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Styresak 137–2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport 
08/2014-strykninger av planlagte 
operasjoner i Helse Nord, oppfølging av 
styresak 20-2015 og 45-2016/3 

 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF orienteres i denne styresaken om status for oppfølging av 
Internrevisjonsrapport 08/2014 – Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord (jf. 
styresak 20-2015, styremøte 26. februar 2015). 
 
Bakgrunn 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF gjorde i 2014 en gjennomgang av registreringer og 
praksis knyttet til kvalitetsindikatoren Strykninger av planlagte operasjoner. Denne 
indikatoren er en prosessindikator innenfor området planlegging og gjennomføring av 
operativ virksomhet. Resultater og anbefalinger er beskrevet i Internrevisjonsrapport 
08/2014 – Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord (jf. styresak 20-2015).  
 
Internrevisjonen anbefalte Helse Nord RHF, i samarbeid med helseforetakene, å: 
1. sørge for at det etableres felles forståelse og retningslinjer for registreringer 

vedrørende planlagte operasjoner i Helse Nord. 
2. sørge for at eventuelle behov for tilpasninger/utvikling i DIPS blir kartlagt, vurdert, 

bestilt og iverksatt. 
3. vurdere om det er behov for presiseringer/endringer i den nasjonale 

indikatorbeskrivelsen, og eventuelt melde dette til Helsedirektoratet. 
 
Styret ble orientert om Helse Nord RHFs oppfølging av internrevisjonsrapporten 6. april 
2016 (jf. styresak 45-2016/3). Styrets revisjonsutvalgsmøte, 7. februar 2019, vedtok i sak 
04/19 (Oppfølging av tidligere internrevisjoner) følgende i vedtak i punkt 2: 
2. Revisjonsutvalget ber om at det legges fram en sak for styret om oppfølgingen av 

vedtak i styresak 20-2015: «Styret ber adm. direktør om å iverksette internrevisjonens 
anbefalinger slik at man får sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord»  

 
Status for iverksettelse av internrevisjonens anbefalinger 
Punkt 1 - sørge for at det etableres felles forståelse og retningslinjer for 
registreringer vedrørende planlagte operasjoner i Helse Nord 
I forbindelse med utrulling av funksjonalitet i DIPS Arena for operasjonsplanlegging er 
det vedtatt flere prosedyrer som skal bidra til å sikre enhetlig forståelse av 
registreringsrutiner av planlagte operasjoner. Regionale prosedyrer for avlysning og 
strykning av operasjoner i DIPS Arena (PR53125), og strykningskoder for operasjon 
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(RL6970) er innført. Frist for godkjenning av operasjonsprogram er satt til kl 14.00, 
dagen før gjeldende operasjonsprogram. Fagsjefene i Helse Nord har i sitt møte 23. 
september 2021 gitt sin tilslutning til at samme tidspunkt skal ligge til grunn for 
rapportering av indikatoren operasjonsstrykning i følgende vedtak (jf. fagsjefmøtesak 
77/2021): Fagsjefmøtet gir sin tilslutning til at indikatoren, strykninger av planlagte 
operasjoner, skal telle strykninger fra operasjonsprogrammet etter kl 14.00, dagen før 
operasjonen er planlagt gjennomført. 
 
Med disse avklaringene har regionen oppnådd felles forståelse og retningslinjer for 
registreringer vedrørende planlagte operasjoner. Det arbeides videre med å lage felles 
kilde til nasjonal rapportering i HNLIS, som også kan benyttes til lokal oppfølging med 
høyere presisjon enn det den nasjonale indikatoren tillater. HNLIS-rapporten planlegges 
ferdigstilt i desember 2021.  
 
Punkt 2 - sørge for at eventuelle behov for tilpasninger/utvikling i DIPS blir 
kartlagt, vurdert, bestilt og iverksatt. 
DIPS Arena, med modul for operasjonsplanlegging, er innført ved Helgelandssykehuset, 
Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Innføringen ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge er planlagt 7. november 2021. Denne løsningen har innarbeidet 
funksjonalitet som dekker flere behov og tilpasninger, som sikrer mer enhetlig 
registrering og bedre arbeidsflyt.  
 
Punkt 3 - vurdere om det er behov for presiseringer/endringer i den nasjonale 
indikatorbeskrivelsen, og eventuelt melde dette til Helsedirektoratet 
Den nasjonale indikatoren for strykninger av planlagte operasjoner er fortsatt uklar, og 
har stort rom for tolkninger. Behov for presiseringer er tidligere meldt til 
Helsedirektoratet. Indikatoren er imidlertid fortsatt uendret. Helse Nord har nå felles 
prosedyrer for registrering, som gjør at våre helseforetak nå får felles grunnlag for 
rapportering. 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Den nasjonale kvalitetsindikatoren Strykninger av planlagte operasjoner er en viktig 
indikator for helseforetakenes evne til å planlegge god drift og sikre god ivaretakelse av 
pasienter som venter på operasjon. Adm. direktør forutsetter at ny kilde legges til grunn 
for rapportering til nasjonal indikator for 2022. Med felles rutiner for registrering og 
rapportering har vi nå bedre forutsetninger for å følge opp utviklingen på dette området 
og sikre god ressursutnyttelse. Regional harmonisering av strykningstidspunkt kan 
medføre en liten forverring av indikatoren, vist på Helsedirektoratets nettsider, for 
enkelte helseforetak. Helse Nord RHF, vil sammen med helseforetakene, utvikle 
visninger i HNLIS som skal bidra ytterligere til lokalt forbedringsarbeid og bedre 
forutsetningene for god styring og høyere måloppnåelse på sikt. 
 
Internrevisjonens kommentar 
Internrevisjonen har blitt konsultert i henhold til gjeldende prosedyre for oppfølging av 
revisjonsrapporter i Helse Nord RHF. Merknadene vi har hatt til framstillingen i saken er 
tatt til følge. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om oppfølging av internrevisjonsrapport 
08/2014- strykninger av operasjoner i Helse Nord til orientering.  
 
 
 
Bodø, 16. oktober 2021 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
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