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Ledelsens gjennomgang 2016
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Leif Arne Asphaug-Hansen Samhandlingsleder,
Anne Grethe Olsen Kvalitets- og utviklingssjef
28. mars 2017

1. Formål/Sammendrag

I henhold til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §8
skal ledelsen, for å ha tilstrekkelig kontroll og nødvendig kunnskapsgrunnlag for styring,
minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot
tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten. Dette for å sikre at systemet
fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten. Relevant
informasjon for aktuelle gjennomgang framkommer i egen rapport. Denne rapporten
bygger på tilsvarende gjennomgang gjennomført tidligere år.

2. Bakgrunn

Ledelsens gjennomgang er et formelt møte som har til hensikt å sikre at internkontrollog kvalitetssystemet fungerer etter intensjonen, samt sikre at virksomheten når
fastsatte mål og drives innenfor de vedtatte rammer. Fokus skal blant annet rettes mot
forskrifter og lovverk, kvalitetskriterier og krav til kontinuerlig forbedringsarbeid. Lover
og forskrifter forutsetter at virksomhetens ledelse foretar en systematisk overvåking og
gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til
kontinuerlig forbedring i virksomheten.
I kvalitetsforbedringsarbeid er hensikten å finne gode løsninger på de utfordringene vi
står overfor. Tiltakene og virkemidlene baseres på tverrfaglig kunnskap fra forskning og
praksis i bruk av modeller, metoder og verktøy som fører til forbedring. Demmings
sirkel, også kalt forbedringssirkelen, står sentralt i en systematisk problemløsning innen
dette fagfeltet. Modellen beskriver en trinnvis tilnærming for å lykkes med
forbedringsarbeid.
Ledelsen gjennomgang innebærer en strukturert gjennomgang og oppsummering av
hendelser og aktiviteter gjennomført i foregående år eller tidsperiode. Gjennomgangen
skal, dersom det er behov for tiltak, resultere i at slike områder vies oppmerksomhet i
handlingsplaner. Referatet fra møtet skal dokumentere at virksomheten er gjennomgått
og det skal foreligge en konklusjon om virksomheten drives forsvarlig.

3. Saksvurdering/ Analyse

Ledelsens gjennomgang fokuserer på følgende områder i 2016:
• DEL 1: KVALITETSSTYRING
o Styrende dokumenter
o Avviksmeldinger og behandling av disse
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•
•
•

•

o Kategorier meldte avvik
o Årsaker til avvik
DEL 2: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
o Sykefraværsutvikling
o Personalskader
DEL 3: OPPFØLGING AV REVISJONER
o Interne revisjoner
DEL 4: KLIMA OG MILJØ
o Vurdering - samsvar med lovbestemte krav/ andre krav
o Organisasjonens miljøprestasjon
o Status for korrigerende og forebyggende tiltak (avviksbehandling)
o Endringer som kan innvirke på miljøstyringssystemet
DEL 5: INFORMASJONSSIKKERHET
o Risiko- og sårbarhetsanalyser
o Trusler utenfra
o Avvik
o Sikker utskrift
o Om HOS (Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing
o Sikkerhetsloven

Fokusområder i «Ledelsens gjennomgang» senere år vil kunne endres. Klinikkene og
sentrene skal i henhold til internkontrollforskriften blant annet skaffe seg oversikt over
områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av
myndighetskrav. Slike områder bør naturlig meldes og fokuseres i «Ledelsens
gjennomgang» senere år.
SÆRLIG OM NOEN UTFORDRINGER

Kvalitetsstyring
Det har skjedd en bedring i de fleste klinikker/sentre de senere år ved at andelen
dokumenter som ikke er vedlikeholdt og revidert som forutsatt er redusert. Målet må
likevel være at revisjoner gjennomføres som planlagt. Sentre/klinikker må fortsatt
fokusere på dette og oppfordres til å gjennomgå status på sine respektive KVAM-møter.

Det er iverksatt et eget prosjekt som har til hensikt å redusere omfanget av dokumenter
i Docmap. I mange tilfeller har flere avdelinger laget egne prosedyrer som regulerer de
samme forhold. Slike prosedyrer kan være felles for flere avdelinger slik at vi samlet får
færre dokumenter i Docmap. Prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av januar 2018.
Vi registrerer en økning i antallet meldte avvikshendelser i Docmap. Dette kan ha flere
årsaker. Ett aspekt er at det faktisk oppstår flere hendelser noen steder, et annet aspekt
er at flere benytter muligheten til å melde fra om uønskede hendelser. Videre vil
Finnmarkssykehuset tilstrebe en raskere behandling av meldte avvik slik at melder kan
få tilbakemelding innen akseptabel tid, samtidig som raskere behandling og iverksetting
av tiltak vil kunne bidra til å redusere risiko for at samme uønskede hendelse oppstår
påny.
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Helse Miljø og sikkerhet
Sykefraværet i Finnmarkssykehuset var lavere i 2016 sammenlignet med 2015. Samlet
sykefravær gikk ned fra 9,4% i 2015 til 8,6% i 2016. Foretakets arbeidsmiljøutvalg
(FAMU) har satt av HMS-midler til en prosjektstilling i 100% ut 2017 som skal jobbe
med nærværsarbeid. Prosjektstillingen har et særlig fokus på støtte, opplæring og
rådgiving til de avdelingene med høyest sykefravær. Prosjektet startet opp 4. januar
2016 og varer ut 2017. Det er variasjoner i sykefraværet mellom klinikkene og Service,
drift og eiendom (SDE). Prehospital, SDE og klinikk Kirkenes har det laveste
sykefraværet. For klinikk Kirkenes har fraværet gått opp med 1,3 prosentpoeng i 2016.
Klinikk psykisk helsevern og rus har det høyeste sykefraværet. Klinikk Hammerfest har
hatt en nedgang i sykefraværet i 2016.
Personalskader meldes i DocMap. I tillegg sendes skjema til NAV, forsikring og
bedriftshelsetjenesten ved behov. Særlig ved stikkskader er det viktig at
bedriftshelsetjenesten får informasjon, for å sikre oppfølging og kontroll av eventuell
blodsmitte. Til tross for dette er det underrapportering av stikkskader. Trolig gjelder
dette også andre typer skader.

Oppfølging av revisjoner
Revisjon er en særegen metode for best mulig objektivt å bedømme om en aktivitet er i
overensstemmelse med det som er lovbestemt, planlagt eller ønskelig. Internrevisjonen i
foretaket skal foreta systematiske risikovurderinger, kontroller og undersøkelser for å
vurdere om internkontrollen virker hensiktsmessig og betryggende. Hensikten med
internrevisjon er en systematisk og uavhengig undersøkelse for å skape forbedringer.
Finnmarkssykehuset hadde planlagt flere interne revisjoner i 2016 som av ulike årsaker
ikke ble gjennomført. Tiltak vil iverksettes slik at plan for interne revisjoner kan
gjennomføres som forutsatt. Foretaksledelsen skal holdes orientert om arbeidet og
status gjeldende interne revisjoner.

Klima og miljø
Finnmarkssykehusets drift påvirker det ytre miljø negativt, men det jobbes kontinuerlig
med å begrense dette mest mulig. Foretaket er klima- og miljøsertifisert, etter ISO
14001. Denne sertifiseringen er et bevis på at foretaket jobber systematisk med å
begrense utslipp til luft, vann og land. Ledelsens gjennomgang har fokusert på
Finnmarkssykehusets miljøprestasjon blant annet gjeldende redusert energiforbruk,
CO2 reduksjon, kildesortering, kjemikaliehåndtering, miljøkrav ved anskaffelser samt
oppfølgingstiltak etter ledelsens gjennomgang i 2015.
Informasjonssikkerhet
Det er gjennomført en rekke risikoanalyser gjeldende elektroniske datasystemer som
inneholder sensitiv pasientinformasjon. Fokus rettes mot de risikoområder som er
avdekket.

4. Risikovurdering

Saken vurdert opp mot våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt:
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Gjennomføring av prosess og vedtak rundt «ledelsens gjennomgang» bidrar positivt til
utvikling av våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.

Saken vurdert opp mot beslutningshensyn i navigasjonshjulet:
Gjennomføring av prosess og vedtak rundt «ledelsens gjennomgang» er vurdert i forhold
til navigasjonshjulet. Det er ikke registrert negative konsekvenser ved prosess og
vedtaket relatert til noen av faktorene som jus, etikk, identitet, moral, omdømme, eller
økonomi som vurderes som negativt for foretaket.
Saken vurdert generelt knyttet til risiko relatert til måloppnåelse:
Prosesser rundt etablering av rutiner og prosedyrer for ledelsens gjennomgang har nå
bidratt til et helhetlig system i foretaket for styring iht styringshjulet og fasene i denne
som er å planlegge, gjennomføre, kontrollere og korrigere.

5. Budsjett/finansiering

Ledelsens gjennomgang skal bidra til rett ressursbruk i foretaket. Tiden og ressursene
som brukes til selve gjennomgangen sees derfor på som vel anvendte ressurser.
Arbeidet finansieres innenfor klinikkenes og sentrenes rammer.

6. Medbestemmelse

Saken er behandlet i drøftingsmøte med tillitsvalgte 20. mars 2017.

7. Direktørens vurdering

Ledelsens gjennomgang gir Finnmarkssykehuset et nødvendig kunnskapsgrunnlag for
styring, og er retningsgivende for hvilke områder foretaket må prioritere i det videre
arbeidet med kvalitets- og forbedringsarbeid. Gjennomgangen innenfor fokusområdene
for 2016 viser at foretaket driver forsvarlig innenfor disse områdene. Foretaket
opplever også en positiv utvikling innenfor flere av områdene som er omfattet av
ledelsens gjennomgang. Det er likevel utfordringer som det må arbeides videre med i
2017.

Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest

Besøksadresse:
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest

Telefon: 78 42 10 00
Telefaks sekretariat: 78 42 11 07
www.finnmarkssykehuset.no

Org nr.
MVA 983 974 880 NO
postmottak@finnmarkssykehuset.no

LEDELSENS
GJENNOMGANG
2016

Innholdsfortegnelse
INNLEDNING ............................................................................................................................................. 3
Hensikt .......................................................................................................................................... 3
DEL 1: KVALITETSSTYRING ........................................................................................................................ 5
Styrende dokumenter ................................................................................................................... 5
Prosentvis endring – andel dokumenter som ikke er revidert som forutsatt: .............................. 5
Avviksmeldinger og behandling av disse ....................................................................................... 6
Kategorier meldte avvik ................................................................................................................ 7
Årsaker til avvik ............................................................................................................................. 8
DEL 2: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ....................................................................................................... 10
Sykefraværsutvikling ................................................................................................................... 10
Personalskader ............................................................................................................................ 11
DEL 3: OPPFØLGING AV REVISJONER ..................................................................................................... 12
Interne revisjoner ........................................................................................................................ 12
DEL 4: KLIMA OG MILJØ .......................................................................................................................... 14
Vurdering - samsvar med lovbestemte krav/ andre krav ............................................................ 14
Organisasjonens miljøprestasjon ................................................................................................ 15
Status for korrigerende og forebyggende tiltak (avviksbehandling) ........................................... 18
Endringer som kan innvirke på miljøstyringssystemet ................................................................ 20
DEL 5: INFORMASJONSSIKKERHET .......................................................................................................... 21
Risiko- og sårbarhetsanalyser ...................................................................................................... 21
Trusler utenfra............................................................................................................................. 21
Avvik ............................................................................................................................................ 21
Om HOS (Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing). .................................................... 21
Sikkerhetsloven ........................................................................................................................... 22
DEL 6: OPPSUMMERING ......................................................................................................................... 23

Side 2 av 23

INNLEDNING
Ledelsens gjennomgang er et formelt møte som har til hensikt å sikre at internkontroll
og kvalitetssystemet fungerer etter intensjonen samt sikre at virksomheten når de
fastsatte mål og drives innenfor de vedtatte rammer. Fokus skal bl.a. rettes mot
forskrifter og lovverk, kvalitetskriterier og krav til kontinuerlig forbedringsarbeid.
Møtet innebærer en strukturert gjennomgang og oppsummering av hendelser og
aktiviteter gjennomført i foregående år eller tidsperiode. Gjennomgangen skal,
dersom det er behov for tiltak, resultere i en handlingsplan for å fastsatte mål og krav
i rammeverk. Referatet fra møtet skal dokumentere at virksomheten er gjennomgått
og det skal foreligge konklusjon mht. om virksomheten drives forsvarlig.
I kvalitetsforbedringsarbeid er hensikten å finne gode løsninger på
kvalitetsutfordringene vi står overfor. Tiltakene og virkemidlene baseres på
tverrfaglig kunnskap fra forskning og praksis i bruk av modeller, metoder og verktøy
som fører til forbedring. Demmings sirkel, også kalt forbedringssirkelen, står sentralt i
en systematisk problemløsning innen dette fagfeltet. Modellen beskriver en trinnvis
tilnærming for å lykkes med forbedringsarbeid. Figuren viser en modifisert utgave av
Demmings sirkel og tydeliggjør trinn i forbedringsarbeidet. Figuren viser og hvor i
prosessen ledelsens gjennomgang er.

Hensikt
Ledelsens gjennomgang skal bidra til å sikre at kvalitets- og HMS-systemet:
 Er i overensstemmelse med myndighetskrav og interne krav
 Er hensiktsmessig for å oppnå målene for virksomheten
 Etterleves i praksis
Ledelsens gjennomgang utføres med hjemmel i:
 Lov om statlig tilsyn med helse- og sosialtjenesten
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)
 Lov om helseregistre
 Lov om personopplysninger
 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven)
 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven)
 Lov om strålevern og bruk av stråling (Strålevernloven)
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Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven)
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
Lov om helsemessig og sosial beredskap (Helse- og sosialberedskapsloven)
med tilhørende forskrifter.

Lover og forskrifter som nevnt forutsetter at virksomhetens ledelse foretar en
systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den
fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.
I tillegg stilles krav til gjennomgang i:



"NS ISO 9001" for enheter som er/skal bli ISO 9001- sertifisert
"NS ISO 14001" for enheter som er ISO 14001- (miljø)sertifisert

Dette ivaretas ved:






Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS-systemet
Docmap: PR19177 ”Intern revisjon i Helse Finnmark HF – ansvar og
gjennomføring”
Eksterne revisjoner og tilsynsrapporter
Docmap: RL1602 ”Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord”
Docmap: DS2537 ” Risiko- og sårbarhetsanalyse: Prosedyrer, maler og
skjemaer - Helse Finnmark HF”

Som tidligere inneholder ledelsens gjennomgang oppfølging av dokument og
avvikssystemet Docmap, helse, miljø og sikkerhet, internrevisjoner og
informasjonssikkerhet. Fokusområder i «ledelsens gjennomgang» vil kunne utvides.
Klinikkene og sentrene skal i henhold til internkontrollforskriften blant annet skaffe
seg oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på
oppfyllelse av myndighetskrav. Slike områder bør naturlig meldes og fokuseres i
«ledelsens gjennomgang» i framtiden.
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DEL 1: KVALITETSSTYRING
Styrende dokumenter
Det er et krav at styrende dokumenter er underlagt kontroll i Docmap. Til samtlige
dokumenter er det tilknyttet data som gir informasjon om versjon, når og hvor
dokumentet er gyldig, forfatter, godkjenner og dokumentansvarlig. Dokumentet gis
som standard en gyldighet i to år. Før utløp av denne fristen får dokumentansvarlig en
automatisk generert e-post om at dokumentet må revideres og oppgaven
framkommer i dennes arbeidsliste. Det forventes da at dokumentet blir gjennomgått
og at det blir tatt stilling til om dokumentet skal endres eller godkjennes slik det er for
en ny periode. Dette skal sikre at dokumentene er oppdaterte. Revisjoner
(vedlikeholdet) er dermed en vesentlig del av kvalitetssikringen.
Finnmarkssykehuset hadde pr 31.12.2016 samlet 5477 dokumenter i Docmap, en
økning på 2,53 % fra 5342 ved utgangen av 2015. Av de 5477 dokumentene var 280
dokumenter ikke revidert som forutsatt, noe som tilsvarer 5,11 %. Andelen ikke
reviderte dokumenter har gått litt ned fra 2015, da var andelen 5,35 %. Andelen
dokumenter som ikke er tilfredsstillende vedlikeholdt må fortsatt betraktes som
uakseptabel høy ved enkelte enheter, tross en liten forbedring i løpet av 2016.
Organisatorisk enhet
Samlet Finnmarkssykehuset
Klinikk Kirkenes
Klinikk Hammerfest
Klinikk Psykisk helsevern og rus
Klinikk Prehospitale tjenester
Samlet sentere/stab

Antall dokumenter i
Docmap
5477
2020
2120
375
201
212

Antall ikke
reviderte
280
40
117
53
21
4

Andel ikke reviderte
per 31.12.2016
5,11 %
1,98 %
5,51 %
14,13 %
10,44 %
1,89 %

Prosentvis endring – andel dokumenter som ikke er revidert som forutsatt:

Samlet sentere/stab
Klin prehosp

2016

Klin psyk hvern og rus

2015

Klinikk Hammerfest

2014
2013

Klinikk Kirkenes

2012

Finnmarkssykehuset - samlet
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10

15

20

25

30

35

Kommentarer - oppfølging:
Som grafen viser har det skjedd en klar bedring i de fleste klinikker/sentre de senere
år. Men fortsatt må andelen dokumenter i Docmap som ikke er sikret oppdatert
ansees som for stor. Med de automatiserte varslinger som finnes bør målet være at
revisjoner gjennomføres som oppsatt. Docmap gir også mulighet for å søke opp
dokumenter som skal revideres i forkant av «utløpsdato». Sentre/klinikker må
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fortsatt fokusere dette og oppfordres til å gjennomgå status på sine respektive KVAMmøter.

Avviksmeldinger og behandling av disse
I perioden 01 01.2016 – 31.12.2016 ble det meldt 1687 avvikshendelser i Docmap, en
økning fra 2015 hvor det ble innmeldt 1412 hendelser i Docmap. Det er verdt å merke
seg at det i 2013 ble lagt til rette for mottak av avviksmeldinger fra kommuner i fylket.
Første året ble det registrert 70 slike meldinger, mens det ble registrert 88 i 2014, for
2015 er det registrert 76 samhandlingsavvik, mens i 2016 ble det registrert 115
samhandlingsavvik.
Av de 1687 meldingene er 1427 lukket/sluttbehandlet ved årsskiftet. Dette tilsvarer
84,59 % mot tilsvarende 83,56 % i 2015. Hele 54 meldinger ligger fortsatt hos den
som meldte inn hendelsen i Docmap, men som ikke har videresendt meldingen, eller
har fått den i retur fra nærmeste leder. Dette kan tyde på et fortsatt opplæringsbehov,
og en utfordring er at enhetene må avsette tid og ressurser for egne superbrukere.
132 meldinger ligger til behandling hos ledere og/eller hos saksbehandlere. Selv om
en del av disse meldingene er rimelig nye er det fortsatt slik at ledere bruker for lang
tid på å saksbehandle slike hendelser i Docmap. Det er særlig viktig å redusere
behandlingstid på samhandlingsavvik for å kunne imøtekomme de frister vi har
forpliktet oss på via inngåtte tjenesteavtaler.
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1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2012
Lukket

Hos
melder

Hos
Hos
Hos
nærmest saksbeha godkjenn
e leder
ndler
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41

2013

692

78

87

52

49

2014

635

26

109

44

32

2015

1094

66

49

41

61

2016

1427

54

79

53

49

2013
2014
2015
2016

Klinikkene:
Oversikt arbeidsflyt for avvikshendelser i tiden 01.01.2016 – 31.12.2016 for
hendelser der hendelsessted er definert til innad i de respektive klinikker. Hendelser
som er meldt fra klinikk og hvor hendelsessted er kommune eller annen klinikk er
utelatt.
Godkjenner
Saksbehandler
Nærmeste leder
Melder
Lukket

Kirkenes
28
6
6
1
430

Hammerfest
11
26
27
26
620

PHVR
4
14
16
18
128

Prehospital
2
0
4
4
86

Sentere/stab
4
6
21
5
148
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Avviksstatus - arbeidsflyt klinikkene/senter
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Nærmeste leder

Sentere/stab
Melder

Lukket

Kommentarer - oppfølging:
Klinikkene bør blant annet vurdere følgende aspekter:
 Behov for ytterligere opplæring?
 Meldekultur. Ulikheter i antall meldte hendelser kan ha mange årsaker. Ett aspekt
er at det faktisk oppstår flere hendelser noen steder, annet aspekt er at faktiske
hendelser ikke meldes.
 Rutiner for saksbehandling av hendelser. I for mange tilfeller blir avvikshendelser
liggende for lenge hos ledere (og saksbehandlere) før avviksbehandling sluttføres.

Kategorier meldte avvik
Følgende meldeskjema i Docmap har vært benyttet i 2016:

Kategorier - meldte avvikshendelser
Finnmarkssykehuset 2016

Avvik laboratorier - 42 stk

Avvik i egen avdeling - 487 stk

Avvik i annen avdeling - 512 stk

Forbedringsforslag - 58 stk

Pasienthendelsesskjema - 423 stk

Samhandlingsavvik - 113 stk

Skademelding personal - 39 stk

Feil ved elektromedisinsk utstyr 1 stk

Strålevern avvik 3 stk

Pasienthendelser
Gjeldende pasienthendelser kan vi registrere en økning også i 2016. Det ble meldt inn
168 hendelser som er meldt etter §3-3 mens det er 243 pasienthendelser som ikke er
sendt videre til kunnskapssenteret etter §3-3.
Side 7 av 23

Pasienthendelser meldt etter §3-3
250
200
150
100
50
0
2015
Meldt etter 3-3

2016
Ikke videresendt til Helsedirektoratet

Følgende oversikt viser den klinikkvise fordelingen av meldte pasienthendelser i
2016, samt andelen av disse som er lukket eller fortsatt ligger til behandling.

Klinikkvis fordeling - meldte pasienthendelser
250
200
150
100
50
0
Klinikk
Hammerfest

Klinikk Kirkenes

Åpne






Prehospital

PHVR

Lukket

Klinikk Hammerfest: 128 lukket – 18 åpne
Klinikk Kirkenes: 199 lukket – 31 åpne
Klinikk prehospital: 8 lukket – 1 åpent
Klinikk Psykisk helsevern og rus: 19 lukket – 8 åpent

Årsaker til avvik
Ved avviksbehandling skal ledere kategorisere og definere årsak til hendelse.
Gjeldende pasienthendelser fordeler årsaker seg som følger:
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Brudd på taushetsplikten:
Datateknisk svikt:
Defekt utstyr:
Feil bruk av maskiner og utstyr:
Feil plassering:
Ikke tilfredsstillende organisering:
Kjent, men sjelden komplikasjon ( ikke innenfor normal risiko):
Mangel på nødvendig helseopplysning:
Mangel på tilgang til adekvat utstyr:
Mangelfull faglig vurdering:
Mangelfull kommunikasjon/samhandling:
Mangelfull oppfølging av pasient:
Mangelfull opplæring av personalet:
Mangelfulle sikkerhetsrutiner:
Manglende merking, varsling, skilting:
Manglende prosedyre:
Rutine/prosedyre ikke fulgt:
Samtidighetskonflikt for personalet:
Uklar prosedyre:
Uklare ansvarsforhold:
Årsaker ikke tidligere listet:

4
2
4
0
1
5
0
4
0
1
19
10
4
3
1
8
48
3
6
4
23

Kommentarer - oppfølging:
Antallet avvik i enkelte kategorier er høyere enn tidligere år. Dette gir neppe
anledning til å konkludere med at det er flere uønskede hendelser, men kan like
gjerne skyldes at meldekultur er i endring ved at flere uønskede hendelser meldes inn
– at vi da «ser mer av isfjellet».
Det er fortsatt urovekkende at så mange avvikshendelser har sammenheng med at
etablerte rutiner/prosedyrer ikke blir fulgt. Klinikkene bør i særlig grad følge opp
dette og bedre sikre at egne ansatte er kjent med etablerte rutiner.
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DEL 2: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefraværsutvikling
Sykefraværet i Finnmarkssykehuset var lavere i 2016 sammenlignet med 2015. Samlet
sykefravær gikk ned fra 9,4% i 2015 til 8,6% i 2016.
Foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU) har satt av HMS-midler til en prosjektstilling i 100%
ut 2017 som fortsatt skal jobbe med nærværsarbeid. Prosjektstillingen har et særlig fokus
på støtte, opplæring og rådgiving til de avdelingene høyest sykefravær. Prosjektet startet
opp 4. januar 2016 og varer ut 2017. Alle klinikker har identifisert enheter med høyt
sykefravær som skal inngå i nærværsprosjektet.

Utvikling sykefravær 2010 - 2016 foretaksnivå
12,0 %
11,0 %
10,0 %
9,0 %
8,0 %
7,0 %

sep.16

mai.16

jan.16

sep.15

mai.15

jan.15

sep.14

mai.14

jan.14

sep.13

mai.13

jan.13

sep.12

mai.12

jan.12

sep.11

mai.11

jan.11

sep.10

mai.10

jan.10

6,0 %

Den røde linjen er trendlinje for perioden. Det har vært en nedgang i 2016
sammenlignet med 2015, men samlet sett holder sykefraværet seg stabilt de siste 7
årene.
% sykefravær

% sykefravær

% sykefravær

2014

2015

2016

Mål

7,5

7,5

7,5

Finnmarkssykehuset

8,7

9,4

8,6

Klinikk Hammerfest

10,4

11,0

8,7

Klinikk Kirkenes

7,6

6,9

8,2

Klinikk Psykisk helsevern og rus

9,4

11,2

10,5

Klinikk Prehospitale tjenester

7,9

7,8

8,1

Service, drift og eiendom

8,3

9,7

8,1

Det er variasjoner i sykefraværet mellom klinikkene og Service, drift og eiendom
(SDE). Prehospital, SDE og klinikk Kirkenes har det laveste sykefraværet. For klinikk
Kirkenes har fraværet gått opp med 1,3 prosentpoeng i 2016. Klinikk Hammerfest og
psykisk helsevern og rus har det høyeste sykefraværet, og har hatt dette over tid.
Særlig klinikk Hammerfest har hatt en nedgang i 2016.
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Personalskader
Personalskader meldes i DocMap. I tillegg sendes skjema til NAV, forsikring og
bedriftshelsetjenesten ved behov. Særlig ved stikkskader er det viktig at
bedriftshelsetjenesten får informasjon, for å sikre oppfølging og kontroll av eventuell
blodsmitte. Til tross for dette er det underrapportering av stikkskader. Trolig gjelder
dette også andre typer skader.
I 2015 ble det meldt 20 stikk/kuttskader og 21 andre personalskader. Det er meldt litt
færre stikkskader i 2016, men litt flere andre typer personalskader. Bruken av
avvikssystemet holder seg stabilt. Reduksjonen i antall meldte stikkskader kan ha
sammenheng med tiltaksarbeidet for å redusere denne typen skader.
Kategorien «andre» inneholder blant annet fallskader og trusler og fysiske angrep fra
pasienter.
Stikk/kutt

Andre

Januar

3

3

Februar

1

2

Mars

2

0

April

3

2

Mai

0

6

Juni

0

0

Juli

0

1

August

1

1

September

0

1

Oktober

2

2

November

1

3

Desember

2

3

15

24

Kommentarer - oppfølging:
Finnmarkssykehuset opprettet i 2016 et eget prosjekt som jobber med
sykefravær/nærvær. Prosjektperioden varer ut 2017. Prosjektet har særlig fokus på
målrettet tiltaksarbeid mot enheter med høyt sykefravær. Fokuset i 2016 har vært på
klinikk Hammerfest og klinikk psykisk helsevern og rus. I 2017 utvides dette til hele
foretaket.
For å redusere stikkskader er det kjøpt inn og montert bokser for brukte kanyler og
sprøyter. Det kjøpes inn kanyler og sprøyter med beskyttelsesutstyr der dette er
tilgjengelig og kan brukes. Oppfølging av blodprøver etter stikkskader gjøres av
bedriftshelsetjenesten.
Skader meldes på eget skjema i DocMap. For å redusere skader generelt skal det
utarbeides en ROS-analyse og tiltak før avvikene lukkes.
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DEL 3: OPPFØLGING AV REVISJONER
Interne revisjoner
Revisjon er en særegen metode for best mulig objektivt å bedømme om en aktivitet er
i overensstemmelse med det som er lovbestemt, planlagt eller ønskelig.
Internrevisjonen i foretaket skal foreta systematiske risikovurderinger, kontroller og
undersøkelser for å vurdere om internkontrollen virker hensiktsmessig og
betryggende. Hensikten med internrevisjon er en systematisk og uavhengig
undersøkelse for å skape forbedringer. I Finnmarkssykehuset HF deler vi revisjoner
inn i følgende kategorier:
 Kategori A: Tredjeparts revisjoner som utføres av et tilsynsorgan eksternt fra;
Arbeidstilsynet, Helsetilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap m
fl.
 Kategori B: Andreparts revisjoner som utføres på vegne av Finnmarkssykehuset i
henhold til besluttet revisjonsplan og har hele foretaket som arbeidsområde. Det
er utnevnt egne internrevisorer for gjennomføring av revisjoner i denne kategori.
 Kategori C: Revisjoner i denne kategori omhandler interne revisjoner på
avdelinger/enheter med egne krav til løpende revisjoner som utføres av
avdelingen selv - for egen del, for å vise andre; oppdragsgiver eller andre at
avdelingen har kontroll med styringssystemet.
Ledelsens gjennomgang på foretaksnivå her omhandler revisjoner i kategori A, B og C.
I 2016 har det ikke vært gjennomført kategori B revisjoner. Mens det har vært
gjennomført følgende revisjoner:
Tema revisjon:
 Oppfølgingsrevisjon klima og miljø
Kategori: A
Reviderte enheter: Finnmarkssykehuset
Revisorer: Nemko
Funn: 7 avvik.
Oppfølging: Alle avvikene er lukket innen fristen.
 Systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid – Finnmarkssykehuset HF
Kategori A
Reviderte enheter: Finnmarkssykehuset HF
Revisorer: Villy Rønneberg – Leder, Kjell Sæther – deltaker, begge DSB
Funn: 1.avvik, 3 anmerkninger
Oppfølging: Har ikke fått tilbakemelding på om avvik/bemerkninger er
lukket/under oppfølging
 Samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset HF
Kategori A/B
Reviderte enheter: Finnmarkssykehuset HF
Revisorer: Hege Knoph Antonsen, revisjonsleder og Tor Solbjørg
Funn: 5 anbefalinger
Oppfølging: Under oppfølging
 Risikostyring Finnmarkssykehuset HF (Ikke mottatt revisjonsrapport)
 Selvmordsrisikovurdering.
Kategori C
Reviderte enheter: APAT Øst-Finnmark, BUP Hammerfest, VPP Lakselv,
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Døgnenheten Alta
Revisorer: Gordana Ignjatovic Jovanovic, psykiater/med.faglig rådgiver/revisor,
Anne Østlyngen, psykologspesialist/revisor, Stein Daniel Østmo, psykolog/revisor,
Patricia Moen; psykologspesialist/revisor, Tove Merethe Johnsen, EPJkonsulent/revisjonsleder
Funn: 22 anbefalinger
Oppfølging: Pågående
Sensitivt avfall og smittefarlig avfall
Kategori C
Reviderte enheter: Kirurgisk enhet, klinikk Kirkenes
Revisorer: Ole Jørgen Ulvang - revisjonsleder og Andreas Ertesvåg
Funn: 2 avvik og 1 forbedringsforslag
Oppfølging: Begge avvik lukket innen fristen

Kommentarer - oppfølging:
Finnmarkssykehuset har etablert et eget revisjonsteam bestående av 8 medlemmer
som tiltak for å bedre kontinuitet og kompetanse. Arbeid med internrevisjon er
ressurskrevende. Det er viktig at de oppnevnte medlemmene i revisjonsteamet får
hensyntatt dette og får gjennomført sine møter som planlagt samt tilstrekkelig tid
avsatt til revisjoner.
Det er trolig ulike årsaksfaktorer som har medført at planlagte interne revisjoner i
kategori B ikke er gjennomført som planlagt. Internrevisjonsteamet bør sette dette på
dagsorden i sitt kommende møte. Tiltak bør iverksettes slik at plan kan gjennomføres
som forutsatt.
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DEL 4: KLIMA OG MILJØ
Klima og miljøsystemet er utarbeidet etter NS ISO 14001 (2004), og vil være et
verktøy for miljøledelse.
Finnmarkssykehusets drift påvirker det ytre miljø, men det jobbes kontinuerlig med å
begrense uønskede effekter i størst mulig grad. Foretaket er klima- og miljøsertifisert,
etter ISO 14001. Denne sertifiseringen er et bevis på at foretaket jobber systematisk
med å begrense utslipp til luft, vann og land. Herunder rapporteres det på energi,
avfall, reiser (CO2) og vannforbruk. Energiforbruket er knyttet til oppvarming,
belysning, prosess og drift. Foretaket følger også opp «Grønn stat»-prosjektet ved
oppfølging av indikatorer og rapportering på energibruk og avfallshåndtering i
helseforetakene. Dette er en del av det helhetlige ansvar som foretaket har innen
helse, miljø og sikkerhet, samt internkontroll.
Oppsummering og anbefaling
Rapporten viser en varierende utvikling innenfor målene til foretaket. På energi er
foretaket i rute til å nå målet. På transport er det en økning på utslipp uten
pasientreiser, men tiltak som gjennomføres i 2017 vil få foretaket på rett kurs og
bidra til å nå målet. For Pasientreiser er det en svak økning på utslipp. Større
endringer vil trolig kreve omlegging av pasientbehandling. Avfallsmengden øker.
Dette må sees i sammenheng med ryddearbeid på sykehusene, særlig i Kirkenes som
skal flytte i 2017. Målet om risikovurdering av kjemikalier er langt på vei nådd. Også
målet på innkjøp følges opp på en god måte.
Det anbefales fokus på følgende områder:
 Innføring av kompetansemodul for oversikt over opplæring
 Fokus på melding av klima- og miljøavvik
 Ved inngåelse av ny avtale med avfallsselskap settes større fokus på krav til
kildesortering.
 Fokus på risikovurdering av kjemikalier
 Overgang til ISO14001:2015

Vurdering - samsvar med lovbestemte krav/ andre krav
Det utarbeides en samsvarsvurdering i hver klinikk/stab. I ledelsens gjennomgang
presenteres en oversikt over avvikene.
Spørsmål om myndighetskrav/
lovverk
Gjennom føres det jevnlige Kvam
møter med klima og miljø som
tema
Hvordan oppfyller vi kravene i:
§ 1-1. Formål
Formålet med forskriften er å
forebygge at enkelte skadelige
stoff eller stoffblandinger
medfører helseskade eller
miljøforstyrrelse.

Finnmarkssykehuset
Det er ikke aktive
Kvamgrupper/-råd for
stabsavdelingene.

Avvik

Merknad

Ja

HMS er tema på andre møter.

Ja

Håndteres innen 1.4.2017

Revisjon avdekker noen
avvik med manglende
datablad og ROS-analyser
av kjemikalier.
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Kapittel 2. Regulerte stoff eller
stoffblandinger (eks. PCB)
Kapittel 3. Regulerte
produktgrupper
Når er det siste målingene av
avløpsvannet gjort og hvilke
parametrer ble målt?
Framlegge dokumentasjon på
tilsyn av oljetanker
Er det gjort risikovurderinger av
kjemikalier som dere bruker i
dag?
Er alle kjemikalier lagt inn i
ecoonline?

Ikke utført

Uklart

SDE sjekker opp hva som er
kravet.

Ja, men ikke på gamle
Kirkenes sykehus.
Revisjon avdekker noen
avvik med manglende
datablad og ROS-analyser
av kjemikalier.

Ja

Olje avvikles i Kirkenes.

Ja

ROS skal gjøres innen
1.4.2017, jf. handlingsplan
lukking avvik revisjon klima og
miljø januar 2017.

Kommentar:
Foretaket har forbedringspotensialer på melding av miljøavvik. Det har vært en
merkbar økning i antall meldte avvik, men det er trolig enda underrapportering. Det
er også varierende oversikt over gjennomført opplæring i klima og miljø. Dette vil bli
bedre med innføring av kompetansemodulen i 2017.
Henvendelser fra eksterne berørte parter inklusive klager registrert i ePhorte
Det er ikke registrert noen henvendelser eller klager.

Organisasjonens miljøprestasjon
Foretakets overordnede mål knyttet opp til klima- og miljøarbeidet er:
Vesentlig miljøaspekt

Hovedmål

1

Energi

10 % reduksjon av energiforbruk kwh/m2 i eksisterende
bygningsmasse, inkludert nybygg, innen 2018.
Alle nye bygg skal planlegges for energiklasse passivhus.

2

Transport

3

Avfall

Delmål 1
10% reduksjon i CO2-utslippene innen utgang av 2019,
sammenlignet med 2015. Ikke inkludert pasientreiser.
Delmål 2 Pasientreiser
10% reduksjon i CO2-utslippene innen utgang av 2019,
sammenlignet med 2015.
10% reduksjon av total mengde avfall innen utgangen av 2019,
sammenlignet med 2015.

4

Kjemikaliehåndtering

Risikovurdering av kjemikalier innen utgangen av 2016.

5

Innkjøp

Sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir
gjort målinger/registreringer som dokumenterer omfanget av
anskaffelser hvor det er stilt miljøkrav.
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Hovedmål 1 – Energi - reduksjon av 10% innen 2018 målt i Kwh/m2
Fra 2015 til 2016 var det en nedgang på ca. 4% i kWh/m2 for Finnmarkssykehuset
som helhet.
Finnmarkssykehuset HF

kWh/m2

Endring (2014)

Endring (2015)

2014

374

2015

355

-5%

2016

339

-9%

-4%

Som tallene viser har foretaket hatt en reduksjon fra ISO-sertifiseringen på 9% totalt.
Dette er nært det overordnede målet på 10%. Dette på tross av at de to store tiltakene
med nytt sykehus i Kirkenes og varmepumpe i Hammerfest er innført. Disse tiltakene
skal ferdigstilles i 2017, og vil bidra til at Finnmarkssykehuset HF forbedrer sin
miljøprestasjon vesentlig. Dermed vil foretaket nå dette målet med god margin.
Hovedmål 2 – CO2 - reduksjon av utslipp med 10% innen utgang 2019 målt i
tonn CO2
Målet er 10% reduksjon av CO2 utslipp innen utgangen av 2019 sammenlignet med
2015 tall. Hovedmål 2 er delt opp i 2 delmål der utslipp fra pasientreiser er skilt ut fra
øvrige utslipp. Figuren under viser totalt CO2 utslipp fordelt på kategori.
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Delmål 1 – Utslipp eksklusive pasientreiser
Målet er en reduksjon på 10% innen utgangen av 2019, mens det er en økning i CO2
utslipp på ca. 9% sammenlignet med 2015. Dette skyldes i hovedsak en økning i
oljeforbruk ved Kirkenes Sykehus og noe økt oljeforbruk ved Hammerfest Sykehus,
det er allikevel Kirkenes Sykehus som står for størsteparten av økningen. Det er en
liten økning i CO2 utslipp fra tjenestereiser som følge av økt bruk av leiebil og fly. Tall
for privatbilkjøring er ikke tilgjengelige og dermed ikke tatt med her, de utgjør en
ubetydelig del av total utslippene for Finnmarkssykehuset, men allikevel en merkbar
del av utslippene fra tjenestereiser.
CO2 utslipp eksklusive pasientreiser
Finnmarkssykehuset

Tonn CO2

Endring (2014)

2014

8088

2015

6021

-26%

2016

6564

-19%

Endring (2015)

9%

Det er verdt å legge merke til at bruken av fyringsolje ved Kirkenes Sykehus i 2016
har CO2 utslipp på ca. 2200 tonn, noe som betyr at hvis Kirkenes Sykehus ikke hadde
brukt fyringsolje i 2016 hadde man hatt en nedgang på ca. 25% i CO2 utslipp på
delmål 1.
Ut fra dette vil Finnmarkssykehuset HF nå sine mål på dette når NKS og
varmepumpen i Hammerfest er på plass i løpet av 2017.
Delmål 2 – Utslipp fra pasientreiser
Målet er en reduksjon på 10% innen utgangen av 2019, mens det fra 2015 til 2016 er
det en økning på ca. 1% i utslipp av CO2 fra pasientreiser. Dette skyldes en forholdsvis
jevnt fordelt økning i alle kategorier under pasientreiser utenom rutegående
transport (offentlig transport unntatt fly) som har en liten nedgang fra 2015 til 2016.
Dette betyr økning i ambulanse, drosje, privatbil og flytrafikk.
CO2 utslipp for pasientreiser
Finnmarkssykehuset

Tonn CO2

Endring (2014)

2014

8653

2015

8703

1%

2016

8777

1,4%

Endring (2015)

0,9%

Dersom foretaket skal nå sitt mål her må det sees på en omlegging av
pasientbehandling, der flere pasienter behandles nærmere sitt bosted. FIN har i 2016
laget en plan for dette.
Hovedmål 3 – Kildesortering – 10% reduksjon i total avfallsmengde innen
utgangen av 2019
Mål er 10% reduksjon av total avfallsmengde innen utgang av 2019 i forhold til 2015
tall. For Finnmarkssykehuset som helhet så er det ca. 7% økning i total avfallsmengde
fra 2015 til 2016. Det er en økning på alle lokasjoner, der Hammerfest og Kirkenes
Sykehus som bidrar mest til totalen har 5% og 8% økning. En del av forklaringen på
dette er det opprydningsarbeidet som pågår. Sykehusene har i stor grad blitt brukt
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som oppsamlingsplass og dette ryddes suksessivt opp i. Resterende del genereres
gjennom økt innkjøp av engangsutstyr og varer med mye emballasje.
Finnmarkssykehuset

Tonn totalt

2015

347

2016

370

Finnmarkssykehuset

Endring (2015)
7%
2015

2016

Tonn avfall

Tonn avfall

Endring

Kirkenes

110

119

8%

Hammerfest

194

204

5%

Karasjok BUP

2,9

4,2

48%

Tana Helsesenter

40

42

4%

Lokasjoner

Tana VPP
Totalt Finnmarkssykehuset

0

2

Na

347

370

7%

Dersom foretaket skal nå sitt mål innen dette felt må det settes fokus på
innkjøpsprosessen. Både en vurdering på engangs- vs flergangsutstyr, men ikke minst
krav til leverandører om å ikke emballere varer i så stor grad som i dag.
Videre må foretaket sette større ambisjon på avfallssortering. Det foreligger
muligheter for reduksjon i restavfall og heller sortere dette til annen resirkulering. I
dag resirkuleres restavfall til energi, gjennom forbrenning.
Hovedmål 4 – kjemikaliehåndtering, risikovurdering
Finnmarkssykehuset har i 2016 hatt fokus på risikovurdering av kjemikalier. Det er
klar bedring i hele foretaket, men revisjon avdekker at det enda er mangler. I
handlingsplan etter revisjon fra DNVGL januar 2017 er det planlagt tiltak for å sikre at
risikovurdering gjennomføres i alle enheter.
Hovedmål 5 – miljøkrav ved anskaffelser
I alle anbud som går ut fra Finnmarkssykehuset er det satt et krav til at miljø er en del
av det som skal vurderes når man går gjennom anbudene. Alle anbud blir vurdert opp
mot blant annet miljø når anskaffelsen gjøres.

Status for korrigerende og forebyggende tiltak (avviksbehandling)
I 2016 er det meldt 30 avvik der melder har krysset av for at avviket gjelder klima og
miljø. Dette er en kraftig økning fra 2015 der det var 14 meldte klima og miljø-avvik.
Samtidig er det grunn til å tro at det enda er underrapportering. En gjennomgang
viser at det er avvik som feilaktig er merket som miljøavvik. I januar 2017 ble det
innført ny klassifisering av avviksmeldinger i Helse Nord. Det vurderes nå om det også
skal komme en ny klassifisering av miljøavvik, noe som kan redusere
feilrapporteringen. Samtidig kan det være miljøavvik som er meldt i DocMap uten at
det er krysset av for at avviket gjelder ytre miljø.
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Oppfølgingstiltak etter ledelsens gjennomgang 2015
Avvik/forbedring
sområde
Manglende
oversikt over
opplæring i klima
og miljø, inkludert
oppfølging av om
alle gjennomfører
opplæringen.

Tiltak

Ansvar

Frist

Resultat

1. Innføre Dossier
kompetansemodul
(prosjekt i Helse Nord).
2. Ha klima og miljø som
del av
opplæringsprogram for
nyansatte.

1. Senter for HR i
samarbeid med
klinikkene.

1. Februar
2017.

Det meldes få
avvik på klima og
miljø.

1. Gjennomføre
regelmessig opplæring i
avviksmodulen i
DocMap.
2. Fokus på holdninger
og bevissthet til
avviksmeldinger.
Regelmessig tema på
relevante møter.
3. Relevante avvik etter
vernerunder rapporteres
i DocMap.

1. Klinikksjefene
bestiller kurs fra
Elisabeth Joks ved
behov.
2. Kvammøter,
ledermøter,
personalmøter og
verneombudsmøter.
3. Klinikksjefene
følger dette opp sine
ledere. FHVO følger
dette opp med
verneombudene.
1. Klinikksjefene
følger dette opp med
sine ledere. FHVO
følger dette opp med
vernetjenesten. Det
skal sikres at alle
gjennomfører dette
punktet.
2. Foretaksledelsen
(ledelsens
gjennomgang)
3. Andreas

1.
Kontinuerlig
/ ved behov.
2.
Kontinuerlig
/ ved behov.
3. 31. mars
(årets
vernerunde).

1. Plan for utrulling
av
kompetansemoduele
n er vedtatt februar
2017. Oppstart mars.
2. Klima og miljø er
tatt inn i
opplæringsplan for
ansatte.
1. Opplæring
gjennomføres
regelmessig.

1. Frode Larsen og
klinikksjefene.
2. Frode Larsen og
kommunikasjonsavde
lingen.

1. 31. mars.
2. 22. april.

Det er i
varierende grad
gjennomført
risikovurderinger
av kjemikalier.

Implementering
av ny
avfallsavtale.

1. Sjekklisten for
vernerunder har nytt
spørsmål om
risikovurdering. Alle
vernerunder skal ha
dette som prioritert
område i år.
2. Det anbefales at
risikovurdering av
kjemikalier settes som
nytt mål for 2016.
3. Det utarbeides forslag
til forenklet rutine for
risikovurdering av
kjemikalier. Forslaget har
vært på høring hos
kvalitetskonsulentene
ved klinikk Hammerfest,
Kirkenes og prehospital.
Forslaget er nå på høring
hos HVOene.
1. Prosedyren for
avfallshåndtering
revideres med
utgangspunkt i
tilbakemeldingene i
revisjonsrapporten fra
Nemko, og sendes på
høring til utvidet
klinikkledermøte i

1. 31. mars.
2.
Februar/mar
s.
3. 29.
februar.

2. Gjennomføres.
3. Avvik etter
vernerunden ikke
meldt i DocMap.

1. I varierende grad
gjennomført. Bedring
i antall gjennomførte
ROS-analyser.
2. Gjennomført.
3. Etter
tilbakemelding fra
HVOene brukes
standard
risikovurdering i
EcoOnline.

1. Prosedyrene i
Kirkenes og
Hammerfest er
oppdatert ved
årsskiftet 2016/2017.
2. Følges opp av SDE
når nye prosedyrer er
godkjent.
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Avklare krav til
oljeutskillere på
ambulansestasjon
ene.

Hammerfest og Kirkenes,
til HVO og
hygienesykepleier.
2. Det utarbeides enkelt
flytskjema / oversikt
over avfallsfraksjoner og
sortering som kan
henges opp på
enhetene.
Kravet til oljeutskillere
avklares. Dersom dette
er et krav som vi ikke
følger, etableres ny
rutine for vask av bilene.
Avklaring og tiltak
dokumenteres i
samsvarsvurdering

Øyvin Grongstad
(Jørgen Nilsen
dersom praksis for
vask på stasjonene
må endres).

1. mai.

Prinsipp om at biler
vaskes i vaskehall
med oljeutskillere
(eksempelvis på
bensinstasjon).

Endringer som kan innvirke på miljøstyringssystemet
Finnmarkssykehuset skal høsten 2017 sertifiseres etter 2015-versjonen av ISO14001.
Dette vil kreve endringer i styringssystemet. Denne jobben utføres våren/sommeren
2017.
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DEL 5: INFORMASJONSSIKKERHET
Risiko- og sårbarhetsanalyser
Det er i 2016 gjennomført Risiko- og sårbarhetsanalyse av disse systemene:
DIPS – Klinikk Hammerfest, DIPS – Klinikk Kirkenes, DIPS – Klinikk Psykisk helsevern
og Rus, Labcraft – Klinikk Kirkenes, Labcraft – Klinikk Hammerfest, LabDips – Klinikk
Kirkenes, LabDips – Klinikk Hammerfest, Partus – Klinikk Kirkenes, Partus – Klinikk
Hammerfest, Sectra – Klinikk Kirkenes, AMIS – Prehospital klinikk.
ROS-analysene har vist at det er enkle scenarier som går igjen. Ansatte som låner bort
tilgangen sin til andre ansatte, ansatte som ikke låser PC når de forlater den, samt
mangelfull opplæring i systemene er gjengangere i flere klinikker og system.

Trusler utenfra
Ansatte i Finnmarkssykehuset har gjennom hele 2016 har vært utsatt for forsøk på
Phishing/ digital snoking. Både e-poster fra (tilsynelatende) Telenor og Posten Norge
har blitt brukt i forsøkene. I tillegg har det vært gjentakende forsøk på Whaling
(liknende Phising, men kun navngitte/ utvalgte i toppledelsen som blir utsatt), der
noen blant annet har gitt seg ut for å være direktøren og bedt ansatte på
økonomiavdelingen foreta utenlandsoverføringer. Alle henvendelser som er meldt inn
har blitt tatt hånd om av Helse Nord IKT, med bistand fra HelseCert.
Det har også blitt rapportert inn flere forsøk på såkalte kryptovirus/ løspengevirus,
der viruset spres via vedlegget i e-posten, eventuelt via en lenke til internett. 2 ansatte
fikk sine hjemmeområder kryptert ved å trykke på slike vedlegg. Begge saker ble løst
ved at Helse Nord IKT hentet filområdene tilbake fra backup.

Avvik
Det er i løpet av 2016 meldt inn 10 avvik med hendelsestype informasjonssikkerhet i
DocMap, alle lukket. I hovedsak bør avvikene som er meldt inn være enkle å unngå.
Utskrifter/pasientopplysninger på avveie, makulering etc. Det er all grunn til å tro at
10 avvik ikke er det reelle tallet, så ledelsen bør fokusere på viktigheten av å melde
avvik også innen informasjonssikkerhet.

Om HOS (Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing).
HOS-prosjektet var ett av de seks prosjektene som inngikk i Helse Nords program for
Felles innføring av kliniske systemer (FIKS). Målet var at de fire helseforetakene i
Helse Nord skulle benytte sine kliniske systemer på ens måte slik at pasientene i
framtida kan få mest mulig lik behandling, uavhengig av hvilket foretak pasienten ble
behandlet i. I tillegg ble det i prosjektet tilrettelagt for bedre samhandling på tvers av
sykehus og foretak.
Prosjektet besto av trinn 0 (flytting av database til Tromsø), trinn 1 (flytting av
database inn i Helse Nords fellesdatabase) og trinn 2 (sammenslåing av de to
databasene i Finnmarkssykehuset og endring av bruk i henhold til nye vedtatte
regionale prosedyrer). 6. juni 2016 var trinn 2 gjennomført i Finnmarkssykehuset.
Denne prosessen var godt forberedt og gikk uten store problemer.
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Etter HOS trinn 2 er arbeidsflyten for brukere av journalsystemet DIPS ny. Det gis
færre generelle tilganger, mens flere tilganger gis til den enkelte helsearbeider
gjennom arbeidsflyt i DIPS. Det er viktig at fortsatt opplæring og informasjon gis, slik
at alle ansatte lærer seg å jobbe på den måten som det nye regelverket krever.

Sikkerhetsloven
Finnmarkssykehuset HF og alle helseforetak omfattes av Lov om forebyggende
sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven). Dette innebærer at helseforetakene må forholde
seg til sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter som Personellsikkerhetsforskriften,
Forskrift om sikkerhetsadministrasjon, Informasjonssikkerhetsforskriften, Objekt
sikkerhetsforskriften (Finnmarkssykehuset HF har ikke pt. Skjermingsverdige
objekter) og Forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser.
Finnmarkssykehuset har etablert nødvendige sikkerhetstiltak i hht. krav
i Sikkerhetsloven for å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon inntil grad
KONFIDENSIELT (Egenerklæring sendt HN RHF januar 2017)
Sikkerhetstiltakene innebærer blant annet
1. Etablering av sikkerhetsorganisasjon (Sikkerhetsleder – beredskapsrådgiver)
2. Sikkerhetsklarering av aktuell personell med tjenstlig behov.
3. Autorisering av personell.
4. Avgi egenerklæring om at det er etablert sikkerhetstiltak for å kunne håndtere
sikkerhetsgradert informasjon.
5. Vurdere hvilken informasjon (gradering) det er nødvendig å håndtere i
virksomheten.
Sikkerhetsorganisasjonen består av følgende funksjoner
Rolle*
Sikkerhetsleder
Personellsikkerhetsansvarlig
Datasikkerhetsansvarlig
Informasjonssikkerhetsansvarlig

Ansvarlig
Beredskapsrådgiver
Beredskapsrådgiver
Arkivleder
Arkivleder

Stedfortreder
Administrasjonssjef
Administrasjonssjef
Foretakssekretær
Foretakssekretær

* Roller relatert til Sikkerhetslovens bestemmelser.
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DEL 6: OPPSUMMERING
Ledelsens gjennomgang 2016 viser at det har skjedd en bedring de senere år hva
gjelder revisjon av prosedyrer i Docmap. Gjennomgangen viser også at det ligger et
forbedringspotensiale i meldekultur hva gjelder avvik og i rutiner for saksbehandling
av hendelser. I for mange tilfeller blir avvikshendelser liggende for lenge før
avviksbehandlingen sluttføres. Antallet avvik i enkelte kategorier er høyere enn
tidligere år. Dette gir neppe anledning til å konkludere med at det er flere uønskede
hendelser, men kan like gjerne skyldes at meldekultur er i endring ved at flere
uønskede hendelser meldes inn. Det er fortsatt urovekkende at så mange
avvikshendelser har sammenheng med at etablerte prosedyrer ikke blir fulgt.
Klinikkene bør i særlig grad følge opp dette og sikre at egne ansatte er kjent med
vedtatte rutiner.
Sykefraværet i Finnmarkssykehuset var lavere i 2016 sammenlignet med 2015.
Samlet sykefravær gikk ned fra 9,4% i 2015 til 8,6% i 2016. Foretaket opprettet i
2016 et eget prosjekt som jobber med sykefravær/nærvær. Prosjektperioden varer ut
2017. Prosjektet har særlig fokus på målrettet tiltaksarbeid mot enheter med høyt
sykefravær. Fokuset i 2016 har vært på klinikk Hammerfest og klinikk psykisk
helsevern og rus. I 2017 utvides dette til hele foretaket.
Det er trolig ulike årsaksfaktorer som har medført at planlagte interne revisjoner i
kategori B ikke er gjennomført som planlagt i 2016. Internrevisjonsteamet bør sette
dette på dagsorden. Tiltak bør iverksettes slik at plan kan gjennomføres som
forutsatt.
Foretaket har forbedringspotensialer på melding av miljøavvik. Det har vært en
merkbar økning i antall meldte avvik, men det er trolig enda underrapportering. Det
er også varierende oversikt over gjennomført opplæring i klima og miljø. Dette vil bli
bedre med innføring av kompetansemodulen i 2017.
HOS-prosjektet var ett av de seks prosjektene som inngikk i Helse Nords program for
Felles innføring av kliniske systemer (FIKS). Målet var at helseforetakene i Helse Nord
skulle benytte sine kliniske systemer på ens måte slik at pasientene i framtida kan få
mest mulig lik behandling, uavhengig av hvilket foretak pasienten blir behandlet i. I
tillegg ble det i prosjektet tilrettelagt for bedre samhandling på tvers av sykehus og
foretak. 6. juni 2016 var trinn 2 gjennomført i Finnmarkssykehuset. Denne prosessen
var godt forberedt og gikk uten store problemer.
Informasjonssikkerheten i Finnmarkssykehuset synes å være god. Foretaket har
etablert nødvendige sikkerhetstiltak i hht. krav i Sikkerhetsloven for å kunne
håndtere sikkerhetsgradert informasjon inntil grad KONFIDENSIELT. Dette innebærer
blant annet at det er etablert en egen sikkerhetsorganisasjon med sikkerhetsleder,
personell-sikkerhetsansvarlig, datasikkerhetsansvarlig og
informasjonssikkerhetsansvarlig.
Det skal skrives protokoll fra foretaksledelsens behandling av ledelsens gjennomgang
og utarbeides en handlingsplan. Denne skal behandles som en egen sak i
foretaksledelsen.
Side 23 av 23

