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1. Sammendrag og anbefaling

Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark gjorde høsten 2014 et stikkprøvetilsyn
med viderehenvisninger (henvisninger mellom sykehus) i regionen.
Fra Finnmark ble ti henvisninger plukket ut. Syv av disse var korrekt fylt ut, mens tre
hadde mangler.
I ettertid har Finnmarkssykehuset fulgt opp arbeidet med å gjøre aktuelle prosedyrer
kjent for brukerne for derved å bedre kvaliteten på dette arbeidet.

2. Bakgrunn

Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark gjorde høsten 2014 et stikkprøvetilsyn
med viderehenvisninger (henvisninger mellom sykehus) i regionen.
Så vel opplysninger hos henvisende foretak som hos mottakende foretak ble vurdert.
For Finnmarkssykehuset ble kun sendte henvisninger til UNN vurdert, ikke mottak av
henvisninger fra annet foretak.
Fra Finnmark ble ti henvisninger plukket ut. Syv av disse var korrekt fylt ut, mens tre
hadde mangler.
Det er å merke seg at UNN ofte ikke benyttet seg av tilgjengelige, korrekte data som kom
fra Finnmarkssykehuset, og heller ikke etterspurte manglende data når disse var
mangelfulle fra oss.
I ettertid har Finnmarkssykehuset fulgt opp arbeidet med å gjøre aktuelle prosedyrer
kjent for brukerne.
•
•
•

Vår EPJ-konsulent i Kirkenes har informert om prosedyren (PR 23898 Sending av
henvisning til annet sykehus) som angår ansiennitetsdato og rettighetsstatus i
sitt ukentlige møte med sekretærene i Kirkenes.
EPJ-konsulenten i Hammerfest skal, når hun påbegynner slike møter etter påske,
gjøre det samme i Hammerfest.
Begge EPJ-konsulentene skal ha opplæring med legene i foretaket angående
opprettelse av dokumenter, slik at også disse blir oppdatert om rutinene som
omhandler ansiennitetsdato og rettighetsstatus.
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3. Saksvurdering/analyse

Rettighetsstatus vil fra 1/11-2015 – når den nye pasientrettighetsloven trer i kraft –
ikke lenger ha noen betydning. Fra den datoen har alle pasienter som har fått akseptert
sin henvisning på et sykehus rett til helsehjelp.
Ansiennitetsdato er imidlertid svært viktig for at behandlingsfrister skal innfris og for at
fristbrudd skal kunne forhindres.
Sekretærjobben har over en generasjon gått fra å være en rein skrivetjeneste, til å bli en
viktig databehandlerfunksjon, som bl.a. genererer datagrunnlag for statistikk som går
ventelister, fristbrudd osv. Arbeidet med å ivareta pasientadministrative data korrekt i
Finnmarkssykehuset er svært viktig. Det er her ikke snakk om at noe blir ordnet ved et
lite møte eller en kort opplæringsseanse, det er her snakk om å ha en kontinuerlig
prosess for å ivareta kvaliteten.

4. Risikovurdering

Saken støtter opp mot våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt

5. Budsjett/finansiering

Det påløper ikke økte kostnader i dette arbeidet.

6. Medbestemmelse

Saken er drøftet i med tillitsvalgte og vernetjenesten på foretaksnivå i informasjons- og
drøftingsmøte 17. august 2015.
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Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland
Rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av
henvisninger og viderehenvisninger av pasienter med kreft fram
til start av nødvendig helsehjelp
ved
• Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest og Kirkenes
• UNN HF, Tromsø, Narvik og Harstad
• Nordlandssykehuset HF, Bodø
• Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana

1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Finnmarks sykehuset HF, Hammerfest og Kirkenes,
UNN HF, Tromsø, Narvik og Harstad, Nordlandssykehuset HF, Bodø og
Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana. Tilsyn er gjennomført i gynekologiske og kirurgiske
avdelinger i perioden 6.10.2014 -16.2.2015
Fylkesmannen i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter Lov om
statlig tilsyn med helsetjenesten§ 2. Tilsynet inngår som en del av den planlagte
tilsynsvirksomheten til Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland.
Formålet med dette tilsynet har vært å undersøke om foretakene følger regelverket når det
gjelder ansiennitetsdato og rettighetsstatus ved viderehenvisninger/mottak av
viderehenvisninger for samme pasientforløp/tilstand.
Tilsynet skjer på bakgrunn av det landsomfattende tilsynet med håndtering og vurdering av
henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft som fylkesmennene i
Finnmark, Troms og Nordland gjennomførte i 2012. Foretakene som ble tilsett i 2012 var
Helse Finnmark HF (nå Finnmarkssykehuset HF), Hammerfest, UNN HF, Tromsø og
Harstad, Nordlandssykehuset HF, Bodø og Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen.
For pasienter med mistanke om kreft eller andre alvorlige sykdommer kan svikt i håndtering
. og vurdering av henvisninger og viderehenvisninger få alvorlige følger for den enkelte.
Håndtering av henvisninger og en forsvarlig utrednings- og behandlingslogistikk, krever at
foretakene har sikre og effektive pasientadministrative systemer.
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I følge samlerapporten fra det landsomfattende tilsynet, Rapport fra Helsetilsynet 412013,
avdekket det landsomfattende tilsynet i 2012 svikt i spesialisthelsetjenestenes håndtering av
henvisninger fra fastlegene og internhenvisninger mellom sykehusavdelinger og
viderehenvisninger mellom foretak.
Her er et utdrag fra rapporten:
• Tilsynet har vist at flere foretak ikke har håndtert henvisninger i samsvar med
regelverket.
• Foretak sikrer ikke at ansiennitetsdato og rettighetsstatus formidles ved
viderehenvisning og foretak sikrer ikke at disse opplysningene innhentes ved mottak
av henvisninger.
• Manglende formidling og innhenting av ansiennitetsdato innebærer brudd på
ventelisteforskriften.
• Ved mottak av viderehenvisninger gjennomfører også flere foretak nye
rettighetsvurderinger for pasienter som allerede er vurdert som rettighetspasienter.
• Pasientens rettighetsstatus innhentes ikke, og det gis nye juridiske frister for samme
pasientforløp/tilstand.
• Manglende sikring av informasjon om ansiennitetsdato og rettighetsstatus skjer både
ved interne henvisninger mellom avdelinger/enheter i samme helseforetak og ved
viderehenvisninger mellom to foretak.
I vår region ble det påpekt avvik fra regelverket ved alle foretakene unntatt UNN HF, Harstad.
Foretakene rettet opp avvikene og det aktuelle tilsynet ble avsluttet i våren 2013.
Helse Nord utarbeidet i etterkant av tilsynet, to regionale prosedyrer, PR 23898 og PR 25586,
som skulle sikre at viderehenvisninger ble håndtert i henhold til regelverket.
I 2013 gjennomførte Helse Nord en internrevisjon med tema henvisninger og ventelister. I
følge Internrevisjonsrapport 06/2013 av 09.10.13 framkommer følgende:
Internrevisjonens tester har vist at foretakene ikke registrer henvisninger fra andre
helseforetak på en slik måte at ansiennitetsdato, rettighetsvurdering og evt. dato for oppstart
av behandling videreføres fra henvisende foretak.

2. Beskrivelse av virksomheten
Foretaksgruppen Helse Nord består av et regionalt helseforetak (RHF) og fem helseforetak
(HF); Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN),
Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF. Helse Nord
ledes av et styre.
Hvert av foretakene har egne styrer og ledes av en adm. direktør.
Helse Nords regionale prosedyrer for mottak av henvisninger fra annet sykehus, PR 25586 og
sending av henvisninger til annet sykehus, PR 23898 ble godkjent og distribuert i DocMap
.
.
17.06.13.
Alle helseforetakene i Helse Nord benytter journalsystemet DIPS, men det foreligger ikke et
virksomhetsovergripende journalsystem hvor det kan innhentes informasjon om pasienter
mellom helseforetakene. Unntaket er ved UNN HF der DIPS er virksomhetsovergripende
mellom foretakene i Tromsø, Narvik og Harstad. Dette innebærer at dersom ansiennitetsdato
og rettighetsvurdering ikke er oppgitt i viderehenvisninger til UNN HF, Tromsø fra sykehus i
2

Nordland og Finnmark, må dette etterspørres. Ved viderehenvisninger til UNN HF, Tromsø
fra Harstad og Narvik sykehus er opplysninger om ansiennitetsdato og rettighetsvurdering
tilgjengelig i DIPS.

3. Gjennomføring
Revisjonsvarsel ble utsendt 06.10.14. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt
i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.
Tilsynet er blitt gjennomført som et stikkprøvetilsyn hvor et utvalg pasientjournaler fra
gynekologiske og kirurgiske avdelinger er blitt gransket.
Vi har mottatt opplysninger fra pasientadministrativ system (PAS) og elektronisk
pasientjournal (EP J) for 120 pasienter, herunder primærhenvisning med mottaksdato,
rettighetsvurdering og viderehenvisning. Av den tilsendte journaldokumentasjon for de 120
pasientene var 52 aktuelle for dette tilsynet. Årsak til dette var at noen pasienter ikke var blitt
viderehenvist til UNN HF, Tromsø, noen pasienter var innlagt som øyeblikkelig hjelp og noen
pasientforløp var for gamle.
Journalgjennomgangen foregikk på UNN HF, Tromsø 25.11-26.11.14.

Sluttmøte 1 ble holdt ved UNN HF, Tromsø 26.11.14.
På sluttmøtet deltok UNN HF, Harstad og Narvik og Nordlandssykehuset HF, Bodø som
videodeltakere.
Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest og Kirkenes og Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana
ble av tekniske grunner ikke koblet til sluttmøtet.

Sluttmøte 2 ble holdt som videokonferanse 28.11.14 med Helgelandssykehuset HF, Mo i
Rana.
Sluttmøte 3 ble holdt som videokonferanse 16.12.14 med Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes
og Hammerfest.

4. Hva tilsynet omfattet
Fylkesmannen har undersøkt om foretaket sikrer at ansiennitetsdato og rettighetsstatus
formidles ved viderehenvisninger, og om mottakende foretak innhenter/viderefører
opplysningene om ansiennitetsdato og rettighetsstatus.

5. Funn
Tilsynet har avdekket at foretakene ikke følger regelverket når det gjelder ansiennitetsdato og
rettighetsstatus ved viderehenvisninger/mottak av viderehenvisninger for pasientforløp. Dette
er brudd på spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, forskrift om
prioritering av helsetjenester og forskrift om ventelisteregistrering.

Kartlegging og oppfølging av henvisninger og viderehenvisninger:

5.1

Viderehenvisninger fra Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes (4) og Hammerfest (6)
til UNN HF, Tromsø
3

•

•

5.2
•

•

5.3
•

•

5.4

Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes og Hammerfest:
I 7 av I 0 journaler er ansiennitetsdato og rettighetsvurdering oppgitt i
viderehenvisningen
UNN HF, Tromsø:
I 6 av de 10 journalene til viderehenviste pasienter, er ikke ansiennitetsdato/
rettighetsvurdering videreført eller etterspurt

Viderehenvisninger fra Nordlandssykehuset HF, Bodø til UNN HF, Tromsø:
Nordlandssykehuset HF, Bodø:
I 9 av 9 journaler er verken ansiennitetsdato eller rettighetsvurdering oppgitt i
viderehenvisningen
UNN HF, Tromsø:
I de 9 journalene til de viderehenviste pasientene er ikke ansiennitetsdato og
rettighetsvurdering etterspurt
Viderehenvisninger fra Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana til UNN HF,
Tromsø:
Helgelandssykehuset HF:
I 2 av 2 journaler er verken ansiennitetsdato eller rettighetsvurdering oppgitt i
viderehenvisningen, men i den ene var ansiennitetsdato og rettighetsvurdering oppgitt
i en tidligere henvisning til UNN HF, Tromsø
UNN HF, Tromsø
I de 2 journalene til de viderehenviste pasientene er ikke ansiennitetsdato og
rettighetsvurdering etterspurt

Viderehenvisninger fra UNN HF, Narvik til UNN HF, Tromsø:
• UNN HF, Narvik:
I 6 av 6 journaler er ansiennitetsdato og rettighetsvurdering tilgjengelige opplysninger
i jourrialsystemet
• UNN HF, Tromsø:
·I 1 av de 6 journalene er det gitt ny ansiennitetsdato og rettighetsvurdering

5.5
•

•

5.6.
•

•

Viderehenvisninger fra UNN HF, Harstad til UNN HF, Tromsø:
UNN HF, Harstad:
I 7 av 7 journaler er ansiennitetsdato og rettighetsvurdering tilgjengelige opplysninger
i journalsystemet
I 1 av 7 journaler er det gitt ny ansiennitetsdato i Harstad etter tverrfaglig møte
Tromsø i samme forløp
UNN HF, Tromsø:
I I av de 7 journalene er det gitt ny ansiennitetsdato og rettighetsvurdering

Viderehenvisninger til UNN HF, Tromsø
Gynekologisk avdeling:
I 9 av 10 journaler med viderehenvisninger fra andre sykehus er det gitt ny
ansiennitetsdato og rettighetsvurdering. I de journalene der ansiennitetsdato og
rettighetsvurdering framgikk av viderehenvisningen, ble disse opplysningene ikke
videreført. I de journalene der ansiennitetsdato og rettighetsvurdering ikke var oppgitt,
ble opplysningene ikke etterspurt. 1 av del 0 var henvist fra fastlege
Kirurgisk avdeling:
I 1 av 8 journaler er det gitt ny ansiennitetsdato
4

De beskrevne manglene som gjelder ansiennitetsdato og rettighetsstatus ved
viderehenvisninger er brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og § 3-2, pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-1 b annet ledd og § 2-2, forskrift om prioritering av helsetjenester §
4 første ledd og§ 5 og forskrift om ventelisteregistrering§ 3 og§ 4.
Rapporten omhandler bare regelverksbruddene på de områdene som var gjenstand for tilsyn, og
gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens behandling av de aktuelle
pasientene.

6. Regelverk
•
•
•
•
•

•
•

Lov av 30. mars 19 84 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
Lov av 2. juli 1999 om spesialisthelsetjenesten m.m
Lov av 2. juli 1999 om pasient- og brukerrettigheter
Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
Forskrift av 1. desember 2000 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om
klagenemnd
Forskrift av 7. juli 2000 om ventelisteregistrering
Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

7. Dokumentunderlag
Følgende dokumentasjon ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:
• 15 journaler fra Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes ·
• 16 journaler fra Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest
• 25 journaler fra UNN HF, Tromsø
• 12 journaler fra UNN HF, Narvik
• 17 journaler fra UNN HF, Harstad
• 20 journaler fra Nordlandssykehuset HF, Bodø
• 15 journaler fra Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana
Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
• Prosedyren Ventelistehåndtering i K3K, gyldig fra 09.05.14
Korrespondanse mellom virksomhetene og fylkesmennene:
• Varsel om tilsyn i brev fra fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland
• Program for tilsynene ble sendt ut 6.11.2014

8. Deltakere ved tilsynet
I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på de tre sluttmøtene.

Navn

Funksjon I stilling

Sluttmøte 1 - 26.11.14
UNN HF Tromsø, Narvik og
Harstad og
Nordlandssykehuset HF
Bodø
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Connie Hoel
Gro Jensen
Tone Nordøy
Lise Balteskard
Ingard Nilsen
Hans Krogstad
Anders Nordgård
Maria Rene Normann
Kari Fiske
Lars Olav Dahle
Bodil Eilertsen
Terje Svendsen
Geir J eremiassen
Øystein Johansen
Torben Ness
Heidi Frostad
Sivertsen
Marianne Nøstvik

kreftkoordinator Gastro/kir
UNN Tromsø
avdelingsleder Gastro/kir
UNN Tromsø
klinikksjef K3 K
UNN Tromsø
avdelingsleder Kvalitet FFS
UNN Tromsø
avdelingsleder/overlege Føde/gyn
UNN Tromsø
seksjonsoverlege Føde/gyn
UNN Harstad
avdelingsleder Kir
UNN Harstad
seksjonsleder Føde/gyn
UNN Harstad
seksjonsleder Føde/gyn
UNN Narvik
overlege Føde/gyn
UNN Narvik
jordmor Føde/gyn
UNN Narvik
kvalitets! eder
NLSHBodø
avdelingsleder Kir/ort
NLSHBodø
klinikksjef Kir/ort
NLSHBodø
rådgiver intern IT
NLSHBodø
avdelingsoverlege Kvinneklinikken
NLSHBodø
enhetsleder for medisinsk
kontortjeneste Kvinneklinikken, NLSH
Bodø

X

X

X

X

X

x (pr video)
x (pr video)
x (pr video)
x (pr video)
x (pr video)
x (pr video)
x (pr video)
x (pr video)
x (pr video)
x (pr video)
x (pr video)
x (pr video)

Linda Njarga

revisor

X

Tone Indergaard

revisor

X

Grethe Ellingsen

revisjonsleder

X

Sluttmøte 2 - 28.11.14
Helgelandssykehuset HF
Mo i Rana
Tom Dahlberg
Ranveig Aspevik
Tone Indergaard

EPJ konsulent
HSYK Mo i Rana
avdelingsoverlege Kirurgisk avdeling
HSYK Mo i Rana
revisor

x (pr video)
x (pr video)
x (pr video)
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Grethe Ellingsen

revisjonsleder

x (pr video)

Sluttmøte 3 - 16.12.14
Finnmarkssykehuset HF
Kirkenes og Hammerfest
Uwe Agledal
Harald Gunnar Sunde
Lise Beate Dalsaunet

avdelingsoverlege Kirurgi
Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest
medisinsk fagsjef
Finnmarkssykehuset HF
avdelingsleder Kir- /ortopedisk og
føde-/ gynekologisk avdeling
Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest

x (pr video)
x (pr video)
x (pr video)

Linda Nj arga

revisor

x (pr video)

Grethe Ellingsen

revisjonsleder

x (pr video)

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Linda Njarga revisor, rådgiver/sykepleier, Fylkesmannen i Finnmark
Tone Indergaard, revisor, ass. fylkeslege, Fylkesmannen i Troms
Grethe Ellingsen, revisjonsleder, seniorrådgiver/sykepleier, Fylkesmannen i Nordland
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Fylkesmennene i Finnn1ark, Troms og Nordland
Rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av
henvisninger og vi.derehenvisninger av pasienter med kreft fram
til start av nødvendig helsehjelp
ved
• Finn.markssykehuset HF, Hammerfest og Kirkenes
e UNN HF, Tromsø, Narvik og Harstad
• Nordlandssykehuset HF, Bodø
• Helgelandssykehuset HF, l'Vlo i Rana

1. Innledning
Rapporten er utarhe1det etter tilsyn ved Finnmarkssykehuset HF, Hammerfost og Kirkenes,
UNN HE Tromsø, Narvik og Harstad, Nordlandssykehuset HF, Bodø og
Helgelandssykehuset HF; Mo i Rana. Tilsyn er gjennomført i gynekologiske og kirurgiske
avdelinger i perioden 6. 10.2014 - 16.2.2015.
Fylkesmarinen i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter Lov om
statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Tilsynet inngår som en del av den planlagte
tilsynsvirksomheten til Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland .
Formålet med dette tilsynet har vært å undersøke om foretakene følger regelverket når det
gjelder ansiennitetsdato og rettighetsstatus ved viderehenvisningcr/mottak av
viderehenvisninger for samme pasientforløp/tilstand.
Tilsynet skjer på bakgrunn av det landsomfattende til synet med håndtering og vurdering av
henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft som tyikesrnennene i
Finnmark, Trom s og Nordland gjennomforte i 2 012. Foretnkene som ble tilsett i 20 l 2 var
Helse Finnmark HF (nå Finnmarkssykehuset HF)~ Hammerfest, UNN HF~ Tromsø og
Harstad, Nordlandssykehuset HF, Bodø og Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen.

For pasienter med mistanke om kreft eJler andre alvorlige sykdommer kan svikt i håndtering
og vurdering av henvisninger og viderehenvisninger få alvorlige fø1ger for den enkelte.
Håndtering av henvisninger og en forsvarlig utrednings- og hehandlings1ogistikk, krever at
foretakene har sjkre og effektive pasientadministrative systemer.

I følge samlerapporten fra det landsomfattende tilsynet, Rapport fra Helsetif!:,ynet 412013,
avdekket det landsomfattende tilsynet i 2012 svikt i spesialisthelsetjenesten.es håndtering av
henvisninger fra fastlegene 1.) g internhenvisninger mellom sykehusavdelinger og
viden.~henvisninger mellom foretak.
Her er et utdrag fra rapporten:
Tilsynet har vist at flere foretak ikke har håndtert henvisninger i samsvar med
regelverket.
Foretak sikrer ikke at ansiennitetsdat.o og rettighetsstatus formidles ved
viderehenvisning og foretak sikrer ikke at disse opplysningene innhentes ved mottak
av hen visninger.
J.Ai!\j:.:,1'~u"-1..., formidling og innhenting av
innebærer
på
ventelisteforskriften.
~
Ved mottak av viderehenvisninger gjennomfører også flere foretak nye
rettighetsvurderinger for pasienter som allerede er vurdert som rettighetspasienter.
Pasientens rettighetsstatus innhentes
og det gis nye juridiske frister for samme
pasientforløp/tilstand,
Ma11g1ende sikring av infomiasjon om ansiennitetsdato og rettighetsstatus skjer både
ved interne henvisninger mellom avdelinger/enheter i samme helseforetak og ved
viderehenvisninger mellom to foretak.

I vår region ble det påpekt av·vik fra regelverket ved alle foretakene unntatt UN'N
Foretakene rettet opp avvikene og det aktuelle tils3met bie avsluttet i våren 2013.

Harstad .

Helse Nord utarbeidet i etterkant av tilsynet, to regionale prosedyrer, PR 23898 og PR
som
sikre at viderehenvisninger ble håndtert i henhold til regelverket
I 2013 gjennomforte Helse Nord en internrevisjon med tema henvisninger og ventelister. I
Internrevisjonsrapport 06/2013 av 09 .10 .13 framkommer folgende:
tester har vist at fb retakene ikke registrer henvisninger fra andre
helseforetak på en slik måte at ansiennitetsdato, rettighetsvurdering og evt. dato for oppstart
av behandling videreføres .fi-a henvisende foretak.

Foretaksgruppen Helse Nord består av et regionalt helseforetak (RHF) og fem helseforetak
Finnmarkssykehuset
Universitetssykehuset Nord~Norge HF (UNN),
Nordlandssykehuset HF~
HF og Sykehusapotek Nord HF. Helse Nord
ledes av et st:yTe.
Hvert av foretakene har egne styrer og ledes av en adm. direktør.
Helse
regionale prosedyTer for mottak av henvisninger fra armet sykehus, PR 25586 og
sending av henvisninger til an..11et sykehus, PR 23898 ble godkjent og distribuert i DocMap
17.06.13.
Alle hdseforetakene i Helse Nord benytter journalsystemet DIPS, men det foreligger ikke et
virksomhctsovergnpende journalsystem hvor det kan innhentes informasjon om pasienter
mellom helseforetakene. Unntaket er ved UNN HF der DIPS er virksomhetsovergripende
mellom foretakene i Tromsø, Narvik og Harstad. Dette innebærer at dersom ansiennitetsdato
og rettighetsvurdering ikke er oppgin i viderehenvisninger til UNN
Tromsø fra sykehus i
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Nordland og Fin nmark, rna dette ettcrspønes. Ved\ idcrchenvisninger til UNN HF, Tromsø
fra Harstad og Narvik sykehus er opplysninger om ansicnnitetsdato og rettighetsvurdering
tilgjengelig i DIPS.

3. Gjennomføring
Revisiomvarsel ble utsendt 06 . JO . l 4. Oversikt over dokumenter virksomheter. har o·.rersendt
i forbi~delse med tils111et er gitt i kapitlet Dokumrntundertag.
.
Tilsynet er blitt gjennomfø11 som et sti kkprøvetilsyn hvor et utvalg pasientjournaler fra
gynekologiske og kirurgiske avdellnger er blitt gransket.
Vi har mottatt opplysninger fra pasientadmini.strnt1v system (PAS) og elektronisk
pasientjournal (EP J) for 120 pasienter, herunder primærhenvisning med mottaks<.fat<),
rettighetsvurdering ug viderehenvisning. Av den tibendte journaldokumentasjon for de 120
pasientene var 52 aktuelle for dett~ tilsynet. Årsak til dette var at noen pasienter ikke var blitt
viderehenvist til UNN HF, Tromsø, noen pasienter var innlagt som øyeblikkelig hjelp og rwen
pasientforløp var for gamle.

Journalgjennomgangen foregikk på UNN HF, Tromsø 25.11-26 .11.1 4.

Slu.Hmøt.e l ble holdt ved UNN HF, Tromsø 26.11.14
På sluttmøtet deltok UNN HF, Harstad og Narvik og Nordlandssykehuset HF, Bodø som
videodeltakere.
Finnmarbsykelrnset HF. Hammerfest og Kirkenes og Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana
ble av tekniske grunner ikke koblet til sluttmøtet.
Sluttmøte 2 ble holdt som videokonferanse 28.11 . 14 med Ht;Jgelandssykehuset HF, iv1o i
Rana.
Sluttmøte 3 ble holdt sr:im vidt"okonferanse 16. 12.14 med Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes
og Hammerfest.

4. Hva tilsynet omfattet
Fylkesmannen har undersøkt orn foretaket sikrer at ansiennitctsdato og rettighetsstatus
fon11idles ved viderehenv isningcr, og om mottakende foretak innhenter/viderefører
opplysningene om ansjennitetsdatu og rettighetsstatus.

5. Funn
Tilsynet har avdekket at foretakene ikke fr)!ger regelverket når det gjelder ansiennitdsdato og

rettighetsstatus ved viderehenvisninger/mottak av viderehenvisnioger for pasientforløp. Dette
er brudd på spesiahstheisetjenestelovcn, pasient- og brukcrrettighd.sloven, forskrift om
prjoritering av helsetjenester og forskrift om ventelisteregistrering.
Kartlegging og oppfølging av henvisninger og viderehenvisninger:
5.1

Viderchen visninger fra Finnma rkssykehuset HF, Kirkenes (4) og Hammerfest (6)
til UNN HF, Tromsø

Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes og lfammerfest:
1 7 av 10 journaler er ansiennitetsdato og rettighetsvurdering oppgitt i
viderehen visningen
UNN HF, Tromsø:
r 6 av de l 0 journalene til vi<lerehenviste pasienter, er ikke ansiennitetsdato/
rcttighetsvurdc..Ting viderdØrt eller etterspurt

5.2

Bodø til UNN

Tromsø:

er verken ansiennitetsdato eller rettighetsvurder.ing oppgitt i
videæhenvisningen
UNN
Tromsø:
I de 9 journalene til de viderehenviste pasientene er ikke ansiennitetsdato og

rettighetsvurdering etterspurt

5.3

Mo i Rana
UNN
Tromsø:
Helgelandssykehuset HF:
2 av 2 journaler er verken ansienniletsdato eller rettighetsvurdering
i
viderehenvisningen, men i den ene var ansiennitetsdato og rettighetsvurdering nnir.nnt't
i en tidligere henvisning til UNN HF, Tromsø
UNN HF, Tromsø
I de 2 journalene til de viderehenviste pasientene er ikke ansiennitetsdato og
rettighetsvurdering etterspurt

5.4

Nar'\'ik til UNN
Tromsø:
UNN HF, Narvik:
! 6 av 6 journaler er ansiennitetsdato og rettighetsvurdering tHgjengehge opplysninger
i joumaJsystemet
UNN HF, Tromsø:
I 1 av de 6 journalene er det gitt ny ansiennitetsdato og rettighetsvurdering

5.5

til UNN
Tromsø:
TJl\TN
Harstad:
I 7 av 7 journaler er ans1ennitetsdato og rettighetsvurdering tilgjengelige opplysninger
i journalsystemet
I l av 7 journaler er det
ny ansiennitetsdato i Harstad etter tverrfaglig møte
Tron1sø i samme forløp
UNN HF, Tromsø:
I l av de 7 journalene er det gitt ny ansiennitetsdato og rettighetsv11rdering

5.6.

til IJNN

Tromsø

Gynekologisk avdeling:
I 9 av 10 journaler med viderehenvisninger fra andre sykehus er det gitt ny
ansiennitetsdato og rettighetsvurdering. I de journalene der ansiennitetsdato og
rettighetsvurdering framgikk av videreh.envisningcn) ble disse opplysningene ikke
videreføii. I de journalene der ansiennitetsdato og rettighetsvurdering ikke var oppgitt,
ble opplysningene ikke etterspurt. l av de10 var henvist fra fastlege
Kirurgisk avdeling:
I l av 8 journaler er det gitt ny ansiennitetsdato
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De beskrevne manglene som gjelder ansiennitetsdato og rettighetsstatus ved
vidcrehenvisninger er brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og§ 3-2, pasient- og
brukerrettighetsioven § 2-1 bannet ledd og § 2-2, forskrift om prioritering av be]setjenester §
4 forste ledd og § 5 og forskrift m:n ventelisteregistrering § 3 og § 4.

Rapporten omhandler bare regelverksbruddene på de områdene som var gjenstand for tilsyn og
gir derfor ingen thllstemijg tilstandsvurdering <iv virksomhetens behandling av de aktuelle
pasientene.

6. Regelverk
•
•
•
@

•

e

•

Lov av 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
Lov av 2. juli 1999 om spesialisthelsetjenesten m.m
Lov av 2. j uli 1999 om pasient- og brukerrettigheter
Forskrift av 2 l. desember 2000 om pasientjournal
Forskrift av 1. desember 2000 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om
klagenemnd
Forskrift av 7. juli 2000 om ventelisteregistrering
Forskrit1 av 20. desember 2002 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

7. Dokumentunderlag
Følgende dokumentasjon ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:
• 15 journaler fra Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes
• 16 journaler fra F1nnmarkssykehuset HF, Hammerfest
• 25 journaler fra UNN HF, Tromsø
~
l2 journaler fra UNN HF, Narvik
• 17 journaler fra UNN HF, Harstad
• 20 journaler fra Nordlandssykehuset HF, Bodø
e>
15 journaler fra Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana
Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
~
Prosedyren Ventelistehåndtering i K3K, gyldig fra 09.05.14

Konespondanse mellom virksomhetene og fylkesmennene:
• Varsel om tilsyn i brev fra fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland
• Program fortilsy11ene ble sendt ut 6.J 1.2014

8. Deltakere ved tilsynet
I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på de tre sluttmøtene.
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Til Fylkesmannen i Finnmark
fmfipostmottak@fylkesmannen.no

Deres ref:
2014/4276

Vår ref:
2014/2731

Dato:
Hammerfest 10.3.2015

Om håndtering av henvisninger og viderehenvisninger for pasienter
med kreft fram til start av nødvendig helsehjelp.
Henviser til deres brev datert 16/2-2015.
Stikkprøvekontrollen har plukket ut ti viderehenvisninger fra Finnmarkssykehuset; fire fra Kirkenes
sykehus og seks fra Hammerfest sykehus.
Kontrollen viser at Finnmarkssykehuset i syv av disse ti viderehenvisningene har oppgitt korrekt
ansiennitetsdato og rettighetsstatus. Mao var det for tre av henvisningene ikke korrekte data som fulgte
henvisningene.
Selv om antallet stikkprøver er relativt beskjedent og tallmaterialet må tolkes deretter, så tyder
undersøkelsen på at vi fortsatt har et forbedringspotensial i vårt foretak.
Det er sekretærsjiktet i Finnmarkssykehuset som tradisjonelt har stått for opprettelse av slike
dokumenter. Korrekt koding og registrering av henvisninger i DIPS har de siste årene utviklet seg til å bli
et stort og viktig arbeidsfelt, som krever langt større datakyndighet av sekretærene enn hva som var
tilfelle for få år siden. Sekretærene i Finnmarkssykehuset har i 2014 fått tilsendt og er blitt lært opp i over
60 nye prosedyrer som omhandler alt fra henvisningsflyt til pasienter med fristbrudd. Disse nye
prosedyrene er kommet som ledd i HOS-prosjektet i Helse Nord. Det har vært holdt opplæring i bruk av
disse prosedyrene i Finnmarkssykehuset. Det avholdes videre ukentlig oppfølgingsopplæring av
sekretærer i Kirkenes, og tilsvarende ukentlige oppfølginger av sekretærene vil etter påske også startes
opp i Hammerfest.
Verdt å kommentere er for øvrig at dette arbeidsområdet også er et felt der det har skjedd en viss
jobbglidning fra sekretærer til leger. Der legene tidligere dikterte notater, som videre ble skrevet av
sekretærer, skriver nå legene notatene selv. Dette betyr at legene også oppretter notatene selv, og der kan
det inntreffe feilregistrering dersom legene ikke er like godt opplært i dette som sekretærene er.
Saken er diskutert internt i foretaket, og vi har kommet fram til følgende plan for å bedre vårt arbeid på
dette området:

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Finnmarkssykehuset
Dr. Palmstrømsvei 15
9900 Kirkenes

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no

Org.nr: 983 974 880

Side 2





Vår EPJ-konsulent i Kirkenes skal informere om prosedyren (PR 23898 Sending av henvisning til
annet sykehus) som angår ansiennitetsdato og rettighetsstatus i sitt ukentlige møte med
sekretærene i Kirkenes.
EPJ-konsulenten i Hammerfest skal, når hun påbegynner slike møter etter påske, gjøre det samme
i Hammerfest.
Begge EPJ-konsulentene skal ha opplæring med legene i foretaket angående opprettelse av
dokumenter, slik at også disse blir oppdatert om rutinene som omhandler ansiennitetsdato og
rettighetsstatus.

Med vennlig hilsen

Harald G. Sunde
Medisinsk fagsjef
T 78 97 30 08, M 908 31 337
harald.gunnar.sunde@finnmarkssykehuset.no

Senter for fag, forskning og samhandling
Finnmarkssykehuset

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Finnmarkssykehuset
Dr. Palmstrømsvei 15
9900 Kirkenes

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no

Org.nr: 983 974 880

FYLKESMANNEN I FINNMARK
Helse- og sosialavdelingen

FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI
Deavvasvuoda- ja sosialaossodat

Finnmarkssykehuset
v/ Direktøren
Sykehusveien 35
9600 HAMMERFEST

Deres ref

Vår ref
Sak 2014/4276
Ark 734.0

Deres dato

Vår dato
20.05.2015

Saksbehandler/direkte telefon: Linda Njarga - 78950403

Avslutning av tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av
henvisninger og viderehenvisninger for pasienter med kreft frem til
start av nødvendig helsehjelp
Tilsynet avdekket at Finnmarkssykehuset HF ikke følger regelverket når det gjelder
ansiennitetsdato og rettighetsstatus ved viderehenvisninger/mottak av viderehenvisninger for
pasientforløp.
Fylkesmannen i Finnmark har gjennomgått virksomhetens tiltak for å rette opp brudd på
helselovgivningen. Vi finner at tiltakene som er beskrives, muliggjør en praksis
som oppfyller aktuelle lovkrav.
Vi forutsetter at foretaket gjennomfører tiltakene.
Fylkesmannen takker for samarbeidet og tilsynet anses med dette som avsluttet fra vår side.

Med hilsen

Linda Njarga
rådgiver

Linda Kråkenes
tungende avdelingsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi til:
Helse Nord RH F
Statens helsetilsyn
Finnmarkssykehuset Kirkenes v/Harald
Sunde

Postadresse:
Statens hus
9815 VADSØ

Telefon:
78 95 03 00

Telefaks:
78 95 03 07

Sjøgata
Postboks 8128 Dep.
Sykehusveien 35

E-post:
fmfipostmottak@fylkesmannen .no

8038
0032
9600

BODØ
OSLO
HAMMERFEST

Internett:
www.fylkesmannen .no/Finnmark

