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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF
Arkivnr.:
2021/1744

Saksbehandler:
Line S. Grongstad

Sted/Dato:
Kirkenes, 18.05.2022

Saksnummer 44/2022
Saksansvarlig: Line S. Grongstad, kvalitets- og utviklingssjef
Møtedato:
25. mai 2022

Tertialrapport 1/2022 – Oppdragsdokument 2022
Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner tertialrapport 1, Oppdragsdokument
2022, for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret anser måloppnåelse for oppdrag som rapporteres i tertialrapport 1/2022 som
god, og ber administrerende direktør følge opp.

Vivi Brenden Bech
Konstituert administrerende direktør
Vedlegg:
1. Saksfremlegg
2. Tertialrapport 1 - 2022
3. Oppdragsdokument 2022
4. Risikoanalyse 1. tertial 2022
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Tertialrapport 1/2022 for Finnmarkssykehuset HF
Saksbehandler:
Møtedato:

Line S. Grongstad
25. mai 2022

1. Formål/Sammendrag
Oppdragsdokumentet 2022 for Finnmarkssykehuset HF inneholder kravene fra Helseog omsorgsdepartementets oppdragsdokument og målkrav gitt av styret i Helse Nord
RHF gjennom styrevedtak. Formålet med denne saken er å informere styret om
fremdrift på oppfølging av oppdragsdokument fra Helse Nord RHF på de målkrav som
det skal rapporteres på til 1. tertial.

2. Bakgrunn
Til grunn for prioriteringer i oppdragsdokumentet ligger tidligere års
oppdragsdokument, oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse
Nord RHF for 2022, Nasjonal helse og sykehusplan, Strategisk utviklingsplan for Helse
Nord RHF, protokoller fra foretaksmøter, føringer i statsbudsjettet for 2022 og
styresaker som omhandler budsjett og investeringer.
Oppdragsdokumentet inneholder totalt 96 krav hvorav 84 krav gjelder for
Finnmarkssykehuset HF.
I tertialrapport 1/2022 skal Finnmarkssykehuset HF rapportere på 15 krav. Dette er
gjort i vedlegg 1.

3. Saksvurdering/analyse
Finnmarkssykehuset HF skal innrette sin virksomhet i tråd med føringer i
Oppdragsdokument 2022. Dokumentet inneholder også en tilleggsliste med krav som
videreføres fra tidligere års oppdragsdokumenter. Det legges til grunn at
helseforetakene iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene innenfor de juridiske,
økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder for helseforetaket.
Oppdragsdokumentet er bygd opp rundt områdene i regional utviklingsplan 2035,
denne planen er under oppdatering med tidshorisont 2023-2038. I tillegg ligger
følgende føringer til grunn:
• Planene Strategi Helse Nord RHF 2021–2024
• Økonomisk langtidsplan og investeringsplan
• Regional handlingsplan for informasjonssikkerhet
Oppdragsdokumentet slår fast at det er særlig viktig å utvikle tjenester slik at behovet
for arbeidskraft kan tas ned til nivået før pandemien, og helst reduseres ytterligere.
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Tertialrapport 1/2022 er nylig sendt inn til Helse Nord RHF, se vedlegg 1. Måloppnåelse
for oppdrag som rapporteres i tertialrapport 1-2022 anses som god.

4. Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud
Krav nr 1 i tilleggslisten til oppdragsdokumentet 2022 er: «Bidra med oppfølging av
strategien for økt kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten i henhold til
strategidokumentet Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. (2021)».
Dette er et felles krav for alle helseforetak i Helse Nord. I tillegg er det slik at en i
Finnmarkssykehuset HF vil gjøre en vurdering av konsekvenser for samisk språk, kultur
og tjenestetilbud for hvert av de øvrige kravene i oppdragsdokumentet. Denne
vurderingen skal dokumenteres selv der det ikke identifiseres særskilte konsekvenser.

5. Overordnet risikovurdering

Oppdragsdokumentet er tidligere gjennomgått og det er gjort en overordnet
risikovurdering. Ledergruppen vurderte åtte krav til høy risiko, 35 krav ble vurdert med
middels risiko og 41 krav med lav risiko.
Oversikt over de åtte krav med høy risiko:
• Påse at pasienter som mottar behandling hos private leverandører gjennom
godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg får videreført det tilbudet de har
behov for når ordningen avvikles (krav 10).
• I tråd med nasjonal alkoholstrategi 2021 – 2025 sørge for gode basistjenester
innen TSB i alle helseforetak, styrke rusbehandlingstilbudet til barn og unge og
utvikle rutiner for samhandling mellom somatiske avdelinger, psykisk helsevern
og TSB (krav 33).
• Sikre ambulante tilbud til barn og unge innen psykisk helse og TSB (krav 36)
• Gjennomsnittlig svartid for bildediagnostiske undersøkelser skal være under 4
dager innen utgangen av 2022 (krav 40).
• Andel bildediagnostiske undersøkelser gjennomført innen priodato skal være
over 80% innen utgangen av 2022 (krav 41).
• Utarbeide en handlingsplan (2022-2023), med milepæler for hvordan
helseforetakene i helsefellesskapene vil bidra til å planlegge og utvikle tjenester
til pasienter med behov for tjenester fra begge nivå(de fire prioriterte grupper).
Frist 1. september 2022 (krav 53).
• Med utgangspunkt i nivå for 2019, redusere foretakets behov for innleid
personell med 30 prosent innen utgang 2023. Herunder utrede mulig etablering
av et foretaksinternt bemanningssenter som også administrerer all innleie av
personell fra eksterne vikarbyrå (krav 68).
• Legge til rette for interne prosesser som på en forutsigbar måte sikrer
involvering av interessenter i forbindelse med felles anskaffelser, nasjonalt og
regionalt (krav 83).
Det er igangsatt risikoreduserende tiltak og vedlagt risikovurdering viser reduksjon av
risiko. Klinikkene skal gjennomføre risikovurdering for ventetid og fristbrudd. Når den
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er gjennomført oppdateres foretakets risikovurdering (står som mål 1 i vedlegg) innen
21. juni 2022.

6. Medbestemmelse og brukermedvirkning
Saken har blitt orientert om til de tillitsvalgte i informasjons- og drøftingsmøte
16. mai 2022, og i FAMU samme dag.
Det fremkom spørsmål og kommentarer i informasjons- og drøftingsmøte. Saken har
ikke blitt endret som følge av disse.

7. Direktørens vurdering
Oppdragsdokumentet for 2022 inneholder flere nye krav til Finnmarksykehuset HF,
samtidig som bestillinger i tidligere oppdragsdokument opprettholdes og videreføres.
Tertialrapport 1/2022 inneholder kun 15 krav. Måloppnåelse for oppdrag som
rapporteres i tertialrapport 1/2022 anses som god.
Oppdragsdokumentet 2022 er gjennomgått og følges opp. Foretaket har etablert rutiner
som sikrer at oppdraget implementeres i organisasjonen. Overordnet risikovurdering
av oppdraget er gjennomført. Det er etablert tiltak for å minske risiko og for å sikre
måloppnåelse.
Vedlegg
1. Tertialrapport 1/2022 Finnmarkssykehuset HF
2. Oppdragsdokument 2022 fra Helse Nord RHF til helseforetakene
3. Risikoanalyse 1. tertial 2022
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Krav i oppdragsdokument 2022:
3.0 Vår felles helsetjeneste - felles for alle tjenesteområder
Krav Krav tekst
nr

3

Gjelder Rapporteringsforetak frekvens

Rapportere gevinstrealisering av implementerte
forbedringstiltak for pasientreiser med rekvisisjon.

FIN,
Tertialrapporter og
UNN, Årlig melding
NLSH,
HSYK
Vi har ikke noen målbare gevinster på delprosjektene som er avsluttet i implementeringen av
effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak innenfor reiser med rekvisisjon.
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I samarbeid med Pasientreiser HF videreføre arbeidet som
FIN,
Tertialrapporter og
følger av «Utredning av mulige effektiviserings- og
UNN, Årlig melding
kvalitetsfremmende tiltak innenfor området reiser med
NLSH,
rekvisisjon». Dette innebærer utvikling og implementering,
HSYK
samt utarbeidelse av gevinstrealiseringsplaner og oppfølging
av effekter. Status på effektiviserings- og
kvalitetsfremmende tiltak på området reiser med rekvisisjon
skal inngå som en del av helseforetakets tertialvise
rapportering.
Finnmarkssykehuset har representanter i delprosjekt 1, 3 og 5, ut over dette er det ikke noe å
rapportere.
9

Vurdere hvilken elektiv aktivitet som helt eller delvis kan
flyttes fra større til mindre sykehus.

FIN,
Tertialrapporter og
UNN, Årlig melding
NLSH,
HSYK
Det er avholdt møte mellom UNN og FIN om «hjemføring» til FIN av ØNH-pasienter og ortopediske
pasienter som er henvist til UNN uten åpenbar faglig begrunnelse. Det planlegges også å se på
muligheten for å etablere håndkirurgisk poliklinikk i Alta med ambulerende håndkirurg fra UNN.

7.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell
63

Innen utgangen av 2022 skal GAT gjenspeile all planlagt og
faktisk arbeidstid.

FIN,
UNN,
NLSH,
HSYK

Tertialrapporter og
Årlig melding

Finnmarkssykehuset er godt i gang med alle lokalisasjoner.
Hammerfest sykehus: Legeplaner er lagt inn og iverksatt på de fleste avdelinger. Det er de som
har kommet lengst i jobben med oppgaveplanlegging og langtidsplanlegging. Her er de klare for
integrasjonen med DIPS når den kommer. Fordelen i Hammerfest er at avd.lederne (leger) har
tildelt merkantil støtte til Gat-arbeid og dag-til-dag styring av Gat.
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Kirkenes sykehus: Er i startfasen. Legeplaner er lagt inn i Gat, men her lages det hjelpeplaner i
tillegg for høytid- og ferieperioder. Her er bemanningsrådgiver inne og veileder slik at denne
praksisen avsluttes. Flere avdelinger er i gang med oppgaveplanlegging. En tilbakemelding her er
at det kapasitetsutfordringer da avdelingslederne her ikke har merkantil støtte.
Klinikk Alta: Bemanningsrådgiver har vært på besøk og veiledet og hjulpet til, men er ikke kommet
veldig godt i gang pga. kapasitetsproblemer hos leder i Alta. Her mangler også merkantil støtte.
Prehospitale tjenester: De fleste legeplaner er inne i Gat og oppgaver er tildelt.
Sámi klinihkka: Alle legeplaner er lagt inn i Gat og oppgaver er tildelt.
Oppsummering: Slik det ser ut nå vil alle legeplaner være inne med avansert oppgaveplanlegging
lenge før utgangen av 2022.
Bemanningsrådgiver jobber tett med Helse Nord IKT i forhold til integrasjon mellom Gat og Dips og
håper dette vil være på plass etter sommeren.
Vi har fått oppgavevaktbok-visning på intranett for Hammerfest, Kirkenes, Alta, Sámi klinihkka,
prehospitale tjenester (fly og helikopter).
64

Gjennomføre oppgavedeling mellom nivåer og yrkesgrupper
for blant annet å nå kravet om over 5% andel
helsefagarbeidere innen 2023.

FIN,
Tertialrapporter og
UNN, Årlig melding
NLSH,
HSYK
Kirkenes Sykehus/Sámi Klinihkka: Sykehuset/klinikken ikke hatt kapasitet til å jobbe med
oppgavedeling frem til nå i 2022. Arbeidet med nye bemanningsplaner starter nå i forbindelse med
nye kostnadseffektiviserende tiltak.
Lærlingekoordinator vil fortsette jobben med oppgavedeling på sengepostene. Prosjektgruppen
som ble startet før pandemien, skal gjenopprettes og pilotprosjektet som ble gjennomført på
kirurgisk/ortopedisk sengeenhet Hammerfest skal videreføres til andre enheter.
67

Delta inn i prosjektet «avansert oppgaveplanlegging» (AOP)
FIN,
Tertialrapporter og
med aktuelle enheter etter avklaring med prosjekteier. For
UNN, Årlig melding
disse skal det som et minimum innføres 9 måneders
NLSH,
planleggingshorisont.
HSYK
Finnmarkssykehuset er pilot i prosjektet AOP og er kommet veldig langt i dette arbeidet. Foretaket
er nå klart for integrering med Gat og Dips og er sterkt inne i samarbeid med Helse Nord IKT.
Når det gjelder en planleggingshorisont på 9 måneder klarer de ikke pr. nå å planlegge for så lang
tid for alle leger. Dette beror på gammel innarbeidet praksis, mange vakante stillinger, stor bruk av
vikarer.

9.2 Anskaffelsesområdet
84

Sørge for at gjennomføring av tiltak knyttet til samordning
Alle
Tertialrapporter og
av leverandøravtaler og registre i Clockwork gis prioritet og
Årlig melding
utføres i henhold til omforente planer.
Prosessen ledes av Helse Nord RHF, gjennom REFIL (Regional enhet for forvaltning av innkjøp og
logistikk). Regionalt innkjøpsforum er styringsgruppe. FIN HF deltar aktivt i prosessen med

4

samordning av avtaler og registre. Innkjøp samarbeider tett med Lager ifm den praktiske
gjennomføring. Prosessen er tidkrevende, men gis prioritet. Det er tett dialog med REFIL og
Innkjøpsforum i Helse Nord RHF på tidsplan og prosedyre.

85

I tråd regional vedtatt styringsmodell for anskaffelser sine
Alle
Tertialrapporter og
forutsetninger samt fordeling av kategorier gjort i regionalt
Årlig melding
Innkjøpsforum, må vært enkelt foretak sikre tilstrekkelig
kapasitet og kompetanse for å ivareta foretaksgruppens
interesser innenfor den enkelte kategori
Prosessen ledes av Helse Nord RHF, og styres gjennom regionalt Innkjøpsforum der også FIN HF er
representert. FIN HF har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ivareta våre interesser og det
jobbes i felleskap med konkret gjennomføring.
Arbeidet er ikke tilstrekkelig konkretisert på nåværende tidspunkt og det jobbes med hvordan
dette praktisk skal gjennomføres. FIN HF deltar aktivt i dette arbeidet.

10.0 Teknologi
87

Benytte Helse Nord IKT knyttet til lokale innføringer, utfasing
og endring av system, rådgiving og prosjektledelse gjeldende
IKT. Styringskravet gjelder ikke medisinsk utstyr som er
særskilt regulert i egne forskrifter.
SDE IKT gjennomfører dette i dag, og vil fortsette med det.

Alle

Tertialrapporter og
Årlig melding

88

Innen 1.10.2022 fullføre arbeidet med å oppdatere
Alle
Tertialrapporter og
nødvendige tjenesteavtaler, databehandleravtaler og andre
Årlig melding
avtaler som tydeliggjør ansvarsforholdene.
Dette vil følge som en naturlig del av «Driftsavtalen», som vi i samarbeid med HSYK, NLSH og UNN
jobber med siden 2021.
89

Fortsette arbeidet med å overføre teknisk og merkantil
Alle
Tertialrapporter og
forvaltning av IKT-systemer til Helse Nord IKT. Foretakene
Årlig melding
skal innen 1.12.2022 i fellesskap etablere en robust merkantil
forvaltning i tråd med prinsipper beskrevet i
oppdragsdokumentet 2021.
Arbeidet med denne overføringen pågår, i samarbeid med de andre foretakene.

90

Videreføre arbeidet med å avklare drifts- og
Alle
Tertialrapporter og
forvaltningsmodeller som sikrer at installasjon og endringer i
Årlig melding
medisinsk utstyr og eventuelt driftstekniske IKT systemer
oppfyller krav i regionalt styringssystem for
informasjonssikkerhet. Arbeidet ledes av Helse Nord IKT HF,
og skal gjennomføres i samarbeid med HN RHF og
sykehusforetakene.
Dette er en videreføring fra OD 2021. Arbeidet pågår, og Finnmarkssykehuset har en representant.
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91

Fullføre oppgaven med å overføre ansvar og oppgaven for
Alle
Tertialrapporter og
leveranse av IKT infrastrukturtjenester fra helseforetakene i
Årlig melding
tråd med styresak 120-2021 Styringsstruktur IKT
infrastruktur - ansvar, roller og oppgaver, samt styresak 1352021 Styringssystem for informasjonssikkerhet - strategiske
sikkerhetsmål og strategi for informasjonssikkerhet,
oppfølging av styresak 32-2021.
Arbeidet med denne overføringen pågår, i samarbeid med de andre foretakene og Helse Nord IKT.

92

Sikre at samtlige applikasjoner installert på servere eller
Alle
Tertialrapporter og
klienter ved helseforetakene er registrert i "Asset
Årlig melding
Management". Helse Nord RHF avgjør hva som er å
betrakte som regionale systemer som skal benyttes i
helseregionen. Applikasjonene skal kategoriseres i tråd med
NSMs grunnprinsipper, tiltak 1.2.2, i-iV.
Asset management er ikke på plass. Dette var også et oppdrag i 2021, og FIN har sendt inn rapport
på våre applikasjoner. Denne kan nok forbedres på noen punkter. Det er ingen aktivitet nå i denne
prosessen.
93

Innen 1.9 oversende til Helse Nord RHF oversikt over
Alle
Tertialrapporter og
eventuelle applikasjoner der det ikke er identifisert gjeldende
Årlig melding
avtaler med leverandør.
Dette arbeidet er ikke startet ennå, da dette vil henge sammen med prosjektet «Oppdatert
driftsavtale».

13.0 Oppfølging og rapportering
I Oppdragsdokument 2022 fra Helse Nord RHF til helseforetakene fremgår det at «Enkelte
krav i oppdragsdokumentet inngår i Helse Nords risikostyring. Disse kravene skal følge
metodikk og oppfølging i risikostyringen.»
Helse Nord RHF ber helseforetakene ved rapportering til 1. og 2. tertial 2022 legge ved
en oversikt over gjennomførte risikovurderinger med tiltak som er fremlagt for egne
styrer.
Helse Nord RHF ber spesielt sykehusforetakene om å vedlegge oversikt over
risikovurderinger tilknyttet hovedmålene angitt i Oppdragsdokumentet 2022.
Risikovurderinger og tiltak bes oversendt som vedlegg til tertialrapport.
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Kilde /
hvem
stiller
1
RHF
2
RHF
3
RHF

4
RHF

Kap i OD-RHF

Kravtekst

Rapportere gevinstrealisering av
3.0 Pasientens helsetjeneste –
implementerte forbedringstiltak for
felles for alle tjenesteområder
pasientreiser med rekvisisjon.
3.0 Pasientens helsetjeneste – Benytte nasjonale serviceparametere for
felles for alle tjenesteområder pasientreiser fra disse tas i bruk høsten 2022.
Implementere nye nasjonale retningslinjer for
avviksmelding og -oppfølging innenfor
pasientreiser fra andre tertial 2022.
Fortsette den digitale satsingen innen
pasientreiseområdet, slik at tjenesten
3.0 Pasientens helsetjeneste – effektiviseres for både pasientene og
felles for alle tjenesteområder helseforetakene, jf. protokoll fra
foretaksmøter for de regionale
helseforetakene 15. juni 2021.

RHF

I samarbeid med Pasientreiser HF videreføre
arbeidet som følger av «Utredning av mulige
effektiviserings- og kvalitetsfremmende tiltak
innenfor området reiser med rekvisisjon».
Dette innebærer utvikling og implementering,
3.0 Pasientens helsetjeneste –
samt utarbeidelse av gevinstrealiseringsplaner
felles for alle tjenesteområder
og oppfølging av effekter.
Status på effektiviserings- og
kvalitetsfremmende tiltak på området reiser
med rekvisisjon skal inngå som en del av
helseforetakets tertialvise rapportering.

RHF

Skal med bistand fra Pasientreiser HF starte
3.0 Pasientens helsetjeneste –
implementering av ny rekvisisjonspraksis i
felles for alle tjenesteområder
løpet av 2022.
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7
3.0 Pasientens helsetjeneste – Vurdere hvilken elektiv aktivitet som helt eller
OD HoD
felles for alle tjenesteområder delvis kan flyttes fra større til mindre sykehus.

Gjelder
foretak [velg]

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

FIN, UNN,
NLSH, HSYK
FIN, UNN,
NLSH, HSYK

Rapportering
s- frekvens
[velg]
Og ROS
Tertialrapporter og
Årlig melding

Årlig
melding
2. tertial og
Årlig
melding

FIN, UNN,
NLSH, HSYK
Årlig
melding

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

Tertialrapporter og
Årlig melding

FIN, UNN,
NLSH, HSYK
FIN, UNN,
NLSH, HSYK

Årlig
melding
1. tertial og
Årlig
melding

8
FTP

Sørge for døgnkontinuerlig medisinsk
3.0 Pasientens helsetjeneste –
tilstedevakt ved redningshelikopterbasen i
felles for alle tjenesteområder
Tromsø.

UNN

Årlig
melding

FTP

Følge opp arbeidet med å videreutvikle
3.0 Pasientens helsetjeneste – spesialisthelsetjenester ved Klinikk Alta.
felles for alle tjenesteområder Departementet ber om status for arbeidet
innen utgangen av 2022.

FIN

Årlig
melding

9

Sørge for at helsetjenesten som deltar i team
for helsekartlegging i barnevernet har
3.0 Pasientens helsetjeneste –
OD HoD
nødvendig språklig og kulturell kompetanse
felles for alle tjenesteområder
når samiske barn som skal plasseres utenfor
hjemmet

UNN

10

Årlig
melding

Påse at pasienter som mottar behandling hos
private leverandører gjennom
3.0 Pasientens helsetjeneste –
OD HoD
godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg
felles for alle tjenesteområder
får videreført det tilbudet de har behov for
når ordningen avvikles.
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FIN, UNN,
NLSH, HSYK
Årlig melding

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

RHF

3.1 Sikre god pasient- og
brukermedvirkning

Ta i bruk nye pasientbrevmaler. En
forutsetning for å kunne
digitalisere pasientbrevene er oppdatert
behandlingsinformasjon på sykehusets
nettsider. Krav om antall publiserte
behandlingsbeskrivelser: Helgelandssykehuset 20, - NLSH 100, - UNN
150, FIN 20 (bokmål) og 30 (nordsamisk)

RHF

3.1 Sikre god pasient- og
brukermedvirkning

I samarbeid med brukerutvalget og
ungdomsrådet kartlegge og forbedre
samarbeid med frivillige organisasjoner

FIN, UNN,
NLSH og HSYK

Årlig melding

RHF

3.1 Sikre god pasient- og
brukermedvirkning

I samarbeid med brukerutvalget og
FIN, UNN,
ungdomsrådet utvikle rutiner for medvirkning NLSH, HSYK og
i bygge- og ombyggingsprosjekter
SANO

Årlig melding

3.2 Somatikk

Bidra til oppfølging av anbefalinger og lukking
av avvik etter Helsetilsynets rapport Tilsyn
med ambulanseflytjenesten – Undersøkelse
av om befolkningen i Nord-Norge får
forsvarlige ambulanseflytjenester datert 14.
juni 2021. Helse Nord RHF koordinerer

Årlig melding

3.2 Somatikk

Ta i bruk felles prosedyreverk for
ambulansetjenesten gjennom deltagelse i
FRAM-samarbeidet som er utviklet av HelseMidt Norge

12

13

Årlig melding

14

15
RHF

16
RHF

17
3.3 Psykisk helsevern og
OD HoD tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB)

18

3.3 Psykisk helsevern og
OD HoD tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB)

I tråd med nasjonal alkoholstrategi 2021 –
2025 sørge for gode basistjenester innen TSB i
alle helseforetak, styrke
rusbehandlingstilbudet til barn og unge og
utvikle rutiner for samhandling mellom
somatiske avdelinger, psykisk helsevern og
TSB.
Innen utgangen av 2022 ha etablert og i
funksjon de felles henvisningsmottakene
(helseforetak/avtalespesialister) innenfor
psykisk helsevern.

3.3 Psykisk helsevern og
OD HoD tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB)

Legge til rette for å tilby vurderingssamtale
innen psykisk helsevern, særlig for barn og
unge og der det er uklart om pasient har rett
til helsehjelp eller det er behov for
supplerende informasjon, eller der
lege/henviser mener det er behov for rask
avklaring før eventuell henvisning.

3.3 Psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB)

Sikre ambulante tilbud til barn og unge innen
psykisk helse og TSB

19

20
RHF

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

FIN, UNN,
NLSH, HSYK
Årlig melding

FIN, UNN,
NLSH, HSYK
Årlig melding

FIN, UNN,
NLSH, HSYK
Årlig melding

FIN, UNN,
NLSH, HSYK
2. tertial og Årlig
melding

FIN, UNN,
NLSH og HSYK

Årlig melding

4.0 Kvalitet i
pasientbehandlingen

Sørge for god dekningsgrad og kompletthet i FIN, UNN,
NLSH, HSYK
lovpålagt rapportering til de nasjonale
kvalitetsregistrene.

RHF

4.0 Kvalitet i
pasientbehandlingen

Videreføre det regionale arbeidet med å
utarbeide og innføre veiledende pleieplaner til
DIPS Arena pleieplan.

RHF

4.0 Kvalitet i
pasientbehandlingen

Gjennomsnittlig svartid for bildediagnostiske FIN, UNN,
undersøkelser skal være under 4 dager innen NLSH, HSYK
utgangen av 2022

RHF

4.0 Kvalitet i
pasientbehandlingen

Andel bildediagnostiske undersøkelser
gjennomført innen priodato skal være over
80% innen utgangen av 2022

4.2 Redusere unødvendig
venting og variasjon i
kapasitetsutnyttelsen

Rapportere på innhold og samhandling i
forbindelse med inngåtte samarbeidsavtaler
med avtalespesialister. Rapporteringen skal
inneholde antall samarbeidsavtaler inngått,
beskrivelse av aktiviteter og resultater av
samarbeidsavtalen. For eventuelle manglende
samarbeidsavtaler skal det beskrives
utfordringer og eventuelle tiltak som er
planlagt iverksatt for å få samarbeidavtalen på
plass.

4.2 Redusere unødvendig
venting og variasjon i
kapasitetsutnyttelsen

Beskrive samarbeid foretaket har med private
institusjoner om utnyttelse av avtaler for
optimalisering av pasientforløp for å hindre
unødvendige ventetider og fristbrudd. I
eventuelle tilfeller der samarbeidet ikke
fungerer tilfredsstillende, skal Helse Nord RHF
informeres i eget brev.

FTP

4.6 Klima- og miljøtiltak

Dokumentere årlig status i arbeidet med å nå
de langsiktige målene innen klimaområdet
gjennom spesialisthelsetjenestens rapport om
samfunnsansvar.

Alle

Årlig melding

FTP

4.6 Klima- og miljøtiltak

Følge opp Riksrevisjonens rapport om
Svalbardselskapenes håndtering av
klimautfordringer.

UNN

Årlig melding

RHF

4.7.1 Informasjonssikkerhet

Innen 30.9.2022 styrebehandle status fra
arbeidet med informasjonssikkerhet. Status
skal som minimum inneholde: - status for
fremdrift for handlingsplan og lukke kjente
svakheter, - beskrivelse av trusselbildet, resultater fra gjennomførte risikovurderinger,
inntregningstester, sikkerhetstester og
sikkerhetsrevisjoner, - oppsummering fra
avviksrapportering, - beskrivelse av hvordan
kartlegging av digital sikkerhetskultur er fulgt
opp

Alle

Årlig melding

RHF

4.7.1 Informasjonssikkerhet

Kartlegge hvorvidt applikasjonsporteføljen er i
tråd med kvalitetskrav stilt i styringssystem
for informasjonssikkerhet.

HNIKT

Tertialrapporter og
Årlig melding
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RHF

22

23

24

25

RHF

26

RHF

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

Årlig melding

Årlig melding

Årlig melding

Årlig melding

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

Årlig melding

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

Årlig melding

27

28

29

30

31
RHF

4.8 Beredskap

Sammen med Helse Nord RHF planlegge,
gjennomføre og evaluere Nasjonal
helseøvelse 2022 (NHØ 22)

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

Årlig melding

Alle
32
4.8 Beredskap

Delta i arbeidet med å utvikle operative
beredskapsplaner koordinert med Forsvaret.
Helse Nord RHF leder dette arbeidet.

4.8 Beredskap

Videreutvikle beredskapsarbeidet og -planene
mtp. pandemier og andre alvorlige kriser, ved
å følge opp egenevaluering av
pandemihåndteringen, Koronakommisjonens
rapport og egne risiko- og sårbarhetsanalyser
knyttet til infrastruktur, kompetanse og
innsatsfaktorer mv.

Alle

Årlig melding

FTP

4.8 Beredskap

Sørge for at tjenestegjørende militært
personell under NATO-øvelsen Cold Response
2022 gis tilgang til spesialisthelsetjenester
uten etterfølgende fakturering fra norske
myndigheter.

UNN, NLSH

Årlig melding

FTP

4.8 Beredskap

Delta i planlegging og gjennomføring av
øvelsen Barents Rescue 2022

UNN, NLSH

Årlig melding

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

5.0 Samhandling med
primærhelsetjenesten

Utarbeide en handlingsplan (2022-2023), med
milepæler for hvordan helseforetakene i
helsefellesskapene vil bidra til å planlegge og
utvikle tjenester til pasienter med behov for
tjenester fra begge nivå(de fire prioriterte
grupper). Frist 1. september 2022.
oVed hjelp av tilgjengelige data og dokumenterte
erfaringer, gjøre opp status for hvordan
spesialisthelsetilbudet til de fire prioriterte
pasientgruppene i dag blir ivaretatt i eget
helseforetak.
oI handlingsplanen skal inngå tverrfaglige,
pasientsentrerte team på tvers av tjenestenivå,
digital avstandsoppfølging, økt ambulering og
styrking av spesialisthelsetjenester som kan ytes i
pasientens hjem.
oB ruk av individuell plan, for pasienter som vil ha
nytte av dette, skal vektlegges i handlingsplanen
oRollen til og bruk av koordinerende enhet skal
tydeliggjøres
oI den interne oppfølgingen sikre god
ledelsesmessig oversikt og oppfølging over
framdrift i arbeidet med å forbedre tilbudet til de
fire prioriterte pasientgruppene

5.0 Samhandling med
primærhelsetjenesten

Invitere kommunene inn i arbeidet med
utviklingsplanene på områder hvor det er
relevant for å sikre at pasienter med behov
for tjenester fra begge nivå får et
sammenhengende tilbud

RHF

Årlig melding

33

FTP

34

35

36

RHF

37
RHF

2. tertial og Årlig
melding

FIN, UNN,
NLSH, HSYK
Årlig melding

38
Styrke det desentrale tilbudet til pasientene
ved samarbeid mellom små og store sykehus
og kommunehelsetjenesten, digitale og
ambulante tjenester og intermediære tilbud

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

RHF

5.0 Samhandling med
primærhelsetjenesten

RHF

Evaluere arbeidet i regionalt fagnettverk for
7.0 Bemanning og kompetanse ledelse- og lederutvikling og utarbeide
oppdatert handlingsplan.

UNN

Årlig melding

FTP

Videreføre arbeidet med inkludering og
mangfold og legge til rette for rekruttering av
7.0 Bemanning og kompetanse personer som har utfordringer med å komme
inn i arbeidslivet, samt å forhindre frafall fra
arbeidslivet

Alle

Årlig melding

FTP

7.1 Sikre gode arbeidsforhold

Videreføre og forsterke arbeidet med å utvikle
en heltidskultur i helseforetakene.

Alle

Årlig melding

7.1 Sikre gode arbeidsforhold

Redegjøre for hvordan de ulike
virksomhetene i foretaket er organisert for å
ivareta prinsippet om stedlig ledelse. Dette
skal fremgå av årlig melding for 2022.

Alle

Årlig melding

7.2 Tilstrekkelig kvalifisert
personell

Tilby øremerkede utdanningsstillinger for
allmennleger i spesialisering (ALIS) i samsvar
med regional opptrappingsplan for perioden
2022-2026. Se tabell i vedlegg

RHF

7.2 Tilstrekkelig kvalifisert
personell

Delta inn i prosjektet «avansert
oppgaveplanlegging» (AOP) med aktuelle
enheter etter avklaring med prosjekteier. Det
skal som et minimum innføres 9 måneders
planleggingshorisont på enheter som deltar i
prosjektet.

RHF

7.2 Tilstrekkelig kvalifisert
personell

Innen utgangen av 2022 skal GAT gjenspeile
all planlagt og faktisk arbeidstid.

RHF

7.2 Tilstrekkelig kvalifisert
personell

Gjennomføre oppgavedeling mellom nivåer
og yrkesgrupper for blant annet å nå kravet
om over 5% andel helsefagarbeidere innen
2023.

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

Tertialrapporter og
Årlig melding

RHF

7.2 Tilstrekkelig kvalifisert
personell

Arbeidet med å øke antallet
helsefagarbeiderlærlinger med minimum 20%
innen utgangen av 2023 skal prioriteres.

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

Årlig melding

7.2 Tilstrekkelig kvalifisert
personell

Med utgangspunkt i nivå for 2019, redusere
foretakets behov for innleid personell med 30
prosent innen utgang 2023. Herunder utrede
mulig etablering av et foretaksinternt
bemanningssenter som også administrerer all
innleie av personell fra eksterne vikarbyrå.

FIN, UNN,
HSYK

Årlig melding

39

40

41

42
FTP

43
RHF

44

45

46

Årlig melding

FIN, UNN,
NLSH, HSYK
Årlig melding

FIN, UNN,
NLSH, HSYK
Tertialrapporter og
Årlig melding

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

Tertialrapporter og
Årlig melding

47

48
RHF

49
RHF

7.2 Tilstrekkelig kvalifisert
personell

50
OD HoD
51
FTP

7.2 Tilstrekkelig kvalifisert
personell
7.2 Tilstrekkelig kvalifisert
personell

52
OD HoD

7.4 Helse, miljø og sikkerhet
(HMS)

53
RHF

7.4 Helse, miljø og sikkerhet
(HMS)

RHF

7.4 Helse, miljø og sikkerhet
(HMS)

RHF

7.4 Helse, miljø og sikkerhet
(HMS)

RHF

8.0 Forskning og innovasjon

RHF

Evaluere arbeidet i regionalt fagnettverk for
sykefraværsoppfølging og utarbeide
oppdatert handlingsplan.

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

Årlig melding

Årlig melding

Årlig melding

FIN, UNN,
NLSH, HSYK
Årlig melding

Årlig melding

Alle

2. tertial og Årlig
melding

Alle

2. tertial og Årlig
melding

Redegjøre for hvordan strategi for forskning
og innovasjon i Helse Nord 2021-2025 følges
opp innen hhv. forskning og innovasjon

Alle

Årlig melding

8.0 Forskning og innovasjon

Systematisk registrere (i Induct) og følge
opp innovasjonsprosjekter

Alle

Årlig melding

8.0 Forskning og innovasjon

Øke antallet kliniske studier jf nasjonal
handlingsplan for kliniske studier med 15 %,
sammenlignet med 2021

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

Årlig melding

55

56

57

58

59

Utarbeide en behovsanalyse og plan for å
sikre tilstrekkelig tilgang til jordmødre på kort,
mellomlang og lang sikt. Relevante aktører
skal involveres i arbeidet.
Iverksette tiltak for å styrke rekruttering og
spesialistutdanning for leger ved de mindre
sykehusene i distriktene.
Videreutvikle arbeidet med å se arbeidsmiljø
og pasientsikkerhet i sammenheng, med
utgangspunkt i oppfølging av nasjonal
handlingsplan for pasientsikkerhet og
kvalitetsforbedring og undersøkelsen
ForBedring.

NLSH

NLSH

54

RHF

Med utgangspunkt i nivå for 2019, redusere
foretakets behov for innleid personell med 30
prosent innen utgang 2023. Herunder utrede
mulig administrasjon av all innleie av personell
fra eksterne vikarbyrå gjennom
foretaksinternt bemanningssenter.

8.0 Forskning og innovasjon

ForBedring:"Oppfølging" skal på lang sikt ha
en foretaksskår lik 75 eller høyere. Foretakene
skal lage en handlingsplan for å nå dette målet
innen 1. juli 2022.
ForBedring:
"Psykososialt arbeidsmiljø" skal på lang sikt ha
en foretaksskår lik 80 eller høyere.
Foretakene skal lage en handlingsplan for å nå
dette målet innen 1. juli 2022

Øke antallet pasienter inn i kliniske studier

FIN, UNN,
NLSH, HSYK

Årlig melding

RHF
Alle

60
RHF

8.0 Forskning og innovasjon

61
OD HoD 8.0 Forskning og innovasjon

Årlig melding

Delta i og understøtte RHF-initierte
arbeidsgrupper (radiologi mv) innen KI-feltet
Legge til rette for helsetjenesteforskning og
innovasjonsprosjekter som utvikler nye måter
helsetjenester kan leveres på, samt prosjekter
som evaluerer kvalitet og pasientsikkerhet i
pasientbehandling.

Alle
Årlig melding

62
FTP

8.0 Forskning og innovasjon

9.2 Anskaffelsesområdet

Legge til rette for interne prosesser som på en
forutsigbar måte sikrer involvering av
interessenter i forbindelse med felles
anskaffelser, nasjonalt og regionalt.

9.2 Anskaffelsesområdet

Sørge for at gjennomføring av tiltak knyttet til
samordning av leverandøravtaler og registre i
Clockwork gis prioritet og utføres i henhold til
omforente planer

9.2 Anskaffelsesområdet

Bidra til rullering av regionalt beredskapslager
ved å gjøre uttak av definert sortiment fra
beredskapslageret til forbruk i sine sykehus

9.2 Anskaffelsesområdet

I tråd regional vedtatt styringsmodell for
anskaffelser sine forutsetninger samt
fordeling av kategorier gjort i regionalt
Innkjøpsforum, må vært enkelt foretak sikre
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å
ivareta foretaksgruppens interesser innenfor
den enkelte kategori

Alle

Tertialrapporter og
Årlig melding

10.0 Teknologi

Videreføre arbeidet med å avklare drifts- og
forvaltningsmodeller som sikrer at installasjon
og endringer i medisinsk utstyr og eventuelt
driftstekniske IKT systemer, ikke påvirker
Helse Nord IKT HFs ansvar og oppgaver.
Arbeidet ledes av Helse Nord IKT HF, og skal
gjennomføres i samarbeid med HN RHF og
sykehusforetakene.

Alle

Tertialrapporter og
Årlig melding

10.0 Teknologi

Innen 1.10.2022 fullføre arbeidet med å
oppdatere nødvendige tjenesteavtaler,
databehandleravtaler og andre avtaler som
tydeliggjør ansvarsforholdene.

Alle

Tertialrapporter og
Årlig melding

10.0 Teknologi

Benytte Helse Nord IKT knyttet til lokale
innføringer, utfasing og endring av system,
rådgiving og prosjektledelse gjeldende IKT.
Styringskravet gjelder ikke medisinsk utstyr
som er særskilt regulert i egne forskrifter.

Alle

Tertialrapporter og
Årlig melding

10.0 Teknologi

Fortsette arbeidet med å overføre teknisk og
merkantil forvaltning av IKT-systemer til Helse
Nord IKT etter tilsvarende modell som for
forvaltning av regionale kliniske systemer.
Foretakene skal innen 1.12.2022 i fellesskap
etablere en robust merkantil forvaltning i tråd
med prinsipper beskrevet i
oppdragsdokumentet 2021.

Alle

Tertialrapporter og
Årlig melding
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RHF

64
RHF

65
RHF

66
RHF

67

RHF

68
RHF

69
RHF

70

RHF

FIN, UNN,
NLSH,
HSYK

Følge opp Riksrevisjonens undersøkelse av
kliniske behandlingsstudier i helseforetakene.

Årlig melding

Alle
Årlig melding

Alle
Tertialrapporter og
Årlig melding
FIN, UNN,
NLSH, HSYK
Årlig melding

Fullføre oppgaven med å overføre ansvar og
oppgaven for leveranse av IKT
infrastrukturtjenester til helseforetakene i
tråd med styresak 120-2021 Styringssgruktur
IKT infrastruktur - ansvar, roller og oppgaver,
samt styresak 135-2021 Styringssystem for
informasjonssikkerhet - strategiske
sikkerhetsmål og strategi for
informasjonssikkerhet, oppfølging av styresak
32-2021.

71

Alle

Tertialrapporter og
Årlig melding

10.0 Teknologi

Sikre at samtlige applikasjoner installert på
servere eller klienter ved helseforetakene er
registrert i Sureway. Helse Nord RHF avgjør
hva som er å betrakte som regionale systemer
som skal benyttes i helseregionen.
Applikasjonene skal kategoriseres i tråd med
NSMs grunnprinsipper, tiltak 1.2.2, i-iV.

Alle

Tertialrapporter og
Årlig melding

10.0 Teknologi

Innen 1.9 oversende til Helse Nord RHF
oversikt over eventuelle applikasjoner der det
ikke er identifisert gjeldende avtaler med
leverandør.

Alle

Tertialrapporter og
Årlig melding

10.0 Teknologi

På vegne av Helse Nord RHF, sikre at alle
endringer i Helse Nords infrastruktur er i tråd
med vedtatt styringssystem for
informasjonssikkerhet, arkitekturprinsipper
samt NSMs tiltaksliste (portvaktfunksjon).

HNIKT

Årlig melding

11.0 Bygg og kapasitet

Sikre at helseforetakene utarbeider
verdibevarende vedlikeholdsplaner med
bakgrunn i tilstandsregistreringen av
bygningsmassen som gjøres hvert fjerde år,
slik at fastsatte mål for tilstandsgrad nås.

FTP

11.0 Bygg og kapasitet

Sørge for at de har en oversikt over tilstanden
på medisinsk-teknisk utstyr som grunnlag for
å følge opp planer for utskifting i alle
helseforetak.

RHF

Fortsette arbeidet med implementering av
retningslinjer for risikostyring. Hvert tertial
13. Oppfølging og rapportering
skal styret orienteres om risiko for
styringsmål.

RHF

10.0 Teknologi
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RHF
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RHF

74
RHF

75
FTP

76

77

77

77

FIN, UNN,
NLSH, HSYK
Årlig melding

FIN, UNN,
NLSH, HSYK
Årlig melding

Tertialrapporter og
Årlig melding

Alle

77

77

77

Risikovurderingsverktøy
Risikovurdering for: Finnmarkssykehuset HF - overordnet risikostyring
Deltakere i prosessen: Foretaksledelsen
13.05.2022

Dato:

Ansvarlig: Line Strømhaug Grongstad, Konstituert kvalitets - og utviklingssjef

Risikovurdering av det
enkelte mål:
Mål 1

Mål 11

Mål 2

Mål 12

Mål 3

Mål 13

Stemmeverktøy

Mål 4

Mål 14

Samlet risikovurdering

Mål 5

Mål 15

Mål 6

Mål 16

Mål 7

Mål 17

Risikovurderings-

Mål 8

Mål 18

Stemmeverktøy

Mål 9

Mål 19

Mål 10

Mål 20

Innledning
Andre verktøy:

Veiledere:

Samlet risikovurdering

Utfylte mål:
Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4
Mål 5
Mål 6
Mål 7

Gjennomsnittlig ventetid somatikk (50 dager), Psykisk helsevern voksne (40 dager), psykisk helsevern barn og unge (35
Påse at pasienter som mottar behandling hos private leverandører gjennom godkjenningsordningen i fritt behandlingsva
I tråd med nasjonal alkoholstrategi 2021 – 2025 sørge for gode basistjenester innen TSB i alle helseforetak, styrke rusbe
Sikre ambulante tilbud til barn og unge innen psykisk helse og TSB
Gjennomsnittlig svartid for bildediagnostiske undersøkelser skal være under 4 dager innen utgangen av 2022
Andel bildediagnostiske undersøkelser gjennomført innen priodato skal være over 80% innen utgangen av 2022
Utarbeide en handlingsplan (2022-2023), med milepæler for hvordan helseforetakene i helsefellesskapene vil bidra til å

Mål 8 Med utgangspunkt i nivå for 2019, redusere foretakets behov for innleid personell med 30 prosent innen utgang 2023. H
Mål 9 Legge til rette for interne prosesser som på en forutsigbar måte sikrer involvering av interessenter i forbindelse med felle

Risikoidentifikasjon og analyse

Klinikksjef

Ansvarlig:

Enhet:

Dato:

Mål / krav nr 1: OD krav nr 2, 19, 28,

13.05.2022

Risiko før tiltak

Gjennomsnittlig ventetid somatikk (50 dager), Psykisk helsevern voksne (40 dager), psykisk helsevern barn og unge (35
dager), TSB (30 dager), andelen polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video og telefon skal være over 15
pst. Ny riskovurdering for disse når klinikkene har gjennomført sin risikovurdering. Det er gjennomført risikovurdering i
2021 på foretaksnivå, denne oppdateres med tiltak fra klinikken innen juni 2022.

Risikovurdering

Risikomatrise,
se under

Hovedmeny
Veiledning

Deltakere i prosessen:

Risiko etter tiltak
Risikovurdering

Risikonivå

Risikonivå

Foretaksledelsen

S

K

S

K

S

K

S

K

Gjsn risiko for målet:
Risiko Kritiske
nr
suksessfaktorer
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

Risiko for manglende
måloppnåelse

Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen

RisikoRisikoeier: Nye tiltak:
nivå

Ansvarlig:

Frist:

Risikonivå

Risikovurdering
Mål / krav nr 1: OD krav nr 2, 19, 28,
Gjennomsnittlig ventetid somatikk (50 dager), Psykisk helsevern voksne (40 dager), psykisk helsevern barn og unge (35
dager), TSB (30 dager), andelen polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video og telefon skal være over 15
pst. Ny riskovurdering for disse når klinikkene har gjennomført sin risikovurdering. Det er gjennomført risikovurdering i
2021 på foretaksnivå, denne oppdateres med tiltak fra klinikken innen juni 2022.
Når risikovurdering før og
etter tiltak er utfylt er:

Sannsynlighet

Svært stor

Stor

Moderat

Liten

● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak

Meget liten

Ubetydelig

Lav

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Svært alvorlig

Psykisk helse
Finnmarkssykehuset HF - overordnet risikostyring

Enhet:
Mål / krav nr 2: OD krav 10

Gjsn risiko for målet:

R1
R2

R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

Oversikt over hvilke
type behandling som
blir overført
Kapasitet til å motta
pasientene
Ivareta den samiske
pasienten

Dato:

Risiko for manglende
Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen
måloppnåelse
Pasienter blir ikke
ivaretatt

Få oversikt over hvilke pasientgrupper det gjelder

Manglende tilbud eller
Igangsett tiltak for å få ned ventetider
kapasitet
Risiko for lange
Hva betyr dette for den samiske pasienten som bor utenfor FIN. Vil de
ventelister/ fristbrudd om fortsatt kunne benytte tilbudet i SK?
private leverandører faller
bort

Risikovurdering

Risikomatrise,
se under

Hovedmeny

13.05.2022

Risiko før tiltak

Påse at pasienter som mottar behandling hos private leverandører gjennom godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg
får videreført det tilbudet de har behov for når ordningen avvikles.

Risiko Kritiske
nr
suksessfaktorer

Klinikksjefer

Ansvarlig:

Veiledning
Deltakere i prosessen:

Risikonivå

Risiko etter tiltak
Risikovurdering

Foretaksledelsen

S

K

4

3

Middels

S

K

RisikoRisikoeier:
nivå

Nye tiltak:

Ansvarlig:
Medisinsk
fagsjef

3

3

Middels

Klinikksjefer

Har vært i dialog med Helse Nord, og det skal ikke omfatte mange
pasienter i FIN HF.

5

3

Høy

Klinikksjefer

4

4

Høy

Klinikksjef

Plan for mottak av pasienter utarbeides av klinikkene når man har fått
Klinikksjefer
oversikt over pasientgrupper
Markedsføre Sámi klinihkka sitt tilbud. Informasjon til henvisende instanser Klinikksjef
om hvordan henvise til Sámi klinihkka. Fritt sykehusvalg avvikles ikke, så
det vil være mulig for samiske pasienter utenfor FIN å få tilbud fra SK

Frist:
04.04.2022

Kontinuerlig

S

K

2

2

S

K

Risikonivå

Lav

Risikonivå

2

2

Lav

2

2 Lav

2

2

Lav

Risikovurdering
R2

Mål / krav nr 2: OD krav 10

Påse at pasienter som mottar behandling hos private leverandører gjennom godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg
får videreført det tilbudet de har behov for når ordningen avvikles.

Når risikovurdering før og
etter tiltak er utfylt er:

● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak

Sannsynlighet

Svært stor

Gj sn

R4

Stor

R1

Moderat

R2
R1R4Gj sn

Liten

Meget liten

R3

Ubetydelig

Lav

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Svært alvorlig

Risikoidentifikasjon og analyse

Ansvarlig:
Finnmarkssykehuset HF - overordnet risikostyring

Enhet:
Mål / krav nr 3: OD krav 33

Gjsn risiko for målet:

R1

R2

R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

Oversikt over hva
gode basisttjenster
betyr for FIN
Etablere gode rutiner
mellom somatikk,
psykisk helsevern og
TSB for
pasientgruppen
Ressurser, særlig
tilgang til psykiater

Dato: 13.05.2022
Risiko før tiltak

I tråd med nasjonal alkoholstrategi 2021 – 2025 sørge for gode basistjenester innen TSB i alle helseforetak, styrke
rusbehandlingstilbudet til barn og unge og utvikle rutiner for samhandling mellom somatiske avdelinger, psykisk helsevern
og TSB.

Risiko Kritiske
nr
suksessfaktorer

Hovedmeny

Risiko for manglende
Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen
måloppnåelse

Risikovurdering

Veiledning
Deltakere i prosessen:

Risikonivå

Risiko etter tiltak
Risikovurdering

Foretaksledelsen

S

K

3

4

Høy

S

K

RisikoRisikoeier:
nivå

Risikonivå

S

K

2

3

Middels

S

K

Risikonivå

Nye tiltak:

Ansvarlig:

Frist:

Medisinsk
fagsjef/klinikksj
efer
Klinikksjefer

10.06.

2

3

Middels

10.06.

2

2

Lav

Klinikksjefer

01.09.22

3

4

Høy

Ikke øknomisk ramme til
å opprette tilbud

4

4

Høy

Klinikksjefer

1. Skaffe oversikt over hva basistjenester innebærer for FIN.
2. Ut fra dette vurdere om vi har mangler.

Redusert tilbud til
pasient.

2

3

Middels

Klinikksjefer

1. Oversikt over eksisterende rutinger og vurdering av hva som må
suppleres med
2. Arbeidsgruppe som jobber med kravet

4

4

Høy

Somatikken må invovere ambulerende barneleger
Konsekvens: Forhindre innleggelse både lokalt og regionalt og bedre
familieverneg og barnevernet

Risikomatrise,
se under

Det skal innledes drøftinger mellom avdelingsledere PHV, TSB og
somatikk innen første kvartal 2022. Med mål om å etablere en
handlingsplan for et pilotprosjekt hvor en tar utgangspunkt i 3-4 pasienter
som går inn under alle fagområder, for økt kvalitet i pasientbehandlingen.
Prosjekt FACT-ung bør kobles på der det er naturlig. Ny søknad er sendt
inn til Helse Nord. Bedt om 5,5 nye stillinger til rusream.

Risikovurdering
Mål / krav nr 3: OD krav 33

I tråd med nasjonal alkoholstrategi 2021 – 2025 sørge for gode basistjenester innen TSB i alle helseforetak, styrke
rusbehandlingstilbudet til barn og unge og utvikle rutiner for samhandling mellom somatiske avdelinger, psykisk helsevern
og TSB.
Når risikovurdering før og
etter tiltak er utfylt er:

● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak

Sannsynlighet

Svært stor

R1R4
Stor

Gj sn

Moderat

R3
R2

Liten

R2
R1 Gj sn

Meget liten

R3

Ubetydelig

Lav

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Svært alvorlig

Risikoidentifikasjon og analyse

Ansvarlig:
Finnmarkssykehuset HF - overordnet risikostyring

Enhet:
Mål / krav nr 4: OD krav 36

Risikovurdering

Gjsn risiko for målet:

Vurdere hva som er
mulig innen
eksisterende ramme
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

13.05.2022

Risiko før tiltak

Sikre ambulante tilbud til barn og unge innen psykisk helse og TSB

Risiko Kritiske
nr
suksessfaktorer

Dato:

Hovedmeny

Risiko for manglende
Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen
måloppnåelse
Manglende ambulant
tilbud til barn og unge

Veiledning
Deltakere i prosessen:

Risikonivå

K

3

4

Høy

S

K

RisikoRisikoeier:
nivå
Klinikksjefer

3

4 Høy

Risiko etter tiltak
Risikovurdering

Foretaksledelsen

S

Det pågår dialog internt i klinikker og mellom klinikkene.

Risikomatrise,
se under

Nye tiltak:

Ansvarlig:

1. Digital FACT ung for øvrige kommuner. Søknadsfrist er mars 2022.
2. FACT-ung søker om opprettelse av FACT- ungteam i Alta innen
31.03.22. Iverksette i samarbeid med Alta kommune - barne og
ungdomstjeneste, herunder etablere samarbeidsavtaler.

Klinikksjefer

Frist:

Risikonivå

S

K

2

3

Middels

S

K

Risikonivå

2

3

Middels

Risikovurdering
Mål / krav nr 4: OD krav 36

Sikre ambulante tilbud til barn og unge innen psykisk helse og TSB

Når risikovurdering før og
etter tiltak er utfylt er:

Sannsynlighet

Svært stor

Stor

R1

Moderat

Gj sn

R1 Gj sn

Liten

● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak

Meget liten

Ubetydelig

Lav

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Svært alvorlig

Risikoidentifikasjon og analyse
Finnmarkssykehuset HF - overordnet risikostyring

Enhet:
Mål / resultatkrav nr 5: OD krav 40

Gjsn risiko for målet:

Tiltrekkelig tilgang på
radiologer

13.05.2022

Risiko før tiltak

Gjennomsnittlig svartid for bildediagnostiske undersøkelser skal være under 4 dager innen utgangen av 2022

Risiko Kritiske
nr
suksessfaktorer

Dato:

Risiko for manglende
måloppnåelse

Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen

Mangel på radiologer

Status pr i dag på klinikknivå/sykehusnivå er ikke vurdert

Risikovurdering

Veiledning
Deltakere i prosessen:

Risikonivå

R2

S

K

3

4

Høy

S

K

RisikoRisikoeier:
nivå

R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

3

4

Høy

Risiko etter tiltak
Risikovurdering

Foretaksledelsen

klinikksjefer
R1

Risikomatrise,
se under

Hovedmeny

Ansvarlig:

Nye tiltak:

Ansvarlig:

1. Klinikkene har gjort vurdering og svartid er under 4 dager
klinikksjefer
- Klinikkene registrerer hastegradskategori for alle undersøkelser
- Klinikkene dokumenterer utførte kontroller av sikkerhetslister for å bidra til
rettidige kontroller, og for å effektivisere kontrollarbeidet
- Klinikkene setter individuelle prioriteringsdatoer som frist for
gjennomføring av alle undersøkelser som vurderes av radiolog

Frist:

S

K

2

2

S

K

Risikonivå

Lav

Risikonivå

01.04.2022

2

2

Lav

Risikovurdering
Mål / resultatkrav nr 5: OD krav 40

Gjennomsnittlig svartid for bildediagnostiske undersøkelser skal være under 4 dager innen utgangen av 2022

Når risikovurdering før og
etter tiltak er utfylt er:

Sannsynlighet

Svært stor

Stor

R1

Moderat

Gj sn

R1 Gj sn

Liten

● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak

Meget liten

Ubetydelig

Lav

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Svært alvorlig

Risikoidentifikasjon og analyse
Finnmarkssykehuset HF - overordnet risikostyring

Enhet:
Mål / krav nr 6: OD krav 41

Gjsn risiko for målet:

R1
R2
R3

Dato:

13.05.2022

Risiko før tiltak

Andel bildediagnostiske undersøkelser gjennomført innen priodato skal være over 80% innen utgangen av 2022

Risiko Kritsike
nr
suksessfaktorer

Hovedmeny

Ansvarlig:

Risiko for
manglende
måloppnåelse

Trilstrekkelig
Manglende kapasietet
kapasiet til å
gjennomføre
radiologiske
undersøkelser
Tilgang på personell
Mangel på personell

Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen

Risikovurdering

Risikomatrise,
se under

Veiledning
Deltakere i prosessen:

Risikonivå

Risiko etter tiltak
Risikovurdering

Foretaksledelsen

S

K

3

4

Høy

S

K

RisikoRisikoeier:
nivå

Status pr i dag er ……

Nye tiltak:

Ansvarlig:

Frist:

Risikonivå

S

K

2

2

Lav

S

K

Risikonivå

1. Risikoanalyser med tiltak på klinikknivå med tiltak for å nå krav i OD 2.
Oppføling og samarbeid mellom klinikkene
Klinikksjef

Klinikksjef

Klinikksjef

Klinikksjef

Riktig prioritering
ved innkalling

R4
R5
R6

Mangel på radiologer

Status pr i dag på klinikknivå/sykehusnivå er ikke vurdert

Følge opp ventetid og
sikre gode rutiner for
dette

R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

Klinikksjefer

3

4

Høy

1. Klinikkene registrerer hastegradskategori for alle undersøkelser for å
øke mulighet for analyser
2. Klinikkene dokumenterer utførte kontroller av sikkerhetslister for å bidra
til rettidige kontroller, og for å effektivisere kontrollarbeidet
3. Klinikkene setter individuelle prioriteringsdatoer som frist for
Klinikksjefer
gjennomføring av alle undersøkelser som vurderes av radiolog
4. Klinikkene har tatt i bruk Helse Nord LIS Sectra som del av
ledelsesoppfølgingen for å identifisere og redusere unødvendig lang venteog svartid innen bildediagnostikk

Utført

2

2

Lav

Risikovurdering
Mål / krav nr 6: OD krav 41

Andel bildediagnostiske undersøkelser gjennomført innen priodato skal være over 80% innen utgangen av 2022

Når risikovurdering før og
etter tiltak er utfylt er:

● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak

Sannsynlighet

Svært stor

Stor

R7Gj sn

Moderat

R7
Gj sn

Liten

Meget liten

Ubetydelig

Lav

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Svært alvorlig

Risikoidentifikasjon og analyse
Finnmarkssykehuset HF - overordnet risikostyring

Enhet:
Mål / krav nr 7: OD krav 53

Gjsn risiko for målet:

R1

R2

R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

Fungerende
Helsefellesskap der k
ommunene også er
aktivt med
Lik forståelse for
problemstillingen
mellom kommuner og
foretak

Dato:

13.05.2022

Risiko før tiltak

Utarbeide en handlingsplan (2022-2023), med milepæler for hvordan helseforetakene i helsefellesskapene vil bidra til å
planlegge og utvikle tjenester til pasienter med behov for tjenester fra begge nivå(de fire prioriterte grupper). Frist 1.
september 2022.

Risiko Kritiske
nr
suksessfaktorer

Hovedmeny

Ansvarlig:

Risiko for
manglende
måloppnåelse
Manglene engasjement
fra kommuner

Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen

Risikovurdering

Manglende kapasitet i
kommunene, og ikke på
plass
samhandlingsleder/samh
andlingsrådgiver
Sekretariatsfunkjon
Manglende
Kommunene har iverksatt en prosess på dette
etablert i kommunene sekretariatsfunkjon

Veiledning
Deltakere i prosessen:

Risikonivå

K

3

4

Høy

S

K

RisikoRisikoeier:
nivå
Klinikkene i lag
med FFS

3

3

4

Høy

Kommunene
3

4

Risikovurdering

Nye tiltak:
1. utarbeide sak til første møte i SU der en nedsetter en arbeidgruppe . 2.
Få meldt inn representanter til arbeidsgruppen

Ansvarlig:

FFS

Frist:

Høy

Planlagt et heldagsmøte i SU der dette vil være et tema.

FFS/Klinikker

Risikonivå

S

K

3

3

Middels

S

K

Risikonivå

01.04.2022

Middels

FFS
3

Risiko etter tiltak
Foretaksledelsen

S

Helsefellesskapet etableres 24. februar 2022. Handlingsplan for 2022 blir
besluttet i første møte. Ny plan må derfor bli gjeldene fra 2023. Stategisk
samarbeidsutvalg blir viktig for gjennomføring kravet.

Risikomatrise,
se under

3

3

Middels

3

3

Middels

01.07.2022

Risikovurdering
Mål / krav nr 7: OD krav 53

Utarbeide en handlingsplan (2022-2023), med milepæler for hvordan helseforetakene i helsefellesskapene vil bidra til å
planlegge og utvikle tjenester til pasienter med behov for tjenester fra begge nivå(de fire prioriterte grupper). Frist 1.
september 2022.
Når risikovurdering før
og etter tiltak er utfylt er:

● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak

Sannsynlighet

Svært stor

Stor

R2
R1 Gj sn

Moderat

R2
Gj sn
R3

Liten

Meget liten

Ubetydelig

Lav

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Svært alvorlig

Risikoidentifikasjon og analyse
Finnmarkssykehuset HF - overordnet risikostyring

Enhet:
Mål / krav nr 8: OD krav 68

Gjsn risiko for målet:
Risiko for manglende
måloppnåelse

Forbli en attraktiv
arbeidsgiver

Stor grad av gjennomtrekk

Godt omdømme

Dårlig omdømme

R1

Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen
*Handlingsplan for å redusere innleie og overtid
*Fokus på rekrutteringsplaner.
*Utarbeidet rekrutterings og stabiliseringsplaner
Handlingsplan kommunikasjon er utarbeidet

R2
R3

R4

FIN får ikke tilstrekkelig med *Bruk av mellomledere for rekruttering.
søkere til stillinger
FIN får ikke tilstrekkelig med *Samarbeid med UiT
søkere til stillinger
*Samarbeid med RHF
*Tilby samt øke antall utdanningsstipend det sist er det utarbeidet plan for

Gode rutiner for
rekruttering

Ikke søkere på stillinger

R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

Risiko etter tiltak
Risikovurdering

Foretaksledelsen

K

3

3

Middels

S

K

RisikoRisikoeier:
nivå

Nye tiltak:

Ansvarlig:

Frist:

S

K

3

3

S

K

Risikonivå

Middels

Risikonivå

Boligstrategi, Lys mellom husan, handlingsplan stabilisering og rekruttering
klinikksjef
3

4

3
3
4

3

Middels
Høy

klinikksjef
klinikksjef

klinikksjef

1. Hospitering på spesialavdelinger for å øke interessen for
videreutdanning
2. møte med universitetet for å prioritere søkere fra FIN

Middels

3

4

Høy

3

3

Middels

klinikksjef

Klinikksjef
4

Høy

2

2

Lav

2

2

Lav

2

2

Lav

3

3

Middels

4

4

Høy

3

3

Middels

3

3

Middels

Vurdere individuelle tiltak for ut fra status i den enkelte klinikk.
1. Tema på møtearenaer, trekke frem det som er bra
2. Forbedringsundersøkelse og oppfølging av den

klinikksjef

4

Alle

Middels

Riktig bruk av personell
R7

Deltakere i prosessen:

Risikonivå

Ikke tilfredstillende bistand til *Tiltak jfr.tidligere
klinikkene
*Stillingen er etablert og en er i en ansettelsesprosess
*tidlig annonsering av ledige stillinger
*tidlig annonsering og synkronisering av utlysning ferievikariat

Veiledning

S

3

R5
R6

Risikovurdering

3

Ansatte fremsnakker
sin arbeidsplass
Tilstrekkelig med
utdanningskapasitet til
å dekke behov for
spesialister og annet
fagpersonell samt at vi
har søkere til
spesialutdanningene
Få på plass
bemannings-planlegger

13.05.2022

Risiko før tiltak

Med utgangspunkt i nivå for 2019, redusere foretakets behov for innleid personell med 30 prosent innen utgang 2023. Herunder
utrede mulig etablering av et foretaksinternt bemanningssenter som også administrerer all innleie av personell fra eksterne
vikarbyrå.

Risiko Kritiske
nr
suksessfaktorer

Dato:

Risikomatrise,
se under

Hovedmeny

Ansvarlig:

1. Etablere rutiner for bistand til klinikkene
2. Planlegge bemanning i GAT med 6 måneders planleggingshorisont.
3. Lage støttegrupper for bemanningsplanlegging.
Kontrakt lages utarbeides fortløpende av HR slik at man ikke mister
ansatte.

HR
HR

Oppgaveglidning, oppfølging styresak - samt handlingsplaner. Gjennomgå
forslag fra arbeidsgruppenes rapporter.Innvolvering av tillitsvalgte. Laget
Klinikksjef/HR
tiltak for å redusere innleie. Oppdaterer etter klinikkvise gjennomganger.

01.07.2022

Risikovurdering
Mål / krav nr 8: OD krav 68

Med utgangspunkt i nivå for 2019, redusere foretakets behov for innleid personell med 30 prosent innen utgang 2023. Herunder
utrede mulig etablering av et foretaksinternt bemanningssenter som også administrerer all innleie av personell fra eksterne
vikarbyrå.
Når risikovurdering før og
etter tiltak er utfylt er:

● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak
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Alvorlig
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Risikoidentifikasjon og analyse
Finnmarkssykehuset HF - overordnet risikostyring

Enhet:
Mål / krav nr 9: OD punkt 83

Gjsn risiko for målet:

R1

R2
R3

Risiko for
Kritiske suksessfaktorer manglende
måloppnåelse
Klinisk fagpersonell deltar i
anskaffelsesprosesser
Ikke for mange prosesser
samtidig
Overholde juridisk
rammeavtale
Kjøpe produkter vi har på
avtale

Fagpersonell prioriterer
ikke å delta
Det er allerede i år spurt
om deltagelse i mange
grupper
Overholder ikke den
juridiske rammeavtalen
Kjøper produkter vi ikke
har på avtale, som har
mye høyere pris

Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen
Våre behov er ikke ivaretatt i avtalene

R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

13.05.2022

Risikovurdering

4

4

Høy

S

K

RisikoRisikoeier:
nivå
4

Høy

Klinikksjef
Klinikksjef

3

4
5

Høy

Klinikksjef

Klinikksjef
4

4

3

5

4

Nye tiltak:
Fordele arbeidet mellom klinikker i somatisk samarbeidsmøte, slik at vi
prioriterer å delta i anskaffelsesprossen
1. Kvalitetssikring når vi ikke deltar selv
2. Etablere rutiner for hva som skal sjekkes og kvalitetssikres

Ansvarlig:
Nivå 2 ledere

Sikre at inngåtte avtaler benyttes gjennom ClockWork
Sikre at inngåtte avtaler benyttes. All kjøp av varer skal foregå gjennom
ClockWork/Innkjøp.

Prioriterer å delta i anskaffelsesprosesser for å sikre at våre behov
ivaretas.

Alle ledernivå

Høy

Drift og
eiendomssjef

S

K

2

3

Middels

S

K

Risikonivå

2

2

Lav

2

2

Lav

2

3

Middels

2

3

Middels

2

4

Middels

2

2

Lav

Alle ledernivå

Nivå 2 ledere

Høy

Prioriterer å delta i anskaffelsesprosesser for å sikre at våre behov
ivaretas.

Frist:

Risikonivå

Nivå 2 ledere

Høy

Klinikksjef
3

Risikovurdering

Høy

Betaler mye høyere pris for produkter vi har behov for.

Uten rammeavtale har
Sikre at nødvendig utstyr er ingen leverandør
Blir stående uten kritisk utstyr.
forpliktelse til å levere til
på rammeavtale
FIN.
Fagpersonell prioriterer
Fagpersonell fra lager deltar
Når fagpersonell ikke deltar sikres ikke at forpakningen og volum er
ikke å delta
tilpasset foretakets lagerkapasitet.
i anskaffelsesprosesser

Risiko etter tiltak
Foretaksledelsen

K

4

Kan medføre ulovlige kjøp som kan føre til juridiske konsekvenser.

Deltakere i prosessen:

S

4

Risikomatrise,
se under

Veiledning

Risikonivå

Det gjøres vurdering for hvilke prosesser vi skal delta i. Det er greit at de
store sykehus deltar på vegne av FIN for noen ankaffelser.

R4

R5

Dato:

Risiko før tiltak

Legge til rette for interne prosesser som på en forutsigbar måte sikrer involvering av interessenter i forbindelse med felles
anskaffelser, nasjonalt og regionalt.

Risiko
nr

Hovedmeny

Ansvarlig:

Drift og
eiendomssjef

Risikovurdering
Mål / krav nr 9: OD punkt 83

Legge til rette for interne prosesser som på en forutsigbar måte sikrer involvering av interessenter i forbindelse med felles
anskaffelser, nasjonalt og regionalt.

Når risikovurdering før
og etter tiltak er utfylt er:

● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak

Sannsynlighet

Svært stor

R2
R1R4 Gj sn
Stor

R5
Moderat

R6
R2
R1
R6

Liten

R3

R5
R4Gj sn
R3

Meget liten

Ubetydelig

Lav

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Svært alvorlig

