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Styringsdata under en pandemi

•Hva er styringsdata?

•Dansen rundt tallene

•Hva ble annerledes under pandemien



Hva er styringsdata?

• Avhenger av hvem du spør
• Klinikk/ Avdeling/ seksjon

• HF

• RHF

• Nasjonalt

• Internasjonalt





Eksempler

• Styringskort HF

• Styringskort HMN



St. Olav: styringskort for ledere nivå 3 og 4



St. Olav, styringskort, sykefravær



Flere rapporter fra månedsvisning til ukesvisning



Regionalt styringskort Helse Midt-Norge



Styringsdata

•Hva er styringsdata, for meg?

•Dansen rundt tallene 

•Hva ble annerledes under pandemien





Ventelistetall

NPRs 
ventelistekube

HF legger det inn i 
rapport hver måned/ 

tertial/ år.

RHFHOD

Oppdrags-/ 
Styrings-

dokument

Ventetids-
krav

NPR melding

Beregne ventelistetall 
sjøl?
• HMNDatavarehus? 
• Nimes?

Styringsdata for RHF



Styringsdata i driften? Eksempel Venteliste

PAS, daglig oppdatert, punktmåling PAS, ukentlig oppdatert med historikk NPR-data, månedlig oppdatert med historikk



NPRs ventelistetall viser effekt. I ettertid.



Hva og hvem skaper forbedring?

• Driftsnære tall

• Oppdaterte tall

• Telle de riktige tingene

• Rapporter integrert i fagsystem: kort vei fra feil og mangler til retting

• Og kanskje like viktig? 
De som lager et godt dokumentasjonsverktøy som gjør at informasjon 
blir riktig med en gang

• Ledelse



Avsporing: rapporter i Helseplattformen
Data som holdes utenfor NPR melding

Dashbord Arbeidsrapport



Arbeidsrapport med handlingsknapp



Endre og rette informasjon i arbeidsflyt



Styringsdata

•Hva er styringsdata

•Dansen rundt tallene

•Hva ble annerledes under pandemien
• Irrelevansen av måneds- og tertialrapportering
• Eksempler på nye rapporteringskrav
• Ble noen rapporteringskrav tatt bort?



Telefon fra beredskapssjefen fredag 13.
• Kan vi bruke noe av det vi rapporterer på i dag i pandemien?

Noe fra
• Årsrapporter (Styrets beretning, Årlig melding)?

• Tertialrapport?

• Månedsrapport?



Noen nye rapporteringskrav

Blant annet:

• Antall innlagte med korona

• Antall med korona på intensiv

• Antall med korona på respirator

• Antall på intensiv totalt

• Belegg «totalt»

• Antall ø-hjelpsinnleggelser siste døgn



Hvordan teller vi



Koronapositive
• Dokumenteres i sengetunsapplikasjonen Imatis på sengepostene

• Registreres manuelt i regneark



Belegg Intensiv



Totalt 51 krav, både eksterne og interne

• HMN
• Mesteparten manuelt

• Noe automatisert i samarbeid med Hemit

• Kommuner og statsforvalter

• Pågående arbeid sammen med Helseplattformen (fra 30. april)



HMNs koronarapport



HMNs koronarapport: Positive prøver



Korte frister

Brev fra Helsedirektoratet 11. januar 2021: 
Covid-19 -To nye indikatorer i daglig rapportering om innlagte på sykehus og justerte definisjoner



Ble noen rapporteringskrav tatt bort?

• Pandemirapportering: 
• Ikke rapportering i helg

• Kun mindre forenklinger i Styringsdokumentet



Bare elendighet og manuelt ekstraarbeid?

• Fikk sparket i gang daglig rapportering til NPR

• Rapportering til Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR)

• Bruk av data i ettertid
• Koronakommisjonen, del 6, kap. 29 Spesialisthelsetjenesten under 

pandemien

• Bruk av tallene internt 



Oppsummert

• Flere nye krav
• Både nasjonale, fra samarbeidskommuner og fra egen organisasjon

• De fleste ikke automatiserte

• I liten grad lettelse fra andre styringsdata

• Etterspurte data også nyttig til egen bruk


