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Styresak 73–2022 Forbedringsprisen høst 2021 og vår 2022, 
oppsummering – oppfølging av styresak 
27-2019 

 

Formål 
I forbindelse med behandling av styresak 27-2019 Årlig melding 2018 (styremøte 27. 
mars 2019), ba styret i Helse Nord RHF om en årlig orienteringssak om  
forbedringspris i Helse Nord, med oversikt over antall søknader, hvem som vant og med 
hvilken begrunnelse. Denne styresaken orienterer om vinnere høsten 2021 og våren 
2022. 

Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
Kontinuerlig forbedring står sentralt i Helse Nords strategi. Å dele vellykket forbedring i 
foretaksgruppen bidrar til godt lagspill, samtidig som det styrker kvaliteten i tjenestene 
og øker tryggheten for pasienten. 

Beslutningsgrunnlag 
Kontinuerlig forbedring av lokale prosesser, basert på kompetansen og 
lokalkunnskapen hos de ansatte som jobber tettest på pasientene, er kanskje den 
viktigste forutsetningen for at Helse Nord sammen skal nå sine mål. Mye godt 
forbedringsarbeid blir gjort hver dag i foretaksgruppen, og Helse Nord RHF ønsker å 
fremheve dette ved å to ganger hvert år dele ut en forbedringspris på 200 000 kroner til 
det beste prosjektet. 
 
Hensikten med forbedringsprisen er å skape økt oppmerksomhet om godt 
forbedringsarbeid som bidrar til å løse oppgaver mer effektivt og sikkert, og som 
fremmer forbedring av kvalitet i tjenestene. Forbedringsprisen skal stimulere til å dele 
gode forbedrings-idéer i regionen. 
 
Komiteen har bestått av kvalitetssjef og rådgiver i eieravdelingen, rådgiver i 
helsefagavdelingen og seniorrådgiver HR og organisasjonsavdelingen, alle i Helse Nord 
RHF, i tillegg til én konserntillitsvalgt i Helse Nord.  
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Forbedringsprisen høsten 2021 
Komiteen fikk inn seks søknader. Prisen gikk til Nordlandssykehuset, Bodø, 
Nukleærmedisinsk enhet, diagnostisk klinikk for sitt arbeid for å optimalisere stråledose 
til brystkreftpasienter som kommer til kontroll av hjertefunksjon.  
 

Om prosjektet 
Nukleærmedisinsk enhet arbeider med åpne, radioaktive strålekilder og har derfor et 
stort fokus på strålevern og å etterleve «Forskrift om strålevern og bruk av stråling».  
 
Forskriften sier at  ALARA-prinsippet skal følges, som krever at både pasienter, ansatte 
og ytre miljø skal få så lav stråledose som mulig uten at det går ut over kvaliteten på 
undersøkelsen pasienten har behov for. Pasienter som kommer til undersøkelse ved 
nukleærmedisinsk enhet mottar en radioaktiv stråledose, som oftest ved injeksjon i en 
blodåre. Etter injeksjonen er pasienten en strålekilde som avgir stråling til ansatte. 
Pasienten vil også avgi en liten mengde radioaktivitet til ytre miljø i møte med andre 
mennesker og når toalettet brukes. 
 
En stor pasientgruppe ved nukleærmedisinsk enhet er pasienter med brystkreft som 
gjennomgår cellegiftbehandling. En av disse behandlingene kan forårsake hjertesvikt  
Pasientene kommer derfor over tid til rutinekontroller ved nukleærmedisinsk enhet  til 
hjerteundersøkelse (MUGA) for å kontrollere at pasienten tåler cellegiftbehandlingen.  
 
En klinisk revisjon gjort ved enheten i 2019 satte fokus på å optimalisere denne 
undersøkelsen. Fagansvarlig fremmet et forbedringsforslag om å redusere stråledosen 
til denne pasientgruppen. På bakgrunn av dette ble det bestemt å sette i gang et 
forbedringsarbeid. Problemstillingen ble formulert til: 
Hvor mye kan man redusere injisert stråledose til pasienter som kommer til kontroll av 
hjertefunksjonen med undersøkelsen MUGA uten at det går ut over kvaliteten på 
undersøkelsen? 
 
Arbeidet startet i 2020, og målet var å redusere stråledosen til pasientene med så mye 
som mulig, uten at det gikk ut over kvaliteten på undersøkelsen. Samtlige ansatte ved 
enheten deltok i arbeidet. 

Resultat av arbeidet 
Resultatet av arbeidet ble at stråledose til denne pasientgruppen ble redusert med 40 
prosent. Dette er en undersøkelse som repeteres hver tredje måned i minst et år, og 
pasientens totale strålebesparelse er derfor betydelig. Strålebesparelse er direkte 
relatert til pasientsikkerhet, da man etterstreber så lav stråledose som mulig uten at det 
går ut over kvaliteten (ALARA).  
 
Reduksjonen i stråledose bidrar også til et tryggere fysisk arbeidsmiljø som en følge av 
redusert stråling til ansatte, og redusert utslipp til ytre miljø. Prosjektet hadde bred 
medvirkning blant de ansatte. 
 
Prosjektet er spesifikt for enheter som arbeider med nukleærmedisin, og kan overføres 
til samtlige nukleærmedisinske enheter, uavhengig av helseforetak. Prosjektet kan ikke 
direkte overføres til radiologiske enheter på grunn av ulik teknologi. Likevel kan 
prosjektet fremmes som et eksempel på strålebesparende tiltak, og forbedringsarbeid 
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knyttet til strålevern også ved radiologiske enheter, og andre enheter som arbeider med 
medisinsk stråling. Gjennom dette arbeidet er det utviklet en metodikk innen 
bildediagnostikk og strålevern som kan tas i bruk av andre som også ønsker å jobbe med 
forbedring på lignende felt. 
 
Søker angir at en vitenskapelig artikkel om arbeidet som er gjort er planlagt. Det vil bli 
søkt om å få denne godkjent og publisert i Norsk Radiografforbunds medlemsblad «Hold 
Pusten». 
  

Forbedringsprisen våren 2022 
Komiteen fikk inn seks søknader. Prisen gikk til Finnmarkssykehuset, hvor alle klinikker 
har vært involvert i forbedringsarbeidet, for sitt prosjekt Lokalt innsatsteam - gir 
resultater på ventetid og fristbrudd. 
 

Om prosjektet 
Prosjektet Lokalt innsatsteam er opprettet for å redusere ventetid og fristbrudd ved alle 
klinikker i hele Finnmarkssykehuset, og har rettet seg spesifikt mot merkantile tjenester 
og behandlere som har ansvar for å kalle inn pasienter.  
 
Arbeidet avdekket stor uønsket variasjon i registreringsrutiner, kvalitetssikring, 
langtidsplanlegging og utnyttelse av kapasitet. Prosjektet har sett og lært av de beste 
klinikkene, hatt felles gjennomgang av rutiner/prosedyrer og har sikret 
opplæring/gjennomgang og ukentlig kvalitetssikring av det som registreres. 
 
Et lokalt innsatsteam med representanter fra hver klinikk er etablert, med ukentlige 
møter. Det tas ukentlig uttrekk fra HN-LIS med gjennomgang av lister. Feilregistreringer 
korrigeres. Det er avdekket flere nye og ukjente utfordringer som har påvirket ventetid 
og fristbrudd ved helseforetaket.  
 
Prosjektet Lokalt innsatsteam er under overføring til ordinær drift, og 
Finnmarkssykehuset er på god vei til å etablere gode rutiner og faste møter. Arbeidet 
sikrer bedre samarbeid på tvers, sikrer at pasienten får time til rett tid, og avdekker og 
løser utfordringer som påvirker pasientens ventetid. 

Resultater 
Resultatet av arbeidet er at Finnmarkssykehuset i løpet av fem måneder har gått fra å 
være sist til å bli best i regional sammenheng både mht. ventetid og fristbrudd. 
Pasientene får dermed time for undersøkelse og/eller behandling til rett tid. Arbeidet 
blir mer forutsigbart og bidrar til en bedre hverdag for de som skal sørge for innkalling. 
 
Arbeidet har overføringsverdi til andre helseforetak, og leder av teamet har holdt 
foredrag både til ledelse og merkantilt personell i øvrige helseforetak i regionen. 
Arbeidet er presentert i fagsjefmøtet i Helse Nord, i RETIV (regional arbeidsgruppe), i 
Harmoniseringsgruppen (regional arbeidsgruppe) og på årets Regionale 
pasientsikkerhetskonferanse. 
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Hederlig omtale 
Diplom for hederlig omtale gis til forbedringsprosjekter som skiller seg ut som svært 
gode prosjekter, men som ikke når helt opp i siste runde. 
 
Høsten 2021 
Hederlig omtale ble gitt til OpIn og K3K ved UNN Harstad for arbeidet knyttet til 
brokkoperasjon og liten operasjonskapasitet. Prosjektet har hovedfokus på å forbedre 
pasientforløp, ventetid og kvalitet. Arbeidet har resultert i bedre pasientflyt gjennom 
hele pasientforløpet, både før, under og etter det operative inngrepet. Pasientene har 
kortere total liggetid, og ventetiden er redusert fra 72 til 42 uker. 
 
Våren 2022 
Komiteen mottok våren 2022 flere svært gode søknader, der flere var kandidater til å 
motta forbedringsprisen. Komiteen finner det ikke hensiktsmessig å gi spesifikk hederlig 
omtale til noen få kandidater, men berømmer alle søkere for gode 
forbedringsprosjekter. 

Administrerende direktørs vurdering 
Vinnerne av forbedringsprisen høsten 2021 og våren 2022 er gode eksempler på at 
tjenestene kan forbedres, og er forbilder på hvordan forbedringsarbeid kan gjøres i 
helseforetakene. Det er viktig med fagmiljøer som ser til egne resultater, og som bruker 
sin erfaring og ekspertise til å forbedre dem. Adm. direktør vurderer at disse 
prosjektene og formidlingen av dem bidrar til at gode forbedringstiltak deles på tvers i 
regionen, slik at flere pasienter og ansatte kan dra nytte av dem. 
 
Adm. direktør vurderer at styret i det videre kan orienteres om tildeling av 
forbedringsprisen i Helse Nord i virksomhetsrapporter når kåring av vinner er 
kunngjort. 
 

Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om vinnere av forbedringsprisen til 

orientering. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber om at fremtidig orientering om forbedringsprisen 
innarbeides i virksomhetsrapporter. 

 
 
 
Bodø, 14. mai 2022 
 
 
 
Cecilie Daae 
administrerende direktør 
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