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1 Om rapporteringen 
 

 

Denne malen skal brukes til helseforetakenes tertialrapporter og årlige melding for 
2017 til Helse Nord RHF. Nummereringen på overskriftene følger nummereringen i 
oppdragsdokumentet.  
 
Det skal rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp mål 2017, 
foretaksspesifikke mål 2017 og styringsparametere 2017.  
 
I utgangspunktet gjelder alle rapporteringskravene for alle seks helseforetakene i 
Helse Nord. For felleskrav som åpenbart ikke gjelder for Sykehusapotek Nord HF 
(SANO) og Helse Nord IKT HF, ber vi om at kravet beholdes i malen og kommenteres 
som «ikke aktuelt» (dette for å beholde kontroll med nummereringen av 
rapporteringskravene).  
 
Tekstboksen under hvert rapporteringskrav viser rapporteringsfrekvens og skal fylles 
ut. 
 
Rapportering på styringsparametere og andre oppgaver er innarbeidet i dokumentet, og 
følger ikke som eget vedlegg. Disse kommer til slutt i aktuelle kapittel. 
 
Rapporteringsteksten skal kort beskrive tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i 
hvilken grad målet er nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 
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3 Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og 
sikkerhet i pasientbehandlingen 

 

3.1 Pasientens helsetjeneste – felles for alle 
tjenesteområder 

 
1. Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse målt ved følgende 

indikatorer:  
o Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, hvor 

planlagt dato er passert ved rapporteringstidspunktet. 
o Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten. 
o Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall 

polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet. 
o Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale polikliniske 

konsultasjoner innenfor fagområdet. 
o Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast 

behandlingssted. 
 
Det skal rapporteres særskilt på utviklingen i disse indikatorene innen psykisk 
helsevern, ortopedi, hjertesykdommer, plastikkirurgi, øyesykdommer, og øre-nese-
hals-sykdommer, hensyntatt ev. forskjeller i den enkelte indikators relevans for ulike 
fagområder. 

Helgelandssykehuset håper arbeidet fra Helse Nord RHF angående å få denne dataen inn i HN-LIS 
prioriteres. 
1.1 Ikke sammenligningstall og kan ikke kommenter effekt. 
1.2 Redusert i forhold til sammenligning 
1.3 Ingen endring for psykisk helsevern. Lav ventetid og få fristbrudd i foretaket innenfor fagområdet. 

Redusert andel nyhenviste for ortopedi, henger sammen med økt andel kontroller.  
1.4 Andel kontroller i ortopedi øker i forhold til sammenligning.  
1.5 Reduseres i forhold til sammenligning for psykisk helsevern.  

 

2. Arbeide for overgang til rimeligere legemidler. Innen 1. mars skal det legges fram 
forslag til konkrete tiltak for hvordan det kan stimuleres til overgang til rimeligere 
men faglig likeverdige legemidler. Arbeidet skal initieres av Sykehusapotek Nord. 
 

Egen intern tverrfaglig arbeidsgruppe for oppfølging av kostbare legemidler (H-reseptlegemidler og 
områdene kreft og autoimmune legemidler) ble opprettet mars 2017. Gruppen har kartlagt hvem som 
forskriver legemidlene, samt revidert prosedyre for valg av legemiddel og utarbeidet prosedyre for 
koding av H-resepter. Implementering pågår med informasjonsmøter i aktuelle avdelinger. Det 
planlegges også å utarbeide statistikk samt utføre fagrevisjoner som en del av oppfølgingen av aktuelle 
avdelinger/leger.  

 
 
3. Gjennomføre risikoanalyser på tilberedning av legemidler på sykehusavdelinger, og 

definere en standard knyttet til fasiliteter, rutiner og opplæring av personell som 
skal tilberede legemidler på sykehusavdelingene. 
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I samarbeid med Helse Midt og Sykehusapotek Nord er det utarbeidet et risikovurderingsverktøy med 
definisjon av kritiske suksessfaktorer for tilberedning av legemidler. Det er også utarbeidet 
støtteverktøy for farmasøyter for gjennomføring av risikovurdering i samarbeid med avdeling.  
Risikovurderingsverktøyet har vært pilotert ved 2 avdelinger i Helgelandssykehuset. De gjennomførte 
risikovurderingene har vært tidkrevende, og det arbeides derfor nå med å se på muligheter for 
forenkling av verktøyet. Det jobbes også for regional forankring av kritiske suksessfaktorer.  

 
4. På bakgrunn av rapport «Lukket legemiddelsløyfe», utarbeidet i FIKS1-programmet, 

skal helseforetakene utarbeide en felles strategi for å oppnå en lukket 
legemiddelsløyfe. Helse Nord RHF vil komme tilbake til hvem som skal lede arbeidet.  

 
Helgelandssykehuset kjenner ikke til at dette arbeidet er satt i gang, eller at Helse Nord RHF har 
bestemt hvem som skal lede arbeidet.  

 
Foretaksspesifikke krav: 
 
Helgelandssykehuset: 
 

1. Saksbehandlingstid etter at Pasientreiser ANS har overført saken skal være 
mindre enn 8 dager. 

 
Uke 35 var saksbehandlingstiden på manuelle saker 26,3 dager. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
var 21,4 dager.  Årsaken er et ikke ferdigstilt saksbehandlersystem, hvor bl.a. manglende 
oppmøteregister forsinker saksbehandlingen. Andelen elektroniske søknader er fortsatt ikke høy nok. 
Det er innleid ekstra saksbehandlerkapasitet fra Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og 
Pasientreiser HF i tillegg til ekstra vikar innleie i Mosjøen. Ressursbruken til saksbehandling er 
nærmere 3 ganger estimert behov. 

 
3.2 Somatikk 

 
1. Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne 

behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse, skal være minst 20 %. 
 

Helgelandssykehuset enhet Mo i Rana, 100 % av pasientene har fått metalyse innen 40 minutter n= 7 
Helgelandssykehuset enhet Sandessjøen, 61,5 % av pasientene har fått metalyse innen 40 minutter n= 
13  
Helgelandssykehuset enhet Mosjøen, 100% av pasientene har fått metalyse innen 40 minutter n=5 

 
2. Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 %.  

 
22 dialysepasienter, hvorav 10 har peritoneal dialyse hjemme, dvs. 45% i hjemmedialyse. 

 
3. Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70 %. (Samlet for 24 

krefttyper) (OD og styringsparametere2) 
 
                                                        
 
1 Felles innføring kliniske systemer 
2 Andel nye pasienter som inngår i et pakkeforløp for lungekreft, brystkreft, prostatakreft og tykk- og 

endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, nyrekreft, livmorhalskreft, livmorkreft, 

eggstokkreft, hode- halskreft, lymfom, primær leverkreft, galleveiskreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, 

hjernekreft, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkreft, myelomatose, akutt leukemi og kronisk lymfatisk 

leukemi. 
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Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp var 80 % pr 31/8-17 

 
 

4. Utvikle former for ambulante tjenester innen rehabilitering og voksen- og 
barnehabilitering. 

 
Helgelandssykehuset har gjennomført en omorganiseringsprosess innen habiliteringstjenesten. 
Gjennom dette vil vi også sikre at de ulike former for ambulante tjenester som er etablert, videreføres 
og utvikles videre.  Ambulant rehabliteringstjeneste (ART) innen FMR gir ambulante tilbud der dette 
vurderes formålstjenlig.  

 
5. Mer enn 40 % av pasienter under 80 år med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI), med 

mindre enn 12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, skal bli 
behandlet med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt 
eller koronar angiografi/PCI3 innen 90 minutter. 
 

Helgelandssykehuset Mo i Rana: 
Hittil i år registrert 7 pasienter med STEMI  
6 av disse pasientene er mellom 50 og 73 år. Samtlige har fått metalyse innen 20 minutter etter 
ankomst sykehuset.   Samtlige er overført til Universitets sykehus samme dag (5 til UNN og 1 sendt St 
Olav).1 pasient over 80 år, men har hatt tilsvarende oppfølging.  
Registrering av tidspunkt for 1. kontakt med helsevesenet er noe mangelfull. 
Ved granskning i journal finner jeg likevel 5 tilfeller.  
Melding til AMK eller direkte på døra: Metalyse er gitt innen: 15 min, 25 min, 28 min, 35 min og 45 
minutter 
 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen: 
I 2. tertial er det kodet 21 pasienter med diagnosen I63 – hjerneinfarkt. Av disse er 14 pasienter < 80 år, 
hvorav 4 fikk actilyse, dvs ca 29% av pasientene.  7 pasienter > 80 år har vi også gitt actilyse til 29%, så 
totalt sett har er det ingen forskjell mellom pasientene over/under 80 år.  
I 4/6 av tilfellene er actilyse gitt innen 40 minutter, dvs 66%. 
 
Helgelandssykehuset Mosjøen: 
Av de prehospitale var det 2 av 3 som fikk metalyse innen 30 min. 
Av de hospitale var det ingen som fikk metalyse innen 30 min fra 1. kontakt. 
Her var det 4 pasienter:  
1. Fra første kontakt til metalyse gikk det 46 min. Metalyse gitt 16 min etter innkomst sykehus 
2. Fra første kontakt til metalyse 34 min. Metalyse gitt 5 min etter innkomst sykehus 
3. Fra første kontakt til metalyse 50 min. Metalyse gitt 25 min etter innkomst sykehus (meget usikker 
symptomdebut) 
4. Fra første kontakt til metalyse 54 min. Metalyse gitt 12 min etter innkomst sykehus 

 
6. Sikre bedre og mer standardiserte pasientforløp for pasienter med hjerteinfarkt. 

 
Sykehusenhetene i Helgelandssykehuset har utarbeidet nye rutiner for mottak av akutt hjerteinfarkt. 
De nye rutinene sørger for raskere start av utredning og behandling, samt at LIS 2 lege skal tilse 
pasienten. 

 
Styringsparametere 2017: 
 

                                                        
 
3 Perkutan koronar intervensjon 
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1. Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 
krefttyper) innen maksimal anbefalt forløpstid4 (skal være minst 70%). 

 
Andel gjennomføring av pakkeforløp for kreft innen maksimal anbefalt forløpstid (OF 4) var 71 % pr 
31/8-17. 

3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) 

 
1. I samarbeid med kommunene skal antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000 

innbyggere i helseregionen reduseres sammenliknet med 2016. 
 

Nordlandssykehuset må lage oversikt over antall innleggelser på tvang fra Helgelandssykehuset. Antall 
postopphold ved Nordlandssykehuset psykiatri fra Helgelandssykehuset ser ut til å ha gått opp noe i 
2.tertial sammenlignet med fjoråret.  Det må understrekes at postopphold ikke beskriver antall 
innleggelser i Nordlandssykehuset akutt.   Antall postopphold vil øke hvis pasienter overflyttes mellom 
poster.  

 
2. Tvangsmiddelbruk skal reduseres. Dette skal registreres som antall pasienter 

med minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere.  
 

Helgelandssykehuset har ikke hatt tvangsmiddelbruk.  
 
 

3. Registrere og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. 

 
I perioden er det ≤3 pasienter som har avbrutt døgnbehandling TSB.  

 
 
Foretaksspesifikke krav: 
 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset: 
 

1. Ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang innen 1. juni. 
 

Plan for riktig og redusert bruk av tvang sees i sammenheng med etablering av vaktberedskap innen 
psykisk helse i Helgelandssykehuset, og vil utarbeides i forbindelse med dette.  

 
 
Styringsparametere: 
 

1. Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
Veksten måles i gjennomsnittlig ventetid for avviklede, kostnader (kostnader til 

                                                        
 
4 Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller 

strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, 

kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, 

nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk 

lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, 

eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom. 
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avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk 
(helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument"5 og aktivitet 
(polikliniske konsultasjoner). Kommunal ø-hjelpsplikt innføres i psykisk 
helsevern og rus fra 2017, og midlene overført fra hvert RHF til KMD synliggjøres 
i ressursbruken innen psykisk helsevern og TSB (fordelingen av overførte midler 
til KMD er om lag 96 og 4 pst.). (Prosentvis større reduksjon i ventetid. 
Prosentvis større økning i kostnader, årsverk og aktivitet). 

 

 
Det er positiv utvikling for ventetidene inne PHBU og TSB.  Innen PHBU og TSB har det vært vakanser i 
stillinger i perioden.  Det arbeides kontinuerlig med rekruttering av særlig leger og psykologer.  Innen 
TSB var det til dels høye kostnader i 2016 knyttet til etablering av LAR.  Kostnadene er som følge av det 
lavere i år.  
Aktivitetsøkning kan til dels ha sammenheng med endring i registreringsregelverk, i tillegg til faktisk 
økt aktivitet innen TSB. 

 
Andre krav: 

 Status for prosjekt(er) vedr transport av psykisk ustabile personer, jf oppdrag i 
brev av 27. juni 2014 hvor det er forutsatt ordinær rapportering gjennom 
ordinære rutiner samt sluttevaluering etter utløpet av prosjektperioden (2017, 
opprinnelig 2016). 
 

Helgelandssykehuset arbeider for å redusere de lange transportene for pasienter innen psykisk helse 
og rus gjennom økt bruk av ambulansefly.  Det opprettes ledsagertjeneste, og det er gjennomført 
opplæring av ca 20 personer.  Disse er rekruttert fra ambulansetjenesten og psykisk helsevern for 
voksne i Helgelandssykehuset Brønnøysund, samt ansatte i den kommunale rus- og psykiatritjenesten i 
Brønnøy.  Planlagt oppstart medio oktober.  

 

3.4 Samhandling med kommuner og private avtaleparter 
 

1. Delta i læringsnettverket Gode pasientforløp6.  
 

Nordland fylkeskommune har bevilget penger til innovasjonsprosjektet «Kontinuerlig forbedring og 
helhetlige pasientforløp, HPH» med Alstahaug sykehjem som pilot. Prosjektet har mulighet for at andre 
helseledere i andre kommuner kan følge denne og evt. videreføre inn i egen organisasjon.  
Prosjektperiode 1 år med oppstart august 2017. Helgelandssykehuset HF v/Senter for samhandling er 
invitert inn i prosjektet, men det er ikke avklart om hvem som evt. skal delta.  

 

                                                        
 
5 Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Betanien Hospital Skien, Martina Hansen Hospital, 

Revmatismesykehuset Lillehammer, Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus, Haraldsplass 

Diakonale Sykehus, Hospitalet Betanien, Jæren DPS, Solli sykehus, Olaviken og Bjørkeli Voss.  
6 Læringsnettverk for å utvikle gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.  

http://www.kunnskapssenteret.no/kvalitet-og-pasientsikkerhet/kvalitetsforbedring/pasientforlop/eldre-og-kronisk-syke
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2. Etablere gjensidige samarbeidsavtaler med avtalespesialister innen 1. juni.  
 

Saken vil bli fulgt opp i forbindelse med møte med avtalespesialistene i Bodø den 29. september 2017. 
De forventes at avtalene er signert medio oktober 2017. 

 
3. Gi tilbakemelding på oppfølging av tjenesteavtale 2, 5 og 10 med kommunene i 

tertialrapport 2.   

Helgelandssykehuset inviterer kommunal helsetjeneste til samarbeid i alle lærings- og mestringstilbud 
som utvikles og driftes ved foretaket. Det er innført som fast standard. (Tjenesteavtale 2 pkt. 6.6, 
tjenesteavtale 10 pkt. 3). 
Helgelandssykehuset (LMS/PKO) har utviklet og etablert helsepedagogisk grunnkurs i fast drift. 
Hovedfokus på helsefremmende arbeid og pedagogisk virksomhet. Et tilbud til både spesialist- og 
kommunal helsetjeneste. (pkt 7.1, 7.2 og 7.4 i tjenesteavtale 10). 
KE-rådgiver v/Helgelandssykehuset HF deltar i arbeidsgruppe på Helse Nord RHF nivå for å utarbeide 
retningslinjer/funksjonsbeskrivelse gjeldende for alle foretak i RHF`et vedr.: 

- Retningslinjer for oppnevning av koordinator i spesialisthelsetjenesten 
- Funksjonsbeskrivelse for koordinator i spesialisthelsetjenesten 

Så snart disse er klare vil de bli implementert i Helgelandssykehuset HF, herunder opplæringsmodul i 
Campus. 

 

4. Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i hele behandlingskjeden. 
I samråd med Sykehusapotek Nord sørge for at samarbeidsavtalene mellom 
helseforetakene og kommunene sikrer pasientene kontinuerlig 
legemiddelbehandling med god kvalitet ved skifte av omsorgsnivå. 

 
Undervisning i legemiddelhåndtering til ansatte i Helgelandssykehuset, samt til sykepleierstudenter ved 
Nord universitet.   
Utarbeidelse, kvalitetssikring og oppfølging av rutiner for legemiddelhåndtering i sykehusene.  
Innføring av Tønsys bestillingssystem for legemidler bidrar også til bedre kvalitet i 
legemiddelhåndteringen.  
Internopplæring i bruk av kjernejournal, reseptformidler samt DIPSmedikamentmodul for leger bidrar 
til bedre kvalitet på samstemming ved innleggelse og utskrivelse. 
Farmasøyter i Sykehusapotek Nord bidrar med samstemming av legemiddellister samt 
legemiddelgjennomganger for pasienter ved tre utvalgte avdelinger. 
Resultater fra målinger om kvalitet på legemiddelinformasjon i epikriser viser en forbedring 
sammenlignet med en masteroppgave utført i 2013, men med fortsatt forbedringspotensial (særlig i 
psykiatrien). Det er fokus på forbedring av de kriteriene (i hht scoringsverktøy 
pasientsikkerhetskampanjen) hvor vi scorer lavest (indikasjon, kilde til samstemming ved innleggelse). 
Se figur 1.  
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Figur 1: kvalitet på legemiddelinformasjon i epikriser i hht scoringsverktøy i pasientsikkerhetsprogrammet.  
Maksimal oppnåelig poengsum var 16 poeng i 2013 og 24 poeng fom desember 2015 (revidert tiltakspakke 
for samstemming av legemiddellister). For 2013 er det oppgitt gjennomsnittlig score for hele året. 
  
Helgelandssykehuset er ikke kjent med at det er initiert et felles regionalt arbeid i regi av Sykehusapotek 
Nord i forhold til samarbeidsavtaler.  

 
 

3.5 Kvalitet 
 

1. Ingen korridorpasienter. 
 

Oversikt antall korridorpasienter pr. enhet i 2017 

Kirurgi MiR
Medisin

MiR
Medisin

MSJ
Medisin SSJ Kirurgi SSJ Rus MiR Døgn MiR

Døgn
Voksne MSJ

2013 44 48

April 2016 65 70 73 71 73

Juli 2016 56 63 64 81 69

Mars 2017 71 72 65 75 73 46 59 55
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Helgelandssykehuset forsøker å unngå at pasienter må ligge i korridor ved å samarbeide med andre 
avdelinger eller benytte kontorer til midlertidige pasientrom. I noen tilfeller dreier det seg om 
feilregistrerte korridorpasienter, da pasienter som har reist eller er på permisjon noen ganger 
feilregistreres som korridorpasient i påvente av hjelp til riktig registrering.  I perioder med stort trykk 
med mange innleggelser kombinert med utskrivningsklare pasienter kan det være en utfordring å finne 
gode løsninger. 

 
2. Øke bruk av avvikssystemet i analyse av enkelthendelser, statistikk og 

risikoanalyser, og ta i bruk samme klassifikasjonssystem som meldeordningen til 
Helsedirektoretat for bedre utnyttelse av meldingene.  

 
I 2014 ble det meldt 1489 avvik, i 2015 1623 avvik, i 2016 2408 avvik, og så langt i år 1443 avvik. 
Sammenligner man antall avvik som ble meldt i september tom desember 2016 og det samme antallet 
blir meldt i samme periode i 2017, vil vi nå omtrent samme total antall som i 2016. 
Avviksoversikter/statistikk benyttes hver måned i rapporter. Avvik er også bakgrunnsmateriale når 
risikoanalyser skal gjennomføres. Vi har også tatt i bruk det nye klassifikasjonssystemet for avvikene i 
Docmap og vi ser nytten av de nye kategoriseringene. 

 
3. Tiltak i vedtatt kvalitetsstrategi for Helse Nord skal iverksettes: 

o Ta i bruk ny elektronisk løsning for GTT7-granskning og bruke statistikken 
aktivt i forbedringsarbeid.  
 

Helgelandssykehuset HF har hatt opplæring i elektronisk løsning for GTT granskning og begynt 
arbeidet med å bruke og registrere i portalen. GTT-teamene i HSYK har endret profil og organisering i 
2.tertial og er slik litt i oppstartsfasen. Det arbeides med å fullføre innen fristene satt av HOD for 
leveranse av GTT data. De nye dataene i portalen er for små til å ta i bruk i forbedringsarbeid, men 
resultatene analyseres forløpende.  

 
o Utføre fagrevisjoner på utvalgte fagområder. Arbeidet ledes av Helse Nord 

RHF.  
 

                                                        
 
7 Global Trigger tool 
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Vi har vært gjenstand for fagrevisjon innen NSTEMI, utkast revisjonsrapport er mottatt. Vi har også 
dialog vedr. forestående fagrevisjon innen kjemoterapi etter tykktarmskreft. 

 
4. Rapportere tertialvis hvor mange hendelsesanalyser som er gjennomført.   

 
Det er gjennomført 1 hendelsesanalyse. 

 

3.6 Pasientsikkerhet  
 

1. Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 
sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene rapporteres i tertialrapport. 

 

 
 

 

3.7 Smittevern 
 

1. Innføre antibiotikastyringsprogram som sikrer et nøkternt forbruk av antibiotika 
i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette skal blant annet omfatte: 

o Legge til rette for et fungerende antibiotikateam (A-team). 

A-team har gjennomført et møte i 2. tertial. I tillegg har deler av A-team gjennomført kartleggingsmøter 
med medisinsk og kirurgisk avdeling i Mosjøen. Det jobbes videre med konkretisering av avdelingenes 
forbedringspunkter slik at disse enkelt kan måles og evalueres. Egen intranettside for riktig bruk av 
antibiotikabruk er utarbeidet. 

 

o Årlig rapportere forbruk, fordelt på antibiotikagrupper og avdelinger. 

Forbruksrapport antibiotikabruk (Pest eller kolera? rapport for Helgelandssykehuset) er publisert og 
distribuert i juni.  

2. Prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner skal utføres og rapporteres til 

Helse Nord RHF to ganger årlig. Hvert helseforetak skal etterspørre avdelingsvis 

bruk av prevalensresultater i pasientsikkerhetsarbeidet.  

Helgelandssykehuset gjennomfører prevalens to ganger årlig – mai/november. Innsamlede data 
presenteres for ledergruppen etter hver prevalensundersøkelse.  
Prevalens i Helgelandssykehuset 1. kvartal 2017 var 1,8 %.  
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Prevalens resultatene blir presentert for sykehusenhetene og områdene.  

 
 

 

3. NOIS8-registrering: Det skal være minst 95 % oppfølging for alle inngrep som 

omfattes av forskriften. Ved dyp postoperativ sårinfeksjon skal avdelingen 

gjennomgå pasientforløpet og iverksette tiltak. 

Rapporteringstekst 2. tertial 

 
SYKHUS 

 
OPR.KODE 

 
OPPFØLGINGSPROSENT 

Mo i Rana MCA 12/13 – 92% 
 NFB 44/51 – 86% 
 JKA21/JKA20 21/26 – 80% 
 JFB/JFC 10/10 - 100% - TOTALT 

87% 
Mosjøen JKA21     1/1 – 100% 
Sandnessjøen MCA - 100% 
 JKA21/JKA20 - 100% 
 JFB/JFC - 100% 

 
Foreløpige tall -  NOIS for 1.tertial 2017, levert 1/9-17. 
 
Innsamlede data presenteres for ledelse og tas videre til avdelingene.  

 
Lavere oppfølgingsprosent enn 95%, kan relateres til følgende: pasienten døde i 
oppfølgingsperioden, ikke fått svar fra pasient og lite volum på pasienter som inngår i utvalgte 
inngrep. 
 

 

4. Rapportere NOIS-resultater til Helse Nord RHF tertialvis. 

NOIS-resultater rapporteres via tertialrapport til Helse Nord.  
Data som rapporteres, samles inn og leveres tertialvis i etterkant.  

 

Styringsparametere: 
 

 Andel sykehusinfeksjoner er redusert sammenlignet med 2016. 

                                                        
 
8 Overvåkningssystemet for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner 
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Prevalensundersøkelsen 10/5-17 viser en nedgang av sykehusinfeksjoner på 0,2 %, siden 3.tertial 2016 
(se graf under pkt.2). 
NOIS-resultater for 1.tertial 2017 ble levert 1. september 2017. 

 

 Bredspekteret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenlignet med 

20129. 

Det er vedtatt antibiotikastyringsprogram og opprettet tverrfaglig A-team. Intern kartlegging med 
utarbeidelse av forbedringspunkter pågår. I hht rapport fra nasjonalt kompetansesenter (KAS) er 
forbruket i 2016 redusert med 17,6% sammenlignet med 2012. Det er ikke utarbeidet nyere status da 
det ikke er hensiktsmessig med for hyppige målinger pga tilfeldig variasjon i forbruk (siden forbruket 
er basert på innkjøp og ikke faktisk bruk). Statistikk for første halvår 2017 er under utarbeidelse.  

 
 

3.8 Andre områder 
 

3.8.1 Klima- og miljøtiltak 
 

1. Resertifisere styringssystem etter ISO-14001:2015 innen 15.september.  
 

Helgelandssykehuset ble revidert 10. og 11. mai. Revisjonens omfang var: Sykehusdrift, prehospitale 
tjenester, pasientreiser og pasientbehandling inkludert forskning og utdanning. Det ble kun registrert 
mindre avvik og noe mangelfull dokumentasjon. Arbeidet med å sertifiseres etter ny ISO14001:2015 er 
startet, og revisjon etter ny standard kommer våren 2018. Det er laget en plan for å implementere dette 
inn i Helgelandssykehuset.  

3.8.2 Personvern og informasjonssikkerhet 
  

                                                        
 
9 Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 

enzymhemmer og kinoloner) 
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1. Innen 30.juni skal det utpekes personvernombud i samsvar med krav som følger 
av EUs nye personvernforordning.  

 
Det er ikke konkret utpekt en person som skal være personvernombud, men en 50% stilling skal 
utlyses i løpet av høsten 2017.  

 
 

3.8.3 Beredskap 
 

1. Bidra i prosjekt som skal utrede muligheten for døgnkontinuerlig samisk 
språkkompetanse i AMK-sentraler, f.eks. ved hjelp av teknologi, og mulighetene 
for samarbeid mellom landets AMK-sentraler for å sørge for slik 
språkkompetanse. Nærmere bestilling vil komme fra Helse Nord RHF. 

 
Det jobbes med å få løst utfordringen, men saken er ikke ferdigstilt. Utfordringene for AMK-Helgeland 
er at det er Sør-samisk som er språket i vår region. Sør – samisk er forskjellig fra nord-samisk, og AMK- 
Helgeland kan av den grunn ikke støtte seg på AMK-Finnmark. Denne utfordringen er diskutert i 
regional sammenheng og det jobbes for å finne en løsning.  

 
 

4 Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
 

1. Følge opp resultatene fra PasOpp10-undersøkelsen. Iverksette tiltak for å 
forbedre utskrivningsamtalen og sikre at pasient/pårørende får nødvendig 
informasjon: 

o om sin sykdom  
o om medikamentene 
o får med seg oppdatert medikamentliste 

 
Sykehusenheten i Sandessjøen har startet arbeidet med å bedre kvaliteten på utskrivningssamtalen. 
Prosedyren testes ut og vil bli implementert ved de andre to sykehusenhetene etter test fasen.  
Alle tre sykehusenhetene har innført tiltakspakke samstemming av legemiddellister ved innskriving i - 
og utskrivning fra sykehus. Helgelandssykehuset deltar i Helse Nord arbeidet samstem. 

 

5 Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig 
kvalifisert personell 

 
 

5.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 

1. Sikre systematisk rapportering av skader og uønskede hendelser på ansatte.  
 

Rapportering av skader og uønskede hendelser gjøres og følges opp i kvalitetssystemet Doc.map. 
I tillegge benyttes NAV skjema: Melding om yrkesskade 13-07.05 i tilfeller som vurderes kan komme 
inn under definisjonen yrkesskade. 

                                                        
 
10 Nasjonale brukererfaringsundersøkelser 
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2. Tertialvis redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 

7,5 % herunder med et særskilt fokus på enheter med fravær over 10 %.  
 

Helgelandssykehuset HF sykefraværs resultat 2017: 
Tallene er hentet fra virksomhetsportalen 
 

 Januar: 8,7% 
 Februar: 8,3% 
 Mars:7,3 
 April: 7,2 
 Mai: 6,6 
 Juni: 6,5 
 Juli: 5,7 pr 07.09.17 

 
 

 
 
Å endre kultur tar tid. Fremover ser prosjektgruppa behov for å intensivere samhandlingen med 
lederne i enda større grad.  De verktøyene som er utarbeidet i prosjektperioden må bli enda bedre kjent 
i organisasjonen: «Slik gjør vi det hos oss». 
Det er også under planlegging å se på sammenheng mellom medarbeiderundersøkelsen (MU) og 
sykefravær i avdelingene. Prosjektgruppa mener MU er et godt verktøy, og utgangspunkt, for å arbeide 
med sykefravær i den enkelte avdeling. Leder tar da utgangspunkt i det medarbeidere har gitt 
tilbakemelding om, og tiltaksarbeidet vil da i større grad være forankret hos medarbeiderne. 
Prosjektgruppa har et god samarbeid med KLPs HMS avdeling og har fått innsikt i nyere forskning. Bl.a. 
et forskningssamarbeid mellom Spekter, NSF og KLP utført av Sintef. 
Prosjektgruppa ønsker å se nærmere på hovedfunn 4: 
«Vi finner at HMS-arbeidet i sykehus i liten grad er koblet til arbeid med risikofaktorene for 
arbeidsrelatert sykefravær. HMS begrepet forstås snevert og er i stor grad adoptert fra 
industritenkningen der sikkerhet har hovedfokus for å unngå ulykker og skader. Dette er ikke det mest 
relevante i sykehus, og HMS-arbeidet bør heller rettes inn mot et mål om at folk skal stå lengre i 
arbeid.» 
Å arbeide systematisk med risikofaktorene for arbeidsrelatert sykefravær innenfor HMS – arbeidet, 
gjennom et styrket partsamarbeid vil kunne være et tiltak for å redusere arbeidsrelatert sykefravær. 
Hovedfunn 8 er også interessant: 
«Vi finner at verneombudsrollen står svakt i sykehus, men at dette trolig handler om et dårlig definert 
HMS-arbeid. Mange tillitsvalgte ser også ut til å ha en passiv og begrenset rolle. Ledelsen på sin side, 
anerkjenner rollen til både verneombud og tillitsvalgte, og ser på dem som en ressurs som bør brukes 
mer.» 
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For å knytte HMS-arbeidet tettere til risikofaktorene som kan gi medarbeidere helseproblemer, må 
risikofaktorene for arbeidsrelatert sykefravær identifiseres på den enkelte avdeling, og det må arbeides 
systematisk for å redusere risikoen. Dette vil kreve at HMS-begrepet utvides fra den snevre forståelsen 
som i dag dominerer, hvor HMS-arbeid i stor grad er innrettet mot fysisk arbeidsmiljø og et 
prosedyrearbeid for å unngå småskader og akutte hendelser. For å utvide HMS-arbeidet må det 
etableres en forståelse for at HMS i sykehus er noe annet enn det tradisjonelle HMS-arbeidet som finnes 
i næringene industri, bygg- og anlegg og olje/gass. 
 

 
 

Foretaksspesifikke krav: 
 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset: 

1. Evaluere eksisterende nærværsprosjekt og rapporter i tertialrapport 2. 
 

Ledergruppen iverksatt i januar 2016 et nærværs-/ kulturprosjekt:  
Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede.  
 
Følgende aktiviteter meldes siden siste rapportering: 
 

1. Enhetsvise fellesmøter for ledere som har sykefravær rundt 10% 
2. (Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund): Tema: 

 Kort om bakgrunnen for møtet 
 Kort orientering om prosjektet (nettside, maler, verktøy, bistand, 

nærværskontrakter og midler og erfaring så lang i prosjektet 
 Avdelingene presenterer sine utfordringer og vi kartlegger behov, muligheter, evt. 

bistand og videre arbeid 
 Erfaringsdeling 
 Muligheter å søke/ta i bruk nærværsmidler ved iverksettelse av tiltak 

3. Utarbeidelse av et obligatorisk e-læringskurs for alle medarbeidere om nærvær, rettigheter 
og plikter. 

4. Informasjonsskriv til behandlere  

Det er utarbeidet et informasjonsskriv om nærværsarbeidet i Helgelandssykehuset som skal ut 

til fastlege, og sykehusleger, våre leder og medarbeidere.  Her inviterer behandlere til et 

sterkere samspill. I skrivet ber arbeidsgivere bl.a. om at det gis veiledning til arbeidsgiver i 

blankett C: Vurdering av arbeidsmuligheter/sykemelding, dersom sykemelding er nødvendig. 

Det opplyses også at foretaket er en IA- virksomhet og at arbeidsgiver oppfordrer 

medarbeidere til å benytte egenmelding de første 8 dagene i et sykefravær. Det orienters 

videre om at medarbeider oppfordres til å snakke med leder før evt. legekonsultasjon dersom 

helsesituasjonen tillater det.  

5. Stimuleringstiltak 

Prosjektgruppa har øremerket kroner 100 000,- til stimuleringstiltak til avdelinger som har 
sykefravær på 6,5% eller lavere. Målet er å få kunnskap om hva disse avdelingen gjør og dele 
og inspirerer andre.  Det er utarbeidet et enkelt søknadskjema og kort behandlingstid. 
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6. Nærværskontrakter 
Det er iverksatt nærværskontrakter ved flere av sykehusenhetene. Nærværskontrakt er en 
midlertidig arbeidsavtale, hvor lønn dekkes av nærværsprosjektet. I de fleste tilfellene er det 
utprøving i annen avdeling. I noen tilfeller har vi klar å få til permanente løsninger etter 
utprøvinger. Nærværskontraktene er en effektiv måte få iverksatt intern utprøvinger med hele 
sykehusenheten som mulighetsrom.  

7. HR bistand 
Team arbeidsmiljø har fast ukentlige møter hvor innmeldt saker fra avdelingsleder tas opp og 
fordeles. Ledere ber om bistand av ulik art og en HR rådgiver bistår leder til saken har funnet 
en løsning. Teamet har til enhver tid ca 20 saker i flyt. Leder bestiller bistand via prosjektet 
nettside og rutes til teamet. 

 

 

6 Innfri økonomiske mål i perioden 
 
 

6.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
 

1. Ferdigstille registrering av alle data i nasjonal database for klassifikasjons-
systemet innen 30. april.  

 
Det er utført klassifisering av alle tre sykehusene. Det er ikke overført til Sykehusbygg, da systemet 
ligger nede i september. Vi har sagt ja til å være testpilot for overføring av data via WEB-services. Vi har 
bedt Lydia om hjelp til overføring av klassifisert og registrert areal via WEB-services til Nasjonal 
Database. Lydia har ikke denne muligheten i dag, men er satt på saken for å utvikle dette.  

 

 

6.4 Anskaffelsesområdet 
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1. Organisere kompetanse slik at bestillerrolle overfor Sykehusinnkjøp blir 
ivaretatt. 

 
Beskrivelse av bestiller rollen er ferdig – men under vurdering. Kontinuerlig dialog mellom HN-
Sykehusinnkjøp-Helgelandssykehuset. 

 
 

2. Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen organisasjon, herunder:  
o Innen 30. november levere plan for anskaffelser som skal gjennomføres i 

2018. 
o Innen 31. desember kunne rapportere detaljert for alle vare- og 

tjenesteanskaffelser på artikkelnivå mht. hvilken avtale og til hvilke vilkår.  
 

Det jobbes systematisk med å etablere bedre rutiner på anskaffelser. Plan for anskaffelser i 2018 er en 
del av dette arbeidet. 
Det jobbes kontinuerlig med utrulling av Clockwork i organisasjonen som også vil gi en bedre og mer 
helhetlig innsikt over vare- og tjenesteanskaffelser på artikkelnivå.  Arbeidet går etter planen.  

 
 

7 Risikostyring og internkontroll 
 
Overordnede mål for risikostyring i Helse Nord for 2017 
I kapittel 2 i OD er det definert fire overordnede mål for Helse Nord. Det pekes på at to 
av målene, med åtte delmål, skal gjøres særlig gjenstand for risikovurdering i 
helseforetakene. Dette rapporteres på i virksomhetsrapporter. 
 
Disse er: 
 
Målområde 1: Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Delmål: 

1. Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata). 
2. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være under 60 dager. 
3. Det skal ikke være fristbrudd. 
4. Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 
5. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet)11. 
6. Mer enn 80 % av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. 

Måling fra og med andre halvår 2017.  
7. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012. 

 
2. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var for august 73 dager. Ventetiden er økt mer 

enn tidligere år etter sommeravviklingen. Dette fordi det er gitt behandling til flere 
langtidsventende pasienter, antall ventende > 12mnd reduseres pr august. Det ligger også noe 
feil registrerte avviklede henvisninger som gir for mange ventedager inn i indikatoren. 

                                                        
 
11 Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon 

synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og 

aktivitet (polikliniske konsultasjoner). 
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3. Per 31/8-2017 har foretaket 143 ventende fristbrudd. Utfordringer innen fagområdene 
fordøyelse og nevrologi. Fristbruddandel på 4% i august. Tiltak har ikke hatt tilstrekkelig effekt 
og det jobbes videre for å kontroll på situasjonen. 

 
For punktene 1, 4, 5, 6 og 7 henvises det til øvrige punkter i rapporten. 

 
 
 
Målområde 4: Innfri de økonomiske mål i perioden 
 
Delmål: 

8. Økonomisk resultat i tråd med plan. 
 
Gjennomførte risikovurderinger12, i henhold til retningslinjer for risikostyring i Helse 
Nord (RL1602). Det skal beskrives status på alle 8 delmål ovenfor i henhold til 
retningslinjene.  
 

Det økonomiske resultatet hittil i år pr august er positivt med 7,0 mill.kr noe som likevel er 6,4 mill.kr 
bak budsjett, og 5,0 mill.kr dårligere enn resultatet for 2016 pr august. 
Tiltakseffekten er lavere enn planlagt og tiltakseffekten pr. august er på 15,7 mill.kr. Det jobbes med å 
se på tiltakseffekt av de etablerte tiltakene og nye tiltak vurderes. 
Prognosen for årsresultat opprettholdes og er lik resultatkravet på 20,0 mill.kr fra Helse Nord. 

 
 
Krav: 
 

1. Innen 1. september skal foretakene utarbeide og styrebehandle plan som 
beskriver ledelsesmessige og organisatoriske tiltak som skal iverksettes for å 
imøtekomme krav og målsettinger i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgstjenesten. 

 
Det er utarbeidet forslag til plandokument i Helgelandssykehuset for å imøtekomme krav og 
målsettinger i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

 
2. Ledelsen og styret skal minimum en gang i året ha en samlet gjennomgang av 

tilstanden i foretaket med henhold til oppfølging av risikovurdering og forskrift 
om ledelse og kvalitetsforbedring. Gjennomgangen skal omfatte og konkludere 
mht.:  
o Måloppnåelse innenfor de fire overordnede mål jf. kapittel 2.  
o Vurdering av om virksomhetens organisering og ledelse systematisk 

understøtter pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte. 
o Informasjonssikkerhet. 
o Klima og miljø. 
o Beredskap. 
o Risikostyring. 
 
Gjennomgangen skal være basert på relevant informasjon, inklusiv:  

                                                        
 
12 Viser til brev oversendt foretakene 24.2.2016 «Overordnede mål for risikostyring i Helse Nord i 2016» 
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o Sammenlignbar statistikk.  
o Resultater fra eksterne og interne tilsyn og revisjoner samt status for 

oppfølging av disse. 
o Gjennomførte risikovurderinger, jf. retningslinjer i Helse Nord (RL1602).  
o Lovkrav og forskrifter. 

 
Det er gjennomført ledelsens gjennomgang innen informasjonssikkerhet, klima og miljø. Det er også 
gjennomført risikostyring av Helse Nord-målene og Helgelandssykehuset sine mål. Det er ikke 
gjennomført noen vurderinger i henhold til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, det ser vi som 
naturlig å gjennomføre i løpet av 1. tertial 2018. 

 




