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Saksansvarlig:  Kristine Brevik, kvalitets- og utviklingssjef   
Møtedato:   26. mars 2019 

Sak: Årlig melding 2018 – Oppdragsdokumentet  
 
Ingress: Årlig melding for 2018 handler om status for gjennomføring av kravene i 

Oppdragsdokumentet 2018. 

 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Årlig melding 2018 for oversendelse til 

Helse Nord RHF.  
2. Styret er tilfreds med den overordnede status for gjennomføring av oppdraget 

gjennom 2018, og ber administrerende direktør i 2019 følge opp punkter i 
oppdragsdokumentet som ikke er gjennomført i 2018. 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksframlegg 
2. Saksvurdering av kapittel 3 til 7 i Årlig melding 2018 
3. Rapportering for Finnmarkssykehuset HF – Årlig melding 2018 til Helse Nord RHF  
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Årlig melding 2018 – Oppdragsdokumentet  
  
Saksbehandler:  Kristine Brevik, kvalitets- og utviklingssjef   
Møtedato:  26. mars 2019  

1. Formål 
Formålet med denne saken er at styret gis en gjennomgang av Årlig melding 2018 for 
Finnmarkssykehuset HF og godkjenner at denne kan sendes til Helse Nord RHF som 
rapport på innfrielse av krav i oppdragsdokumentet fra eier for 2018.  

2. Bakgrunn 
Årlig melding 2018 fra Finnmarkssykehuset HF danner sammen med tilsvarende 
dokumenter fra regionens øvrige helseforetak, grunnlaget for Helse Nord RHF sin Årlig 
melding 2018 til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet oppdragsdokumentet for 2018 i sak 8/2018. 
Oppdragsdokumentet er fulgt opp av styret i Finnmarkssykehuset HF gjennom 
tertialrapportene (sak 36/2018, sak 62/2018) samt i Ledelsens gjennomgang i sak 
8/2019. 

3. Saksvurdering 
Finnmarkssykehuset HF har kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot kravene i 
oppdragsdokumentet gjennom hele året. Temaene blir behandlet både i styremøter, i 
foretaksledergruppen, ute i klinikkene og i stabsavdelingene. Samlet sett vurderes 
oppdraget for 2018 som innfridd i henhold til de fleste av målsetningene. Oppdrag som 
ikke er fullført i 2018 vil videreføres i 2019. Vurdering av kapittel 3 til 7 i Årlig melding 
2018 er lagt som vedlegg. 
 

Spesielle oppgaver for Finnmarkssykehuset 
Det var 7 særskilte områder foretaket skulle svare ut i 2018 og de er gjennomført slik: 
Eksisterende tilbud om kompetanseheving i samisk kultur er gjort kjent nasjonalt ved at 
Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) har utarbeidet informasjonsmateriell som 
er formidlet til utdanningsinstitusjoner og konferanser. Informasjon finnes også på 
foretakets nettside, instagram og facebookside. 
 
I juni ble stedlig ledelse i Alta etablert. Det er igangsatt en arbeidsgruppe som jobber 
med å etablere slagalarm med tilgjengelig CT 24/7, og arbeid med åpningstider for 
konvensjonell røntgen pågår. Utlysning av 3 legestillinger er i prosess (radiolog, 
indremedisiner, allmennlege). I samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN) er det utarbeidet prosedyrer og retningslinjer som skal sikre pasient raskest 
mulig transport til rett behandlingsnivå. Dette forholder innleggende lege og 
operatørene i AMK-sentralen seg til. 
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Antall tvangsinnlagte pasienter ved UNN fra Finnmark er redusert med 70% (fra 391 til 
117) fra 2017 til 2018, ved at det er etablert ny ordning for akuttberedskap i Klinikk 
Psykisk helsevern og rus. Psykiater i hjemmevakt er tilgjengelig i perioden kl. 1500-
2200 hverdager og kl. 0800-2200 i helg. Akuttpasienter kan legges inn på de tre 
døgnavdelingene i foretaket. BUP Karasjok og Alta har etablert daglig akuttvakt og akutt 
timer.  
 
Finnmarkssykehuset HF har mottatt bekreftelse på at alle apotek foretaket har avtale 
med kontrollerer varer som selges til Finnmarkssykehuset HF. Dette gjøres for å 
redusere risiko for at forfalskede legemidler kommer inn i foretaket jf. EUs 
forfalskningsdirektiv. Egen kontroll for varer som går utenom apotek er under 
utarbeidelse. 
 
Finnmarkssykehuset HF har hatt ansvar for å lede regional koordinering av 
ledermobiliseringsprogrammet. Kravet om å evaluere Nye Kirkenes sykehus er utsatt til 
2019 på grunn av forsinket innflytting. Andel kjøp av varer og tjenester registrert 
gjennom verktøyet Clockwork var lavere enn kravet på 50 %. Resultatet var 32 % som 
er en økning på 11,9 % fra 2017. 

4. Risikovurdering 
Gjennomføring av prosess og vedtak knyttet til oppdragsdokumentet bidrar positivt til 
utvikling av våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Det er ikke registrert 
negative konsekvenser relatert til jus, etikk, identitet, moral, omdømme, eller økonomi 
som vurderes som negativt for foretaket. Snarere oppleves behandlingen av 
oppdragsdokumentet som positivt sett i lys av faktorene ovenfor. 
 
Prosessen med gjennomføring av oppdragene i oppdragsdokumentet bidrar til å 
involvere ansatte i hele foretaket. Risiko knyttet til måloppnåelse vurderes som moderat 
da foretaket har stor oppmerksomhet på risikostyring generelt og risikostyring opp mot 
oppdragsdokumentet spesielt. Selve saken vurderes ikke å ha særlig effekt på HMS og 
det ytre miljø. Etablering av rutiner for risikostyring rundt oppdragsdokumentet vil 
kunne påvirke positivt på både gjeldende HMS og det ytre miljø. 

5. Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 18. mars 2019, og i FAMU 

samme dag.  
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6. Direktørens vurdering  
Administrerende direktør vurderer at Årlig melding 2018 for Finnmarkssykehuset HF 
gir et dekkende bilde av virksomheten og måten oppdraget for 2018 er innfridd på, 
innenfor de gitte rammer. Det overordnede bildet viser mange gode resultater, men 
måloppnåelsen er svakere enn ønsket på enkelte områder. I 2019 vil foretaket ha et 
spesielt fokus på bedring av måloppnåelsen innenfor følgende områder: 
 Behandling for pasienter med lårhalsbrudd samt overlevelse 30 dager etter 

sykehusopphold 
 Økning av andel prehospital trombolyse ved indikasjon på STEMI 
 Pakkeforløp kreftpasienter med særlig fokus gjeldende prostatakreft 
 Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet 
 Bruk av hendelsesgjennomgang ved pasienthendelser 
 

Vedlegg 
1. Saksvurdering av kapittel 3 til 7 i Årlig melding 2018 
2. Rapportering for Finnmarkssykehuset HF – Årlig melding 2018 til Helse Nord RHF  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Vedlegg 2 styresak 18/2019: 
 

Saksvurdering av kapittel 3 til 7 i Årlig melding 2018 
 
Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 
Foretaket kan vise til reduksjon i gjennomsnittlig ventetid fra 2017 for alle klinikkene og 
innfrir den målsettingen. Når det gjelder passering av planlagt tid for enkelte fagområder 
hadde Finnmarkssykehuset HF høyest andel (16%) av øvrige foretak i regionen. Det er 
derfor igangsatt forbedringsteam i alle tre klinikkene for å utarbeide tiltak innenfor 
fagområdene øre/nese/hals, lunge, øye og revmatiske sykdommer. 
 
Det tilrettelegges for at ansatte skal få kompetanseheving i samisk språk og 
kulturforståelse, dette er tema for alle nyansatte. I tillegg pågår et arbeid (i SANKS) om å 
etablere et e-læringskurs for alle ansatte. Finnmarkssykehuset HF har samisk tolk 
tilgjengelig kl. 08-22 alle dager. Samisk helsepark er i ferd med å bli bygget. Overordnet 
organisering av samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset HF er under utredning. 
 
Pakkeforløp hjerneslag har vært i ordinær drift etter nasjonale retningslinjer siden 1. mai 
og det var registrert totalt 66 pasienter hvorav 51 i Hammerfest og 16 i Kirkenes. 
 
Intravenøs trombolysebehandling ble gitt til 10,8 % av pasientene med akutt hjerneinfarkt, 
mens kravet var 20%. Klinikerne ved sykehusene vurderer alltid om pasienter med 
hjerneslag skal ha trombolyse, men ofte kommer pasienten for seint til sykehuset, eller 
komorbiditet tilsier at det ikke skal gis. Det var 9 pasienter med hjerneslag som fikk 
trombolyse behandling i 2018, der 5 av disse fikk behandling innen 40 minutter etter 
innleggelse. 
 
Finnmarkssykehuset HF ga hjemmedialyse til 28% av dialysepasientene, mens kravet var 
30%. 
 
Krav om minst 70% av nye krefttilfeller i pakkeforløp er innfridd med 87% for 2018. 
Utviklingen av foretakets oppnåelse av 70% pakkeforløp kreft innenfor standard forløpstid 
har falt fra 63 til 59% siden 2015. De store gruppene innenfor tykk-endetarmskreft, lunge-, 
blære-, føflekk- og gynekologisk kreft ligger mellom 66 og 100% oppnåelse innenfor 
forløpstiden. Spesielt prostatakreft trakk ned i 2018 med kun 20% gjennomføring innen 
normert tid. Finnmarkssykehuset HF har erfart manglende kapasitet for MR prostata ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og tilsvarende for operasjoner for prostatakreft 
ved samme sykehus. Disse forsinkelsene påvirker foretakets tall negativt. Det er meldt om 
økning i kapasiteten ved UNN fra 2019. 
 
Finnmarkssykehuset HF har lengre liggetid i sykehus for hofteopererte etter brudd eller 
innsetting av protese enn regionen og landet for øvrig for 2016. Det kan ha medvirkende 
årsak til at foretaket har færre reinnleggelser enn landet for øvrig. 
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Kravet om at mer enn 40 % av pasienter under 80 år med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI), 
med mindre enn 12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, skulle bli 
behandlet med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt eller koronar 
angiografi/PCI innen 90 minutter. PCI innen 90 minutter er umulig å oppnå for en pasient 
fra Finnmark, men alle ambulansene har metalyse og kan gi dette hjemme hos pasienten. 
Andel trombolyse gitt av Finnmarkssykehuset HF er 16,7% mot nasjonale tall på 49,1%. 
Dette er et forhold som vil bli jobbet særskilt med i 2019. 
 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
Krav om etablering av rutiner som følges for overføring fra personer fra barn til 
voksenpsykiatrisk oppfølging og overføring til primærhelsetjenesten er oppfylt. Boligtilbud 
erfares tidvis som en utfordring ved overføring til kommunen. Habiliteringstjenesten har 
egne prosedyrer hvor hensikten er å lette samarbeid og fordele ansvar mellom klinikker og 
kommuner i enkeltsaker. Ungdomsrådet vil involveres når det er etablert og har hatt sin 
første samling i april 2019. 
 
Beredskapsvakt for leger og beredskapssenger ved døgnenhetene i Klinikk psykisk 
helsevern og rus har medført 70% færre tvangsinnleggelser ved UNN i 2018.  
 
Finnmarkssykehuset HF skulle registrere og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Finnmarksklinikken samarbeider med kommunene i 
forhold til enkelt pasienter og melder ifra hvis pasienten avbryter behandlingstilbudet. 
Gjennom 2018 var det 10 pasienter som av ulike grunner avbrøt behandlingen av samlet 
82 pasienter, som er en liten økning i forhold til 2017. 
 
Arbeidet med å etablere felles strukturer og rutiner for helhetlig oppfølging av barn og 
unge med psykiske lidelser i barnevernet er ivaretatt gjennom samarbeidsavtaler.  
 
Samhandling med kommuner og private avtaleparter 
Finnmarkssykehuset HF deltar i de siste fasene av læringsnettverk i regi av Kommunenes 
Sentralforbund (KS) gjeldende Gode Pasientforløp, og arbeid med ikke diagnosebasert 
pasientforløp pågår. Arbeidet følges opp med kommunene i de to lokale faglige 
samarbeidsorganene (LFSO) i øst og vest samt at klinikkene samarbeider om 
foretaksovergripende prosedyrer for forløpet.  
 
Deltakere til fastlegeråd er oppnevnt og rådet etableres våren 2019. Det pågår et regionalt 
arbeid om å ta i bruk dialogmeldinger med vedlegg i samhandling med fastleger og 
kommuner som foretaket deltar i. 
 
Det foreligger samarbeidsavtaler med 5 av 6 avtalespesialister i Finnmark og begge 
sykehusene samarbeider med Opptreningssenteret i Finnmark. 
 
Kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet 
Finnmarkssykehuset HF benytter avvikssystemet i analyse av enkelthendelser, statistikk 
og risikoanalyser, og har tatt i bruk samme klassifikasjonssystem som meldeordningen til 
Helsedirektoretat. Foretaket deltar aktivt i de årlige fagrevisjonene som utføres i regi av 
Helse Nord RHF og gjennomfører også egne interne revisjoner.  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Hendelsesanalyse av pasienthendelser er utsatt til våren 2019. 
Finnmarkssykehuset HF er ett av to foretak i landet som allerede i 2017 innfridde målet om 
25 % reduksjon av pasienthendelser innen utgangen av 2018 sammenlignet med 2012, 
basert på Global Trigger Tool (GTT)-undersøkelser.  
 
Finnmarkssykehuset HF har startet eget forbedringsarbeid innen kvalitetsindikatoren 
«passert planlagt tid». Det er opprettet et team på BUP, som kan vise til nedgang av 
ventetid for pasientene. 
 
Nye rutiner for legemiddelsamstemming er innført ved begge sykehusene og måling fra 
siste halvår viser en variasjon på mellom 60-75%. 
 
Arbeid med 100 % implementering av alle tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet 
pågår og vil ferdigstilles i løpet av 2019. 
 
Smittevern 
Målet om <3,5% sykehus påførte infeksjoner målt ved prevalensundersøkelser er nådd 
med foretakets resultat på 2,2% for 2018. 
 
Forskning og innovasjon 
Det ble i 2018 ansatt en forsker i 100% stilling med mål om å bygge lokal 
forskningsaktivitet av høy kvalitet. Hovedoppgaven er å etablere en 
befolkningsundersøkelse på barn og unge i Finnmark i tett samarbeid med Universitetet i 
Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Foretaket støtter finansiering av 
prosjektutvikling (startstipend) og har innført intensivordninger ved søknad til 
forskningsrådet og eventuelt EU. 
 
Klima- og miljøtiltak 
Finnmarkssykehuset HF har satt egne mål for klima og miljø. Det gjennomføres årlige 
målinger på effekten av tiltakene og disse rapporteres i den nasjonale databasen. 
Sykehusinnkjøp skal årlig levere en rapport til foretaket som viser oppfyllelsen av 
miljøkravene. Foretaket har i 2018 arbeidet for å oppnå økt bruk av videokonferanser og 
bruk av Skype fremfor reise uten at det foreløpig er registrert endringer hos Pasientreiser. 
 
Personvern og informasjonssikkerhet 
Foretaket kjøper tjeneste som personvernombud fra UNN. Området informasjonssikkerhet 
med status på risiko- og sårbarhets (ROS)-analyser ble behandlet som sak 39/2018 i 
helseforetakets styre. 
 
Beredskap 
Beredskapsplanverket er under stadig videreutvikling og holdes vedlikeholdt fortløpende. 
 
Legemiddelkomité i Finnmarkssykehuset HF har ansvaret for å vedlikeholde 
beredskapslister for viktige legemidler ved katastrofe og antidot. Disse tar utgangspunkt i 
Sykehusapotek UNN beregning av lagerbehov. Foretaket er representert i regional 
legemiddelkomité. 
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Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
Brukerrepresentantene deltar i en rekke utvalg, som eksempler på dette er overordnet 
samarbeidsutvalg og lokalt faglig samarbeidsutvalg med kommunene, foretakets 
kvalitetsutvalg og forskningsutvalg, pluss byggeprosjekter og OU prosjekter tilknyttet 
disse. Det gjenstår fortsatt arbeid med å utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet som 
skal benyttes i forbedringsarbeidet. 
 

Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell 
Foretaket når de målkrav som er satt om deltidsstillinger og legger til rette for 100% 
stillinger der det er mulig. Fra 2017 til 2018 gikk antall deltidsansatte litt opp. Andel 
deltidsansatte var 19,6 %, mot 19,04% på samme tid i 2017. 
 
Sykefraværet ble redusert fra 8,9 til 8,4% poeng, med korttidsfravær på 2,5%. Ansattes 
nærvær er i en positiv utvikling, og dette arbeidet gis fortsatt høy oppmerksomhet 
framover. 
 
Finnmarkssykehuset HF har i 2018 gjennomført en kartlegging av fremtidig 
kompetansebehov i klinikk Hammerfest, Klinikk Kirkenes og Klinikk Psykisk helsevern og 
rus. Foretaket vil i 2019 rette fokuset spesifikt mot legespesialister, sykepleiere og 
spesialsykepleiere, herunder tiltak for rekruttering og stabilisering. 
 
Foretaket har hatt prosjektarbeid, arbeidsgruppe og styringsgruppe for arbeidet med ny 
spesialistutdanning for leger. Gjennomføring er høyt prioritert mot fastsatt 1. mars 2019. 
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Finnmarkssykehuset HF har tilrettelagt for systematisk rapportering av skader og 
uønskede hendelser blant ansatte. Foretakets prosedyrer for oppfølging og rapportering av 
vold, trusler og trakassering er gjennomgått på ny i 2018 og fokuset forsterkes med nye 
rutiner for risikovurdering av HMS i 2019. Antall personalskader rapporteres årlig i 
Ledelsens gjennomgang. Arbeidet med å utarbeide nærværsplaner har hatt høy prioritert 
gjennom 2018 og gitt positive resultater. 
 
Finnmarkssykehuset HF har en representant i regionalt forvaltningsforum for 
medarbeiderundersøkelsen ForBedring. Foretaket deltar aktivt på møter i regionen. 
 
Innfri økonomiske mål i perioden 
Foretaket hadde et negativt resultat for 2018 på 17,9 MNOK og innfridde ikke kravet fra 
Helse Nord HF på 24 MNOK. Det er fortsatt økonomiske utfordringer knyttet til 
kjernevirksomheten og tiltaksplaner som er iverksatt følges opp med stor oppmerksomhet 
og nye tiltak blir iverksatt ved behov. 
 
Styringsparametere 
Finnmarkssykehuset HFs tall for overlevelse 30 døgn etter innleggelse fulgte nasjonale 
trender til og med 2016, men er noe svakere i 2017. Også tallene for overlevelse 30 dager 
etter hoftebrudd eller innsetting av hofteprotese har blitt redusert de siste to årene. Begge 
disse forholdene vil ha fokus i 2019. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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3 Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og 
sikkerhet i pasientbehandlingen 
 

3.1 Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder 
 
Krav for 2018: 
1. Redusere gjennomsnittlig ventetid sammenliknet med 2017. Gjennomsnittlig 

ventetid skal være under 50 dager innen 2021.  
 

Finnmarkssykehuset HF innfrir krav om reduksjon av gjennomsnittlig ventetid for 
somatikk sammenlignet med 2017. I 2017 var ventetiden 55 dager, mens i 2018 ble 
den 54 dager. Foretaket har vist en total reduksjon på 12 dager siden 2016, og er på 
god vei til å innfri krav på 50 dager innen 2021.  
Innenfor rus/psykiatri var gjennomsnittlig ventetid for alle fagområder iht. nasjonale 
krav; TSB 47 dager, voksenpsykiatri 44 dager, barn/unge 46 dager. 

 
2. Ikke ha fristbrudd. 

 
Foretaket innfrir ikke krav om ikke å ha fristbrudd, men viser til de beste resultatene 
siden 2015. Det er kun i april måned at foretaket har over 2 % fristbrudd, og 
Finnmarkssykehuset HF kan vise til 3 måneder med fristbrudd under 1 %. Foretaket 
jobber kontinuerlig med dette kravet, og kan vise til gode resultater både i regional og 
i nasjonal sammenheng. 

 
3. Redusere median tid til tjenestestart sammenliknet med 20171.  

 
Tallene for Median tid til tjenestestart har utviklet slik for Norge, Helseregion Nord og 
Finnmarkssykehuset HF:  
 

 2017-T1 2017-T2 2017-T3 2018-T1 2018-T2 Hele 
2017 

2018 
T1+2 

Norge 59 61 66 64 62 62 63 
Helse 
Nord 

57 57 60 59 56 58 57,5 

FIN 60 51 53 51 54 54,7 52,5 
 

Finnmarkssykehuset HF ligger lavere sammenliknet med Norge og Helse Nord i så vel 
2017 som 2018, og har dessuten redusert egen ventetid i 2018. Finnmarkssykehuset 
HF har stor oppmerksomhet på saken.  

 
  

                                                        
1 Tiden mellom den dato henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og den dato pasienten mottar 
en tjeneste, det vil si dato for når en bestemt prosedyre er utført. Dette måles for et utvalg utrednings- og 
behandlingsprosedyrer. Liste over hvilke utrednings- og behandlingstjenester som inngår i målingene 
finnes på Helsedirektoratets nettsider: 
https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Statistikk%20fra%20Norsk%20p
asientregister/Definisjon-av-tjenester.pdf 

https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Statistikk%20fra%20Norsk%20pasientregister/Definisjon-av-tjenester.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Statistikk%20fra%20Norsk%20pasientregister/Definisjon-av-tjenester.pdf
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4. Overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2017 (passert 
planlagt tid). Overholde minst 95 % av avtalene innen 2021.  

 
Finnmarkssykehuset HF (FIN HF) har i 2018 hatt lavest andel overholdelse av 
pasientavtaler i Helse Nord. Ved årsskiftet var andelen på 84 %, mens øvrige foretak i 
regionen hadde 86-88 %. På bakgrunn av denne uønskede variasjonene er det 
iverksatt forbedringstiltak. Det er satt ned forbedringsteam i alle tre klinikkene for å 
redusere andel passert planlagt tid. Det er spesielt innen fagområdene Barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Øre, nese, hals (ØNH), øye, lunge og 
revmatiske sykdommer foretaket har en utfordring. Innen Klinikk Psykisk helse og 
Rus (KPHR) er team allerede godt i gang og kan vise til resultater innen BUP. Klinikk 
Hammerfest og Klinikk Kirkenes skal i gang med arbeidet i løpet av januar/februar. 

 

5. Ha høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
enn for somatikk på regionnivå. Distrikts psykiatriske sentre og psykisk helsevern 
for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i 
gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og 
pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold).2 

 
Telling viser at både somatikken og psykisk helsevern og rus har hatt en nedgang i 
antall konsultasjoner i forhold til 2017, men psykisk helsevern og rus har hatt en noe 
større nedgang enn somatikken. Redusert behandlerkapasitet som følge av ubesatte 
stillinger og høy utdanningsaktivitet har påvirket tallene i 2018 innenfor psykisk 
helsevern og rus. Kostnadene for 2018 viser at psykisk helsevern og rus har hatt en 
større økning enn somatikken, samt at ventetiden innenfor psykisk helsevern og rus 
har en større nedgang enn somatikken. Finnmarkssykehuset HF oppnår kravet om 
økonomisk vekst og reduksjon i ventetid innen psykisk helsevern og rus, men ønsket 
økning i aktivitet oppnås ikke. 

 
6. Følge opp anbefalingene i rapporten fra de regionale helseforetakene til HOD 

«Overgang til faglig likeverdige legemidler og tilgrensende oppdrag», og redegjøre 
for denne oppfølgingen innen 1. mai. En viktig forutsetning for overgang til faglig 
likeverdige, men rimeligere legemidler er at helsepersonell har tilstrekkelig 
informasjon om legemidler på forskrivningstidspunktet.  

 
De tradisjonelle legemidlene som LIS-avtalene omhandler ordineres i kurve i form av 
generisk ordinering. Pasientene får utlevert det legemiddelet som LIS-avtalene 
anbefaler.  
For TNF-alfa-hemmere sendes det fortløpende ut informasjon om gjeldende anbud til 
avdelinger (for legemidler som gis på sykehus) og til forskrivende leger (for 
legemidler som skrives ut på H-resept og settes av pasientene selv). Alle leger som i 
det siste året har skrevet ut resepter på Enbrel, Simponi, Humira eller Cimzia er fra 
medisinsk fagsjef blitt tilskrevet direkte med anmodning om å vurdere bytte av 
legemiddel.  
Data hentet ut i september 2018 viste at FIN har oppnådd 90% byttegrad fra Enbrel til 
Benepali. 

                                                        
2 Årsverk er tatt ut som måleparameter. Årsverkstall fra SSB gir ikke en fullstendig oversikt over årsverk 
etter sektor på grunn av reglene for innrapportering av fellespersonell. 
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7. Registrere i pasientadministrative systemer at pasienter har vært vurdert og 

eventuelt fått tildelt kontaktlege. Det skal redegjøres for status i tertialrapport 1. 
 

Prosedyren er gjennomgått i avdelingene i klinikkene. Ca. 100 pasienter fikk tildelt 
kontaktlege i 2018. Prosedyren følges videre opp, slik at de pasientene som har behov 
for dette får kontaktlege. 

 
8. Utvikle rutiner for god overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste ut fra 

best tilgjengelig kunnskap. Rutinene skal omfatte overføring internt i sykehuset og 
mellom sykehuset og primærhelsetjenesten. Rutinene utarbeides i samarbeid med 
ungdomsrådet i helseforetakene.  

 
Vedtatte rutiner og prosedyrer følges ved overføring fra Barne- og 
ungdomspsykiatrien (BUP) til Voksenpsykiatrien (VPP). Det samme gjelder overføring 
til primærhelsetjenesten. Ved overføring til primærhelsetjenesten erfares enkelte 
utfordringer med at kommunene ikke er rigget til å ta imot pasienten. Blant annet 
gjelder dette tilgang til bolig. Samarbeidet med habiliteringstjenesten fungerer i 
henhold til vedtatte retningslinjer. 
Det er utarbeidet en prosedyre for samarbeid mellom barn/voksne i 
Habiliteringstjenesten (RL5916). I tillegg er det utarbeidet en rutine som inkluderer 
alle lokalisasjonene i psykisk helse og Habilitering voksen/ Ambulant Rehabiliterings 
Team (HAVO/ART), der hensikten er å lette samarbeidet og fordele ansvaret når det 
er nødvendig med samarbeider på tvers mellom klinikkene i enkeltsaker. Det er 
etablert faste møtepunkter mellom de ulike aktørene.  
Finnmarkssykehuset HFs ungdomsråd etableres i 2019 og rådet vil bli involvert i 
prosedyrearbeidet. Første samling er planlagt i april måned.  

 
9. Stimulere og legge til rette for at ansatte kan få kompetanseheving i samisk språk og 

kulturforståelse. 
 

Samisk språk, kultur og tolketjeneste er tema på opplæring av nyansatte i hele 
foretaket. Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) har i samarbeid med ABC-
Company søkt om midler til undervisning i nordsamisk. Det er gitt midler til 
nybegynner og videregående kurs. Det er mulig, etter avtale med ABC-Company, å 
delta på skype. To anbud vedrørende e-læringsplattform for samisk kulturforståelse 
er vurdert og det vil snarest bli gjort en vurdering av hvem som får anbudet i 
samarbeid med Sykehusinnkjøp. Ferdige tekster vil så legges inn sammen med filmer 
og animasjoner. 

 
10. Bidra til kompetanseutvikling som bygger opp under Helse Nords ansvar for å sikre 

likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud til hele den samiske befolkningen i Norge. 
 

Finnmarkssykehuset HF har samisk tolk tilgjengelig kl. 08-22 alle dager. Det er under 
utvikling et e-læringskurs i samisk kulturforståelse for alle ansatte. Samisk helsepark 
er i ferd med å bli bygget. Overordnet organisering av samiske helsetjenester i 
Finnmarkssykehuset HF er i en vurderingsfase. 
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11. Øke bruken av Mine pasientreiser (digitaliseringsgrad) til 55 % i Helse Nord. 
 

Målet om økt bruk av «Mine pasientreiser» er nådd i 2018. Finnmarkssykehuset HF 
har aktivt informert pasienter om muligheten for å levere reiseregninger elektronisk.  

 
12. Etablere mottaksprosjekt for å innføre ny funksjonalitet i tråd med forutsetningene 

som legges innenfor FRESK-programmet (FREmtidens Systemer i Klinikkene). 
 

Finnmarkssykehuset HF har etablert et prosjekt- og porteføljekontor for å ivareta 
etablering og oppfølging av mottaksprosjekter i Finnmarkssykehuset HF. 
 
I 2018 har Finnmarkssykehuset HF etablert mottaksprosjekt for inn/utsjekk som er et 
prosjekt i Fresk-programmet. Inn-/utsjekksprosjektet er implementert både ved 
Hammerfest sykehus, Kirkenes sykehus og klinikk Alta. Gevinstrealisering følges opp 
gjennom klinikkenes tiltaksarbeid. 
 
Mottaksprosjekt for Dips-Arena er under etablering. Foreløpig prosjektleder er på 
plass, i påvente av sluttført tilsettingsprosess. Opplæringsressurser er under 
planlegging. 

 
13. Beskrive status og lage videre plan for omleggingen av Raskere tilbake, innen 1. april 

2018. 
 

Ordningen med Raskere tilbake-poliklinikk for skuldersmerter (Hammerfest) og 
håndpoliklinikk (Kirkenes) er avviklet, men disse tjenestetilbudene videreføres som 
ordinær drift. Finnmarkssykehuset arbeider med en søknad til Helse Nord om 
etablering av et tverrfaglig tilbud til utvalgte grupper i regi av 
rehabiliteringsavdelingen. 

 
14. Ta i bruk digital kommunikasjon med pasienter og pårørende og andre 

ferdigutviklede tjenester på helsenorge.no innenfor rammene av digitale 
innbyggertjenester.  

 
I dag har pasientene i Finnmarkssykehuset HF tilgang til pasientjournal, tilgangslogg 
og henvisningsstatus. I 2018 startet arbeidet med å utvide muligheter for 
nekting/utsatt innsyn for en periode, vise flere dokumenttyper, samt innføre 
elektronisk visning av timer på helsenorge.no med tilhørende muligheter for 
elektronisk dialog for endring av timer for pasient. Finnmarkssykehuset HF deltar i 
dette regionale prosjektet med prosjektleder og er representert i styringsgruppen. 

 
15. Kvalitetssikre at alle prosjekt/program som benytter IKT er godkjent i tråd med 

arkitekturprinsipper, og at samhandlingsløsninger gjennomføres i tråd med 
nasjonal samhandlingsstruktur.  

 
Finnmarkssykehuset HF deltar i de felles regionale råd og styringsgrupper og følger 
nasjonale arkitekturprinsipper i sine egne prosjekt/program. 
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16. Etablere system for å implementere lovendringene i helsepersonelloven § 10 som 
omhandler barn som pårørende. 

 
Prosedyrene er oppdatert og ligger tilgjengelig på Finnmarkssykehusets intranettside.  
Det er laget prosedyrekort som er delt ut i alle klinikker. 

 

Foretaksspesifikke krav for 2018 

Finnmarkssykehuset HF 

1. Legge til rette for at eksisterende tilbud om kompetanseheving i samisk kultur 
gjøres kjent nasjonalt slik at helsepersonell i hele landet har mulighet til å delta. 

 
Tilbud om kompetanseheving i samisk kultur gjøres kjent på forskjellige måter. Det 
sendes ut informasjon til forskjellige institusjoner slik som høyskoler, universitet, 
etc. Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) har laget egne 
informasjonsbrosjyrer som også leveres ut ved konferanser, seminar og 
undervisning. Finnmarkssykehuset HF legger ut informasjon om dette på foretakets 
nettside, facebook og instagram-konto. SANKS erfarer årlig økt etterspørsel. 

 

3.2 Somatikk 
 
Krav for 2018 
1. Ta i bruk pakkeforløp hjerneslag etter nasjonale retningslinjer.  

 
Pakkeforløp hjerneslag ble innført med pilotfase 10/2-30/4 og er deretter i normal 
drift fra 1.5.2018. Ved utgangen av 2018 hadde Hammerfest registrert 51 mens 
Kirkenes hadde registrert 16 pasienter i dette pakkeforløpet. 

 
2. Gi intravenøs trombolysebehandling til minst 20 % av pasienter med akutt 

hjerneinfarkt. 
 

Finnmarkssykehuset HF gav i 2018 trombolyse til 10,8% av pasienter med akutt 
hjerneslag. Klinikerne ved sykehusene vurderer alltid om pasient med hjerneslag skal 
ha trombolyse, men ofte kommer pasienten for sent til sykehus, eller så tilsier 
komorbiditeten at det ikke skal gis. Klinikken har også en del pasienter som får 
diagnose hjerneslag, men hvor symptomer er veldig små og/eller har gått i regress og 
derfor ikke har indikasjon for trombolyse. 

 
3. Gi minst 50 % av pasienter med hjerneinfarkt som skal ha trombolysebehandling, 

denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.  
 

Finnmarkssykehuset HF ga i 2018 trombolyse til 9 pasienter med hjerneslag. 5 (56%) 
av disse fikk behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. Andelen er 80% utført 
i Hammerfest, 25% i Kirkenes. Klinikk Kirkenes har i 2018 implementert trombolyse 
på CT-lab. 

 
  

http://intranett.helse-nord.no/barn-som-parorende/category23640.html


Finnmarkssykehuset HF - Årlig melding 2018 

8 
 

4. Gi hjemmedialyse til minst 30 % av dialysepasientene.  
 

 
Sted Antall Institusjonsdialyse Hjemmedialyse 
Klinikk Kirkenes 7 5 2 
Klinikk Hammerfest 11 8 3 
Samlet 18 13 5 

 
Klinikk Hammerfest har dialyse i Hammerfest og Alta og åpnet i november 2018 
dialyse i Lakselv. Klinikk Kirkenes har dialyse i Kirkenes og Vadsø.  
Samlet gir Finnmarkssykehuset HF hjemmedialyse til 28% av dialysepasientene. 
Samtlige dialysepasienter informeres om begge dialysemodaliteter og vurderes nøye 
om de egner seg for hjemmedialyse. Institusjonsdialyse tilbys først når hjemmedialyse 
ikke er aktuell eller pasienten ikke ønsker hjemmedialyse. 

 
5. Ha minst 70 % av nye kreftpasienter i pakkeforløp. 

 
Finnmarkssykehuset HF hadde 87% av nye kreftpasienter i pakkeforløp i 2018. 

  
6. Gjennomføre minst 70 % av pakkeforløp innenfor standard forløpstid for hver av de 

26 kreftformene. Variasjonen i måloppnåelse for pakkeforløp kreft på 
helseforetaksnivå skal reduseres.  

 
Finnmarkssykehuset HF oppnåelse av pakkeforløp innenfor standard forløpstid har 
utviklet seg slik siden oppstarten i 2015:  
 

 2015 2016 2017 2018 
Finnmarkssykehuset HF 63% 60% 58% 59% 
Helse Nord 74% 67% 69% 66% 
Norge 69% 70% 69% 66% 

 
Tallene for Finnmarkssykehuset HF har falt noe siden oppstart av ordningen.  
Spesielt prostatakreft trakk ned i 2018 med kun 20% gjennomføring innen normert 
tid. For de andre volummessig større kreftformene (>10) var tallene slik:  
 
-  Tykk-endetarm 66%.  
-  Lunge 69%  
-  Blære 82% 
-  Gynekologisk kreft 100% 
-  Føflekk 86% 
 
Finnmarkssykehuset HF hadde følgende antall pasienter for de nevnte kreftformer i 
2018: Hode- og halskreft 3, spiserør- magesekkkreft 4, lymfomer 8, nyrekreft 8, 
prostatakreft 30, kreft i skjoldbruskkjertel 2 og testikkelkreft 2. Flere av disse 
kreftformene er med andre ord sjeldne og oppstår derfor tilsvarende sjeldent i 
Finnmark. Tallene som viser håndtering av disse pasientene er små og vil kunne endre 
seg mye bare som følge av om én pasient kommer innenfor eller utenfor måltallene. Vi 
har i 2018 rettet vår oppmerksomhet mot de store pasientgruppene der vi har dårlige 
tall, først og fremst prostatakreft. Finnmarkssykehuset HF har erfart betydelige 
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forsinkelser med MR prostata ved UNN og tilsvarende for operasjoner for 
prostatakreft ved samme sykehus. Disse forsinkelsene ligger utenfor 
Finnmarkssykehuset HFs styringslinjer, men påvirker foretakets tall negativt. Fra 
prostatasenteret ved UNN er det mottatt informasjon om snarlig bedring av både MR-
tilgang og operasjonskapasitet. 

 
7. Redusere uberettiget variasjon i tilbudet til pasienter med kols, jf. SKDEs helseatlas.  

 
Sammenliknet med nasjonale tall kan følgende sies om Finnmarkssykehuset HF: 
Foretaket har ifølge Helseatlas KOLS høy rate av pasienter med KOLS. Disse utredes i 
stor andel med spirometri i Finnmarkssykehuset HF, allmennlegene bruker 
spirometri lite. Pasientene har moderat/høy rate med innleggelser og liggedøgn. 
Pasienter med KOLS tilbys i liten grad rehabiliteringsopphold.  
En stor andel av liggedøgnene på intensiv er KOLS-pasienter. Klinikk Kirkenes har 
fullt utstyrt lungelab. Her utredes KOLS pasienter med spirometri, reversibilitetstest 
Ventolin/Atrovent, gassdiffusjonstest, gangtest, blodgass og røntgen/CT thorax. 
Klinikken tilbyr KOLS-skole/kurs over 2 dager (1-2 ganger per år) via LMS og 
klinikken henviser til rehabiliteringsopphold via vurderingsenheten for rehabilitering 
ved UNN. 

 
8. Følge opp variasjon i liggetid, etterkontroller og rehabilitering for hofteprotese- og 

hoftebruddspasienter, samt variasjon i utnyttelse av operasjonsstuene, jf. 
Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektivitet i sykehus. 
 

Liggetiden ved hoftebrudd og ved innsetting av hofteproteser var som flg i 2016:  

Liggetid Norge Helse Nord Finnmarkssykehuset HF 

Hoftebrudd 6,2 7,1 8,3 

Hofteprotese 4,1 4,6 6,0 

 
Finnmarkssykehuset HF har ikke tall på hvor mange av de proteseopererte fra våre 
sykehus som får opphold på opptreningssenter. Henvisning til et slikt 
opptreningsopphold baserer seg på en individuell vurdering.  
Det finnes ikke nyere tall for liggetid enn tallene fra 2016. Det finnes ikke statistikk på 
disse parameterne verken i DIPS-rapporter, SAS-portalen, helsenorge.no eller i 
kvalitetsregistre. 

 
9. Forberede innføring av Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft fra 2019. 

 
Finnmarkssykehuset HF har meldt inn deltaker i regional arbeidsgruppe. 

 
10. Delta i informasjonskampanje for å øke antall organdonorer i 2018. Kampanjen skal 

også omfatte levende giver av nyre.  
 

Finnmarkssykehuset HF har ikke deltatt i slik kampanje i 2018.   
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11. Kartlegge om laboratorierekvisisjonene inkluderer den kliniske informasjon som er 
nødvendig for å vurdere om prøvene skal analyseres og for å tolke analysene. Det 
skal også foreslås tiltak som kan iverksettes dersom kartleggingen skulle 
konkludere med at informasjonsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig. Frist for 
rapportering 15. april.  

 
Finnmarkssykehuset HF har deltatt i felles møte i regi av Helse Nord og deltatt i 
utforming av felles rapport.   
Generelle betraktninger knyttet til oppdraget: 
 Tema har vært aktuelt i laboratoriemiljøene i årevis, og det har vært mange gode 

forslag til løsninger som ikke er iverksatt av ulike grunner. 
 Det er bare «halvgjort» arbeid å involvere laboratoriemiljøene, da rekvirentene er 

minst like sentrale aktører.   
 Alle helseforetakene opplever økning i aktivitet/ antall prøver som rekvireres. 
 Når det gjelder klinisk biokjemi fordeler prøver tatt i primærhelsetjenesten og i 

sykehus seg med om lag 50 % på hver. 
 Kliniske opplysninger har ulik verdi, alt etter hvilke prøver det er snakk om. Innen 

medisinsk genetikk er det en forutsetning at slike opplysninger foreligger, og 
analyser blir ikke gjort uten. Innen mikrobiologi og bakteriologi er det av stor 
betydning. Innen farmakologiske analyser er de av stor betydning. Innen patologi 
er opplysningene stort sett tilstrekkelig. Innen klinisk biokjemi er det variabelt 
hvor stor betydning opplysningene har. De fleste prøver kan fint analyseres og 
vurderes uten.  

 Dersom det skal være et poeng å etterspørre kliniske opplysninger må de være av 
betydning for analysen eller resultatet. Hvis ikke er det bortkastet merarbeid for 
rekvirenten.  

 Pakkeforløp, standardiserte pasientforløp, standardiserte «prøvepakker» og 
mulighet til å kopiere forrige prøverekke har muligens ført til økning i antall 
prøver som tas. Man har gått fra «vurdering» til «standardisering», og prisen å 
betale er høyere forbruk. 

 «Hovedproblemet» er rekvirenten. Sterke drivere for økt forbruk er: 
o «Tar alt for å være på den sikre siden» 
o Pakkeforløp og så videre som nevnt i forrige punkt 
o Korte liggetider i sykehus 

Innen medisinsk biokjemi er det sjelden at det som er rekvirert overprøves av de som 
analyserer. Antall analyser er svært høyt og de fleste prøver har kort holdbarhet. 
Dette har betydning for nærmere dialog med rekvirenten. 

 
12. Ta i bruk nasjonal traumeplan av 2016 og de krav som stilles til akuttsykehus med 

traumefunksjon og traumesenter, inkludert opplæring og trening jf. styrevedtak 26-
2017.  

 

To heldags traumetreninger med teori, case, trening og evaluering er gjennomført. I 
tillegg er det gjennomført flere korte treninger. Klinikk Hammerfest deltar med team 
på regionale nødkirurgi kurs, 1 team pr år.  
ATLS-kurs for leger gjennomføres i Klinikk Kirkenes så fremt det er ledige plasser. 
Hemostatisk nødkirugi trenes en gang i året i Tromsø. Gjennomgang av 
traumehendelser gjøres jevnlig. 
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13. Etablere system for å tilkalle og trene akutteam ved alvorlige tilstander som:  
 Traumer 
 Alvorlig syke barn 
 Andre alvorlig syke pasienter 
 Syke nyfødte 

 
Klinikk Hammerfest har prosedyrer for overnevnte og følger disse med opplæring og 
treninger, tilsvarende ved Klinikk Kirkenes. Team Alvorlig syke barn og Team 
Medisinsk traume skal iverksettes i Kirkenes i 2019. Team Syke nyfødt gjennomføres 
der x1 pr år med innleid barnelege og sykepleier. 

 
14. Bidra til at pasienter under 80 år innlagt med NSTEMI, får koronar angiografi innen 

72 timer etter innleggelse. 

Tall fra 2017 viser at pasienter i Finnmark med NSTEMI ble utredet med koronar 
angiografi innen 72 timer etter innleggelse i 65% av tilfellene, mot nasjonalt nivå 66%. 
Klinikk Kirkenes hadde en andel på 77%, mens Klinikk Hammerfest hadde 58%.  

 
15. Gjennomføre regelmessig opplæring av ambulansepersonell for å øke andelen 

prehospital trombolyse ved indikasjon på ST-elevasjonsinfarkt (STEMI).  
 

Årlig resertifisering av alt personell er gjennomført i 2018 og er lagt inn i fagcamp for 
2019 hos Prehospital Klinikk. 

 
16. Behandle mer enn 40 % av pasienter under 80 år med STEMI med mindre enn 12 

timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, med trombolyse innen 30 
minutter etter første medisinske kontakt eller koronar angiografi/PCI innen 90 
minutter.3 
 

For Finnmarkspasienter vil det ta mer enn 90 minutter å komme til PCI-behandling, 
prehospital trombolyse er derfor den viktigste behandlingen. Andelen trombolyse 
innen 30 minutter er 16,7% i foretaket mot nasjonale tall på 49,1 %.   
Prehospital klinikk skal i 2019 gjennomføre et forbedringsarbeid på dette feltet, 
sammen med Fag, forskning og samhandling (FFS)  

 
17. Sikre lokalsykehustilbud med nødvendig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til 

pasienter med sykelig overvekt. 
 

Klinikk Hammerfest har etablert overvekts poliklinikk for barn og voksne. Klinikk 
Kirkenes har etablert overvekts poliklinikk for voksne. 

 

  

                                                        
3 Kilde: hjerteinfarktregisteret 
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Foretaksspesifikke krav for 2018 
 

Finnmarkssykehuset HF 

1. Etablere stedlig ledelse ved Klinikk Alta. 

Stedlig ledelse ved Klinikk Alta ble etablert i juni 2018. 
 

2. Planlegge etablering av slagalarm koblet opp mot nevrolog, slik at en kan starte 

trombolysebehandling i Alta i løpet av 2019 når nybygg og de faglige forutsetninger 

er på plass. 

Det er igangsatt en arbeidsgruppe ved Klinikk Alta som jobber med å etablere en 
slagalarm med tilgjengelig CT 24/7.  

 

3. Ha tilgjengelighet og åpningstider på nye radiologiske tjenester i Alta som 

tilfredsstiller befolkningens behov. Tjenestene etableres i løpet av 2019. 

MR i Alta planlegges på ordinær dagtid. Det pågår et arbeid med å tilrettelegge 
åpningstider for konvensjonell røntgen. Åpningstidene ferdigstilles innen oppstart av 
Klinikk Alta høsten 2019. 

 

4. Legge til rette for at legespesialister kan etablere seg i Alta, og at det må være mulig 

å arbeide delt mellom Hammerfest og Alta, uavhengig av hvor man har bosted og 

fast arbeidstilknytning. 

Utlysningsprosess pågår for en stilling for indremedisiner, en stilling for allmennlege 
og en stilling for radiolog. Finnmarkssykehuset HF er positiv til at de som ansettes kan 
bosette seg i Alta. 

 

5. Redegjøre for hvilke tiltak som er iverksatt for å unngå unødig pasienttransport når 

diagnostikk og behandling ikke kan gis ved lokalsykehuset. (Uten unødig omvei til 

lokalsykehus). 

Den aktuelle innleggende lege sammen med AMK-sentralen er sentrale i de 
vurderingene som gjøres angående pasienttransport ved innleggelse i sykehus.  
For enkelte sykdomstilstander skal pasienten raskest mulig til 
region/universitetssykehus (UNN) og ikke til lokalsykehus, med mindre fordelen ved 
å komme på lokalsykehus oppveier ulempen ved forsinket transport til UNN. Dette 
gjelder for traumer, ved hypotermi og ved visse hjertesykdommer. Det er derfor laget 
prosedyrer som skal sikre transport til rett behandlingssted for disse tilstandene.   
- For traumer følges regional retningslinje RL3518. 
- For hypotermi følges regionale retningslinjer RL4104 
- For hjertesykdommer følges egen prosedyre PR38891 (utarbeidet i nært 

samarbeid med UNN). 
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3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) 

 
Krav for 2018 
1. Ha færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern enn i 2017.  

 
Finnmarkssykehuset HF tar ikke imot tvangsinnleggelser. Foretakets 
tvangsinnleggelser gjøres på UNN. I 2017 var 391 personer fra Finnmark 
tvangsinnlagt på UNN. I 2018 var tallet tvangsinnlagte personer fra Finnmark på UNN 
redusert til 117.  
Ordning for akuttberedskap der akuttpasienter legges inn på foretakets døgnenheter i 
større grad enn tidligere, ble iverksatt i januar 2018 og er hovedgrunnen til at antall 
innleggelser fra Finnmark på UNN er redusert med 70%.  

 
2. Ha færre pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) 

enn i 2017.  
  

Det er ingen pasienter med tvangstiltak i foretaket, bortsett fra at det i 
tvangsprotokoller er ført inn gjennomgang av bagasje og medisiner etter godkjenning 
fra den aktuelle pasient. Pasienten er alltid tilstede ved slik gjennomgang. 

 
3. Registrere avslutningstype og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  
 

Finnmarksklinikken har 3604 liggedøgn i 2018, som er 133 liggedøgn under 
plantallet.  Pga. byggeaktivitet har ikke alle rom vært tilgjengelig i perioder. I 2018 har 
det vært 82 utskrivninger, som er 28 mindre en plantallet, hvorav 10 
pasientbesluttede utskrivninger. UNN avrusning og Finnmarksklinikken har ikke 
lykkes med å få kontakt med de pasientene som ikke møter til avrusning. 

 
4. Implementere pakkeforløpene for psykisk helse og rus. 

 
Implementert som forutsatt iht. nasjonale og regionale føringer. 

 
5. Registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med kommunene for å 
forberede utskrivninger om disse pasientene, jf. innføring av betalingsplikt for 
kommunene fra 2019.  

 
Iverksettes i henhold til nasjonale føringer og i tråd med eksisterende tjenesteavtale 5. 

 
6. Videreføre satsing på bedre helsetjenester til barn og unge i barnevernet, herunder 

bidra til å utvikle modeller for utredning av barn i barnevernet og utvide det 
ambulante arbeidet inn mot barnevernet. Bidra til at disse helsetilbudene 
videreutvikles slik at også samiske barns språklige og kulturelle bakgrunn er 
ivaretatt.  
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Det er inngått samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern og rus og Barne-, 
ungdoms- og familieetaten (BUF etat). BUP Alta og BUP Kirkenes har inngått 
samarbeidsavtaler med Ungdomshjemmet i Alta og Vadsø.  BUP’ene deltar i 
pasientoppfølging i samarbeid med de lokale barnevernstjenestene. I 2009 ble det 
inngått en rammeavtale for samarbeid mellom Helse Finnmark v/BUP’ene og BUF etat 
Region Nord, avd. Barnevern v/Fagteam Alta og Tiltak. 

 
7. Iverksette tiltak for å øke tilgjengeligheten til psykisk helsevern for innsatte i 

fengsler, herunder språklige og kulturelt tilrettelagte tilbud for samiske innsatte, og 

etablere forpliktende samarbeidsavtaler mellom helseforetaket og 

kriminalomsorgen. 

Tilbudet i Vadsø fengsel følges opp av DPS Øst-Finnmark gjennom et 3-parts 
samarbeid med Kriminalomsorgen og Vadsø kommune.  
DPS Midt-Finnmark/SANKS deltar i et fengselshelseprosjekt vedrørende samiske 
innsatte/pasienter i regi av Tromsø fengsel. 

 
8. Styrke arbeidet med tidlig diagnostisering og oppfølging/veiledning av 

autismespekterforstyrrelser (ASF), samt stimulere til forpliktende 
samarbeidsavtaler mellom helseforetak/sykehus og kommuner. 
 

Barnehabiliteringen har etablert et begrenset tilbud til barn der det er vanskelig å 
stille diagnosen. Mye kompetanse er etablert, men endelig organisering og 
ressursbruk er ikke besluttet.  
BUP: Det er opprettet sped- og småbarn team ved alle BUP’ene i klinikken som også 
har fokus på dette. Alle teamene har tilbud om tilknytning til Spe- og Småbarns 
nettverket i Helse Nord. Videre har de som jobber med autisme i poliklinikken også 
tilknytning til Regionalt Fag Nettverk for Autisme (RFAAT), ADHD og Tourettes 
syndrom. 

 
9. Styrke kompetansen for behandling av psykiske lidelser blant personer med 

utviklingshemming. 
 

Ansatte fra HAVO deltar på årlige kurs/konferanser om utviklingshemming og psykisk 
lidelse og deltar med en ansatt i fagnettverk i HN. I tillegg er det ca. månedlig kontakt 
med regional overlege/psykiater i de pasientsakene som er aktuelle. 

 
10. Tilby oppfølging med formål om tilbakeføring til ordinært arbeidsliv, utdanning 

eller annen aktivitet som et ledd i behandlingen. Oppfølgingen bør gjennomføres i 
samarbeid med brukeren selv, kommunene og NAV. 
 

Ordningene IPS (prosjekt individuell jobbstøtte) og Raskere tilbake har ulike 
pasientgrupper som målgruppe. Klinikk psykisk helsevern og rus deltar i IPS 
ordningen i samarbeid med pasienten hjemkommune og NAV og jobber for å delta i 
den nye ordningen som erstatter Raskere tilbake. 
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Foretaksspesifikke krav for 2018:  
 
Finnmarkssykehuset HF 
1. Etablere vaktordning som sikrer akuttilbud gjennom døgnet i DPS. Samarbeide med 

Universitetssykehuset Nord-Norge om å etablere pasientforløp for akuttpasienter. 

I januar 2018 ble hjemmevaktordning med psykiater etablert med telefonberedskap 
til alle DPS-poster i voksenpsykiatri. Tilbudets åpningstider er hverdager kl. 1500-
2200 og i helgene kl. 0800-2200. Akutt-pasienter legges inn på alle tre døgnenhetene. 
På dagtid er poliklinisk akutt-time tilgjengelig daglig i samtlige VPP.  
Ved BUP Karasjok og BUP Alta er det daglig akuttvakt på telefon og tilgjengelige akutt-
timer daglig. Ved øyeblikkelig hjelp og etablering av tvungent psykiske helsevern 
sendes pasientene til Universitetssykehuset i Nord-Norge for både voksen- og barne- 
og ungdomspsykiatriske pasienter. 

 

3.4 Samhandling med kommuner  
 
Krav for 2018 
Etablere en ordning for opplæring og bruk av akutthjelpere i samarbeid med 
kommunene, jf. akuttmedisinforskriften § 5. 
 

Det eksisterer allerede flere grupper med akutthjelpere i de ulike kommune i 
Finnmark. Norsk luftambulanse (NLA) har forestått opplæring av flere av disse 
gruppene, og Finnmarkssykehuset HF bidrar med utstyrssupplering og re-trening. 
Foretaket har tatt temaet med i dialogmøter med kommuneoverleger og helseledere i 
kommunene, der også samtrening struktureres og avtales. 
Særlig oppmerksomhet vil rettes framover mot de kommunene som ikke har 
akutthjelpere/ grupper men som har et slikt behov. 

 

1. Etablere arenaer for dialog, gjensidig læring og erfaringsutveksling mv. (jf. 

etablering av fastlegeråd/møter) for å styrke samarbeidet med fastlegene.  

Finnmarkssykehuset HF har gjennomført flere tiltak for å styrke samarbeidet med 
fastlegene. Det arrangeres årlig dialogmøter flere steder i Finnmark. Disse møtene 
avholdes i Hammerfest, Alta, Karasjok og Kirkenes. Fastleger fra disse og omliggende 
kommuner inviteres for dialog. I tillegg er et eget fastlegeråd under etablering. 
Fastleger deltar også i de 2 lokale faglige samarbeidsorganene i fylket. 

 

2. Utarbeide en plan med konkrete tiltak for å understøtte fastleger og 

kommunehelsetjeneste på måter som gjør det mulig å gi behandlingstilbud i 

kommunene der dette er faglig forsvarlig, herunder: 

o Øke bruk av videobaserte konsultasjoner vis a vis pasienter og faglige 

samarbeidsparter (fastleger mv).  

Fremdrift i dette arbeidet rapporteres tertialvis. 

Overordnet plan baserer seg på vedtatt e-helsestrategi og oppfølging av denne. Det er 
primært arbeidet med å forankre en e-helsepoliklinikk og vurdere hvordan 
videobaserte konsultasjoner kan integreres i klinikken som normalisert tjeneste.  
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Totalt hadde Finnmarkssykehuset HF 1178 konsultasjoner i 2018 mot 288 
konsultasjoner i 2017 Det er primært Klinikk psykisk helsevern og rus som står for 
den største aktiviteten (1083 konsultasjoner). Det er igangsatt følgende aktiviteter: 
 Gjennomgang av feil og forbedringstiltak ved bruk av Skype i behandling 
 Felles retningslinjer for bruk og koding i DIPS 
 Etablert et samarbeidsprosjekt med UNN om videostøttet samhandling 
 Dialog med kommunehelsetjenesten gjennom Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

og Lokale faglige samhandlingsorgan (LFSO). 
 
I Klinikk Hammerfest var forventningene ikke i samsvar med kodeverket. Kodeverket 
er endret og det lages plan for oppstart. 
Klinikk Kirkenes har gjennomført Skype konsultasjoner/veiledning i avdeling for 
rehabilitering. LFSO har i 2018 kartlagt hvilke kommuner som har mulighet for å 
bruke Skype til konsultasjoner/veiledninger/undervisning. 
Innenfor psykiatri/rus-feltet legges det til rette for at planlagte kontakter mellom 
enheter i klinikken og kommunehelsetjenesten/fastleger skal kunne benytte Skype 
ved kontakt med kommunale legevakter i beredskapsordningen for akuttpasienter. 

 

3. Ta i bruk dialogmeldinger m/vedlegg og henvisning (2.0) m/vedlegg i 

samhandlingen med fastleger og om mulig, kommunene. 

Dialogmelding med vedlegg er et regionalt prosjekt beskrevet i eget 
styringsdokumentet «Bistand til utbredelse av digitale fastlegetjenester». Det er 
sannsynlig med implementering i Finnmarkssykehuset HF tidligst i slutten av 2019. 

 

3.5 Samhandling med leverandører av private helsetjenester 
 
Krav for 2018 
 
1. Rapportere på oppfølging av tiltak knyttet til samhandling med private avtaleparter, 

jf. rapport fra juni 2017, innen 1. mai.  
 

Det foreligger samarbeidsavtaler med 5 av 6 avtalespesialister i Finnmark. 
Finnmarkssykehuset HF deltar aktivt i samarbeidet med Helse Nord om 
avtalespesialister. Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest samarbeider begge med 
Opptreningssenteret i Finnmark (OiF) 

 
2. Sikre at vurderingsenheter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er 

tilstrekkelig kjent med pasientrettighetene, inkludert retten til fritt behandlingsvalg. 
 

Vurderingsenheten i Finnmarkssykehuset HF er kjent med dette. 
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3.6 Kvalitetsutvikling 
 
Krav for 2018  
 

1. Stille nødvendige ressurser og kompetanse til det interregionale arbeidet med å 
redusere uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og forbruk. Helse Nord skal lede 
dette arbeidet4. Oppdraget løses gjennom det interregionale prosjektet AIM 
(arbeidsgruppe for indikatorer og metode) og det regionale variasjonsteamet i nært 
samarbeid med helseforetakene i regionen. Forventet ressursbehov vil være 
omkring 50 % stilling fra hvert av foretakene i det faste arbeidet gjennom året 
foruten deltakelse i hurtigarbeidende grupper. Det trengs både kliniske ressurser og 
merkantile ressurser med god innsikt i foretakenes pasientadministrative rutiner og 
systemer. 
 

Foretaket har vært representert både i regionalt variasjonsteam og i hurtigarbeidende 
undergrupper. Det har vært med faste ressurser fra både kvalitetsavdelingen og 
fagavdelingen. I hovedsak har dette arbeidet vært fokusert rundt utfordringer med 
registreringspraksis. Foretaket vil fortsatt stille med nødvendige ressurser. Tidligere 
nevnte forbedringsteam i FIN HF (angående passert tentativ tid) gir fortløpende 
rapport til variasjonsteamet ettersom FIN HF har pilot på dette arbeidet. 

 
2. Ikke ha korridorpasienter. 

 
Finnmarkssykehuset HF hadde i 2018 et gjennomsnitt på 0,6 % korridorpasienter, 
noe som tilsvarte 228 pasienter. Klinikk Hammerfest hadde 208, mens Klinikk 
Kirkenes hadde 20 korridorpasienter.  
Det jobbes med pasientforløp og vridning fra døgn til dagbehandling for å få ned 
antallet korridorpasienter. I tillegg er det dialog med kommunene for å få 
utskrivningsklare pasienter overflyttet til kommunene. Ledig sengekapasitet benyttes 
på tvers av avdelinger for å redusere omfang av korridorpasienter. 

 
3. Redusere andel pasientskader basert på de årlige GTT-undersøkelsene med 25 %, 

målt ut fra undersøkelsen for 2012.  
 

FIN HF er ett av tre foretak i landet som innfridde dette kravet allerede i 2017. 
 
4. Bruke elektronisk GTT-portal og bruke resultatene i lokalt forbedringsarbeid. 

 
Foretaket har tatt i bruk elektronisk Global Trigger Tool (GTT) portal, men resultater 
fra ett team på foretaksnivå kan ikke benyttes til lokalt forbedringsarbeid. Dersom 
dette skulle bli aktuelt må det vurderes minst ett GTT team pr. klinikk, evt. følge NLSH 
HF som har opprettet et team pr fagområde. 

 
  

                                                        
4 Krav gitt i oppdragsdokument 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF. 



Finnmarkssykehuset HF - Årlig melding 2018 

18 
 

5. Registrere alle aktuelle pasienter i nasjonale kvalitetsregistre og bruke registrenes 

resultater i eget forbedringsarbeid. 

 
Foretaket registrerer i nasjonale kvalitetsregistre. Resultater fra kvalitetsregistrene 
tas årlig opp i kvalitetsutvalget. Finnmarkssykehuset HF har brukt data fra 
hjerteinfarktregisteret i eget forbedringsarbeid. Innvilget prosjekt fra Senter for 
klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) om forbedringsarbeid innen hjerneslag 
ble igangsatt. 

 
6. Ta i bruk KPP i lokalt forbedrings- og planarbeid. 

 
I 2018 har Finnmarkssykehuset HF jobbet med følgende områder for forbedrings- og 
planarbeid opp mot Kostnad per pasient (KPP):  
- Optimalisering av aktivitet på operasjon 
- Pasientstrømmer innenfor ortopedi 
- Polikliniske konsultasjoner innenfor medisin i Alta og Karasjok 

 
7. Levere KPP-data etter nasjonal spesifikasjon.  

 
Finnmarkssykehuset HF har levert KPP-data etter nasjonal spesifikasjon i 2018. 

 
8. Levere data inn i den nasjonale KPP-databasen. 

 
Finnmarkssykehuset HF har levert data til den nasjonale KPP-databasen i april 2018. 

 
9. Stille med fagrevisorer til kliniske fagrevisjoner. 

 
Foretaket har gjennom 2018 stilt med fagrevisorer til aktuelle kliniske fagrevisjoner. 

 

10. Bruke Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer i eget forbedringsarbeid og 
rapportere i årlig melding hvilke tiltak som er satt inn.  

Finnmarkssykehuset HF har startet eget forbedringsarbeid innen kvalitetsindikatoren 
«passert planlagt tid». Det er opprettet et team på BUP, som kan vise til nedgang av 
ventetid for slike pasienter. Det skal også etableres team innen områdene Øye, Lunge 
og Revmatiske sykdommer. Resultater vil bli presentert i sluttrapporter. 

 

11. Implementere nye regionale rutiner for legemiddelsamstemming og bruk av 
legemiddelmodul i DIPS. Rapportere andel legemiddellister som er samstemt ved 
innleggelse fra og med andre halvår 2018. Ved utgangen av 2019 skal mer enn 90 % 
av legemiddellistene være samstemt ved innleggelse.  
 

Opplæring er gitt til medisinsk avdeling ved Klinikk Kirkenes og til 
medisin/kirurgi/ortotopedi ved Klinikk Hammerfest. Manuelle målinger viser at 
legemiddellister samstemmes, med noe variasjon mellom ulike avdelinger. Måling 
viser variasjon mellom 60 – 75 %. Samstemmingen registreres imidlertid mangelfullt, 
slik at data som hentes ut gjennom HN-LIS portalen er langt lavere. 
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3.7 Pasientsikkerhet  
 
Krav for 2018 
1. Sende nødvendig informasjon med alle pasienter som skrives ut og som har behov 

for kommunal oppfølging. Dette for å sikre et godt og helhetlig behandlings- og 

pasientforløp. Informasjonen innebærer blant annet at foreløpig epikrise, samstemt 

legemiddelliste og medikamenter skal følge med pasienten ved utreise, jf. 

tjenesteavtale 5. Dersom opplysningene ikke er tilgjengelig ved utreise, for personell 

som skal ivareta pasienten, skal heller ikke pasienten reise ut fra sykehuset. 

Klinikkene sender i all hovedsak informasjon ut til kommunene i henhold til 
tjenesteavtale 5. De gangene dette ikke er utført mottar klinikken ofte avvik fra 
kommunene. Disse avvikene følges opp i klinikken og det gjennomføres dialogmøter 
med aktuelle kommuner. Kommunekoordinatorene har oppgaver i oppfølgingen. 

 

2. Sikre at pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av 

sykehusenes aktivitet og at resultatene rapporteres i tertialrapport.  

Alle klinikkene er godt i gang med innføring av tiltakspakker, og majoriteten er nå 
innarbeidet i ordinær aktivitet i klinikkenes drift. De to siste tiltakspakkene 
planlegges implementert tidlig i 2019. Det har vært gjennomført internrevisjoner på 
to tiltakspakker i 2018: Trygg kirurgi og trykksår. 

 

3. Legge til rette for at arbeidet på pasientsikkerhetsområdet videreføres også etter 

2018. 

Foretaket har fortsatt lokal programleder som er lagt til kvalitetsavdelingen. Denne 
veileder og informerer ut fra Helsedirektoratet eller regional programleder i Helse 
Nord RHF. Klinikkene er ansvarlige for å prioritere implementering av tiltakspakkene. 

 

4. Ha skriftlige rutiner i DocMap som beskriver utskrivingssamtale og hvordan det 

sikres at pasient/pårørende får nødvendig informasjon om sin sykdom og 

medikamentene og at pasienten får med seg oppdatert medikamentliste. 

Finnmarkssykehuset HF har igangsatt foretaksovergripende arbeid om «Trygg 
utskrivning» og enhetlige skriftlige rutiner i DocMap om strukturert samtale ved 
utskrivning. 
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3.8 Smittevern 
 
Krav for 2018 
 
1. Ha færre enn 3,5 % sykehuspåførte infeksjoner, målt ved prevalensundersøkelsene. 

 
I 2018 hadde 2,2% av inneliggende pasienter en sykehuspåført infeksjon ervervet i 
eget sykehus, målt som gjennomsnitt av de fire årlige prevalensundersøkelser.  

 
2. Redusere bredspektret antibiotikabruk med 20 % sammenliknet med 2012.5 

 
De ferskeste tallene for bruk av bredspektrede antibiotika er for 2. tertial 2018 
(legemiddelstatistikk er klar, Norsk pasientregister (NPR) tall blir ikke klar før 
februar). Den uheldige økningen i bruk av bredspektrede antibiotika vi så i 1. tertial 
2018 har snudd slik at foretaket for 1. og 2. tertial 2018 samlet ligger på omtrent 
samme nivå som 2015, 2016 og 2017, og av sykehus i Helse Nord er det bare UNN som 
har et lavere forbruk. Det har imidlertid ikke vært en tilfredsstillende reduksjon i 
forbruket og FIN har gjort grep i organisering og sammensetning av 
antibiotikastyringsprogram og A-team for å intensivere arbeidet og nå mål om 30% 
reduksjon innen utgangen av 2020 målt i forhold til 2012. 

 
3. Utføre prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og 

antibiotikabruk (NOIS-PIAH) minst to ganger årlig. HAI oppstått i eget sykehus 

rapporteres til Helse Nord RHF. 

FIN HF har i 2018, som i foregående år, utført prevalensundersøkelser av HAI og 
antibiotikabruk 4 ganger i året. 

 

4. Utføre insidensundersøkelser av postoperative sårinfeksjoner i operasjonsområdet 

(NOIS-POSI) fortløpende, og rapportere tertialvis til Helse Nord RHF.  

Insidensregistreringen gjøres fortløpende. Tertialvis innlevering av resultater til 
Folkehelseinstituttet utføres, men det er stadig tilbakevendende problemer med IKT 
løsningen levert av Helse-Nord IKT. Dette kan medføre upresise tall i 
kvalitetsindikatoren for infeksjoner i operasjonsområdet på Helsenorge.no. 

 

5. Gjennomføre tverrfaglig og systematisk gjennomgang av pasientforløpet ved dyp 

postoperativ sårinfeksjon (NOIS-POSI), og eventuelt iverksette tiltak. 

Det er gjennomført én gjennomgang jamfør gjeldende prosedyre ved både Klinikk 
Kirkenes og Klinikk Hammerfest, og erfaringen tilsier å gjenta dette i hht prosedyre. 

 

6. Ha minst ett punkt i årsplanen for internrevisjon tilknyttet 

infeksjonskontrollprogrammet (IKP). 

Smittevern står i plan for internrevisjon kategori B i Klinikk Hammerfest i 2019. 
Internrevisjon av tiltakspakken forebygging av infeksjoner ved sentralt venekateter 

                                                        
5 Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, 
penicillin med enzymhemmer og kinoloner). 
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ved Klinikk Kirkenes er utsatt til våren 2019. Det ble således ikke utført noen IKP-
revisjoner i Finnmarkssykehuset HF i 2018. 

 

7. Vaksinere 75 % av helsepersonell med direkte pasientkontakt for sesonginfluensa. 

Det har vært en økning i vaksinasjonsdekning (antall vaksiner satt/alle ansatte): 
2016/2017: 5,4% 
2017/2018: 7,9% 
2018/2019: 20,1% 
Fokus på influensavaksinasjon er tatt inn i pågående anbud for nye avtaler med 
bedriftshelsetjeneste, og det jobbes med interne prosedyrer for å sikre enda bedre 
tilgjengelighet til vaksinering.  

 

3.9 Forskning og innovasjon 
 
Krav for 2018 
 
1. Realisere forsknings- og innovasjonsstrategien i Helse Nord. 

 

Finnmarkssykehuset HF arbeider kontinuerlig med å realisere forskning og 
innovasjonsstrategien til Helse Nord.  Det ble i 2018 ansatt en forsker i 100% stilling 
med mål om å bygge lokal forskningsaktivitet av høy kvalitet. Fellesnevneren er å 
etablere en befolkningsundersøkelse på barn og unge i Finnmark. Dette vil gjøres i tett 
samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT).  Årlig 
arrangere foretaket kurs i protokoll- og søknadsskriving, og forskningsetiske 
problemstillinger settes årlig på agendaen. Brukermedvirkning, med kursing av 
forskere og brukere vil ha høy prioritet i 2019.   

 

2. Tilrettelegge særlig for klinisk forskning og helsetjenesteforskning, også i samarbeid 
med andre helseforetak og universiteter i regionen 
 

Finnmarkssykehuset HF har støttet pågående Helse Nord-finansierte kliniske 
forskningsprosjekt med driftsmidler siden oppstart. Videre driftstøtte vil nøye bli 
diskutert sammen med de øvrige samarbeidspartnere (som UNN og UiT). 

 
3. Øke antall kliniske behandlingsstudier sammenliknet med 2017.  

 
Med bakgrunn i en avklaring med HOD er det ikke nødvendig for det enkelte 
helseforetak å rapportere i henhold på dette målet i oppdragsdokument for 2018. 
Aktuelle rapportering vil bli ivaretatt gjennom prøverapportering for kliniske 
behandlingsstudier som pågikk i 2017 og 2018. Forventet resultat fra 
prøverapporteringen vil foreligge i månedsskifte april/mai 2019.  
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4. Rekruttere flere pasienter inn i kliniske behandlingsstudier, som fyller 
inklusjonskriteriene, både regionale og større nasjonale forskningsstudier (bl.a. i 
KLINBEFORSK-prosjektene inkludert den nasjonale studien om bruk av autolog 
stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose (MS)).  
 

Det er ikke foretatt noen spesielle grep for å rekruttere flere pasienter inn i kliniske 
behandlingsstudier. 

 
5. Gjennomføre en prøverapportering på antall pasienter som deltar i kliniske 

behandlingsstudier i helseforetakene, i tråd med anbefalinger i rapport fra 
arbeidsgruppe for utvikling av en indikator for kliniske behandlingsstudier. 
 

Prøverapportering knyttet til antall pasienter som deltar i den ene kliniske studien 
som Finnmarkssykehuset HF har ansvar for er gjennomført. 

 
6. Legge til rette for at gode forskningsmiljøer i eget helseforetak søker ekstern 

finansiering, spesielt fra Forskningsrådet og EU. 
 

Finnmarkssykehuset HF arbeider systematisk med kompetanseheving og 
nettverksbygging for å etablere gode forskningsmiljøer som kan nå frem på søknader 
om ekstern finansiering.  Finnmarkssykehuset HF støtter finansiering av 
prosjektutvikling (startstipend) og har innført intensivordninger ved søknad til 
forskningsrådet og evt. EU. 

 
7. Legge til rette for å innføre nasjonalt system for registrering og fremming av 

innovasjonsprosjekter.6 
 

Finnmarkssykehuset HF har gjort avrop på rammeavtalen i 2018 og vil begynne 
innføring av systemet i 2019 

 
8. Delta i prøverapportering av aktivitetsindikatoren for innovasjonsaktivitet i 

foretakene, jf. oppdrag til RHF-ene i oppdragsdokument 2016.  
 

Finnmarkssykehuset HF har ikke deltatt i prøverapportering siden det vil være 
vanskelig å kunne rapportere uten at system for innovasjonsmåling er på plass. 

 

  

                                                        
6 Helse Nord RHF har rammeavtale med Induct AS om innkjøp av deres system for registrering og 
håndtering av innovasjonsprosjekter. 
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4 Øvrige områder 
 

4.1 Klima- og miljøtiltak  
 

Helse Nords miljøpolitikk er førende for miljøarbeidet i foretakene som skal være i 
fremste rekke i arbeidet med klima- og miljøtiltak, bl.a. gjennom ledelsessystemet for 
miljø. 
 
Krav for 2018 
 
1. Sette egne mål for de nasjonale miljøindikatorene, måle og registrere disse i den 

nasjonale databasen som ligger hos Sykehusbygg.  

Finnmarkssykehuset HF har satt egne mål for klima og miljø. Det gjennomføres årlige 
målinger på effekten av tiltakene og disse rapporteres i den nasjonale databasen. 

 

2. Stille miljøkrav i alle anskaffelser. 

Innkjøpsavdelingen i Finnmarkssykehuset HF er miljøsertifisert. En stor del av 
miljøansvaret rundt anskaffelser ligger hos Sykehusinnkjøp.  Sykehusinnkjøp skal 
årlig levere en rapport som viser oppfyllelsen av dette kravet. Finnmarkssykehuset HF 
har anskaffet El-biler til Kirkenes sykehus. 

 

3. Tilrettelegge flere møter for deltakelse via telematikk. 

FIN HF har i 2018 arbeidet for å oppnå økt bruk av videokonferanser og bruk av tele 
fremfor reise. Innen 2019 vil alle foretakets bygg være på samme teleplattform og 
ansatte kan velge Skype og tele som alternativ til reiser. FIN fortsetter ferdigstilling av 
infrastruktur og løsning i 2019 for tilpasning til en regional løsning. 

 

4. Redusere pasientreiser ved ambulering, bruk av telematikk, og universelt utformede 
kommunikasjonshjelpemidler.  

Pasientreiser registrerer foreløpig ingen endring på dette punktet. 
Robotassistert ultralyd av gravide er etablert som tjeneste mellom Hammerfest og 
Alta. Klinikk psykisk helsevern og rus har økende bruk av telematikk i behandling. 
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4.2 Personvern og informasjonssikkerhet 
I helseforetakene skal det være tilfredsstillende informasjonssikkerhet basert på 
vurdering av risiko og sårbarhet, og oppfølging gjennom internkontroll. 
Helseforetakene skal gjennom systematiske tiltak sørge for at nasjonale krav til 
informasjonssikkerhet blir ivaretatt.  

Krav for 2018 
 
1. Rapportere, som et minimum, resultater fra helseforetakenes sikkerhetsrevisjoner, 

oppsummering fra avviksrapportering og trender fra gjennomførte 
risikovurderinger i «Ledelsens gjennomgang». Dette for å sikre etterlevelse av 
innholdet i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet og handlingsplan for 
informasjonssikkerhet.7 
 

Foretaket rapporterer på dette i Ledelsens gjennomgang årlig. 39 Avvik i 2018 som er 
definert under Informasjonssikkerhet. Avviket omhandler oftest at relatert 
«prosedyre ikke fulgt». Dette følges opp av leder ved avvikets hendelsessted. 
Revidering av handlingsplan for informasjonssikkerhet pågår. Et av avvikene fra 
Riksrevisjonen var internrevisjon og system på dette i innsynslogg. Dette avviket er 
lukket og en revisjon på er gjennomført etter gjeldende prosedyre PB 1079. 

 
2. Rapportere avvik som ikke er lukket etter riksrevisjonsrapport8, innen 1. mars. 

Avvikene skal beskrives i en tiltaksplan, med ansvarlig og forventet tidspunkt for 
lukking.  
 

Rapportering er gjennomført og avvikene er fulgt opp. Klassifisering av MTU i Klinikk 
Kirkenes pågår og lukkes innen Q1 2019 i henhold til egen avtale. 

 
3. Styrebehandle status på risiko- og sårbarhetsanalyser om informasjonssikkerhet 

innen 1. juni. 
 

Rapportert til styret i FIN HF juni 2018. Det ble også gitt informasjon om arbeidet med 
nytt styringssystem og ivaretakelsen av ny Personvernforordring (GDPR) i dette 
arbeidet. 

 

4. Revidere gjeldende driftsavtale (SLA) og databehandleravtaler mellom 
helseforetakene og Helse Nord IKT for å sikre at endringene innarbeides i avtalene, jf 
punkt 3 foretaksspesifikke krav Databehandleravtalen skal oppdateres innen 1. 
mars. 
 

Dette arbeidet er i gang og ledes av HN-IKT. FIN HF deltar og antar at ny avtale 
foreligger innen fristen.  

 

                                                        
7 Regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet og handlingsplan for informasjonssikkerhet er 
styrende dokumenter i foretaksgruppen. 
8 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 - Dokument 3:2 (2014–2015) 
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5. Levere oversikt over underleverandører og deres underleverandører (tredjeparter) 
som har tilgang (fysisk og digitalt) til infrastrukturen. Frist 1. mai. Oversikten skal 
minimum inneholde: 
 Navn på leverandør. 
 Land leverandøren opererer fra. 
 Hvilke systemer de har tilgang til. 
 Hvilke opplysninger de har tilgang til (personopplysninger, helseopplysninger 

eller andre sensitive opplysninger). 
 Om det er inngått databehandleravtale med leverandør. 

 
Foretaket har levert i april 2018 til IKT sjef i RHF i henhold til oppdragsdokument. 

 

4.3 Medisinteknisk utstyr og informasjonssikkerhet 
 
Medisinteknisk utstyr (MTU) kan inneholde personopplysninger. Av kommersielle, 
tekniske og informasjonssikkerhetsmessige hensyn skal foretakene samarbeide om 
anskaffelser av MTU.  
 
Krav for 2018 
 
1. Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for MTU med tilhørende handlingsplaner 

innen 1. juni. 
 

Kategorisering er gjennomført i Hammerfest i 2018 og skal gjennomføres i første 
kvartal 2019 i Kirkenes. Kategoriseringen gjør at felles risiko- og sårbarhetsanalyse 
utarbeidet i Helse Nord kan implementeres i FIN HF. 

 
2. Delta i et felles prosjekt for å klargjøre og forbedre samhandlingen mellom 

helseforetakene og mellom helseforetak og Helse Nord IKT rundt MTU.    
 

Service, drift og eiendom (SDE) har deltatt med en representant fra det 
medisintekniske miljø i dette regionale arbeidet. 

 
 

4.4 Beredskap 
 
Krav for 2018  
 
1. Gjennomføre tiltak som gjør at helseforetaket er klar for å implementere ny 

sikkerhetslov når den trer i kraft. 
 

Ny gjennomgang av sikkerhetsloven for FIN vil bli gjennomført så snart forskriftene 
for Sikkerhetsloven trår i kraft.  
FIN vil da gjennomføre en opprettelse av sikkerhetsorganisasjon. 
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2. Sørge for medikamenter, utstyr og opplært og trenet personell til Emergency 
Medical Team (EMT).  

 
Emergency Medical Team (EMT) er ikke planlagt etablert i Finnmarkssykehuset HF. I 
følge Helsedirektoratet er det planlagt utdannelse og opprettelse av 3 EMT i Norge. 

 
3. Gjennomføre nødvendige oppdateringer i egne beredskapsplaner og rutiner i tråd 

med revidert Nasjonal helseberedskapsplan.  
 

Beredskapsplanverket for Finnmarkssykehuset HF er hendelsesbasert og bygger på 
forutgående egne ROS-analyser samt HN RHF beredskapsplanverk, FylkesROS 
(Fylkesmannen i Finnmark) og nasjonal helseberedskapsplan. Beredskapsplanverket 
er under stadig videreutvikling og forsøkes vedlikeholdt fortløpende. Ved utgangen av 
2018 har Finnmarkssykehuset HF revidert sin overordnede ROS-analyse og basert på 
oppdatert risikobilde vil ny revisjon av klinikkvise ROS-analyser og beredskapsplaner 
bli gjennomført. 

 
4. Utarbeide planer for legemiddelberedskap, bl.a. basert på ROS-analyse av regional 

legemiddelkomite. 
 

Legemiddelkomité i Finnmarkssykehuset HF har ansvaret for å vedlikeholde 
beredskapslister for viktige legemidler ved katastrofe og antidot. Disse tar 
utgangspunkt i Sykehusapotek UNN beregning av lagerbehov. Klinikkene har ansvaret 
for at beredskapslagrene er intakt til enhver tid. 
På området medisinsk forbruksmateriell er det ikke etablert tilsvarende fungerende 
modell for å sikre tilfredsstillende beredskapslager ved beredskapshendelser. Det er 
forventet et regionalt initiativ på dette området. FIN HF er representert i regional 
legemiddelkomité. 

 
5. Utarbeide planer for sivilt militært samarbeid, basert på nasjonale føringer i 

samarbeid med Helse Nord RHF. 
 

Finnmarkssykehuset HF har etablert sikkerhetsorganisasjon for gradert informasjon. I 
militære øvelser i foretakets opptaksområdet er det etablert liasonfunksjoner på 
sykehusene og i AMK-Finnmark. Dette er viktige bidrag til å styrke samhandlingen og 
videreutviklingen av totalforsvaret i Norge. Disponering av personell er en stor 
utfordring for alle. Det pågår samhandlingsprosesser mellom etatene for å sikre best 
mulig ressursutnyttelse. En viktig arena for videreutvikling av samhandling med 
Forsvaret er Finnmarkssykehuset HF sin deltakelse i Fylkesmannens beredskapsråd. 

 
6. Vurdere behov for nye tiltak for å sikre tilgang av vann og strøm for å kunne møte 

langvarig bortfall.  
 

Når det gjelder foretakets to sykehus er det etablert tilfredsstillende 
barrierer/reserveløsning i form av nødstrømsaggregat og strømførende 
reserveenheter for å bøte på langvarig bortfall av strøm. Jevnlig testing av 
funksjonalitet er innarbeidet. Ytterligere tiltak ansees ikke være nødvendig. 
Foretaket har ikke veldig robuste løsninger for langvarig bortfall av vann. Begge 
sykehusene er koblet til den kommunale vannforsyningen. For Finnmarkssykehuset 
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HFs resterende lokasjoner er det i liten grad etablert reserveløsninger for 
vannforsyning. 

 
7. Vurdere behov for nye tiltak for å sikre drift uten tilgang til IKT, for å kunne møte 

langvarig bortfall.  
 

Bortfall av IKT funksjoner blir jevnlig trenet på gjennom reelle hendelser og øvelser. 
Avhengigheten til fungerende IKT funksjoner er stor og driften påvirkes straks ved 
bortfall. Det pågår et systematisk arbeid for å øke robustheten i intern IKT-
infrastruktur ved Finnmarkssykehuset HFs lokasjoner, det er et omfattende og 
kostnadskrevende arbeid. I tillegg viser reelle hendelser at kommunikasjons-
infrastrukturen i Finnmark er sårbar.  
Det er i 2018 iverksatt, og fortsetter i 2019, ytterlige forbedringer på redundans for å 
redusere risiko. Omkoblingen i forbindelse med nytt sykehus i Kirkenes og Alta 
Nærsykehus gir økt kapasitet og redundans. Flere løsninger på kommunikasjon (tele 
og skype) er iverksatt i eget prosjekt og en løsning om sky basert backup på EPJ er 
under utredning for lokale tilganger ved IKT svikt mellom foretakene. Det er økt 
aktivitet på overvåkning ved HN IKT sitt overvåkingssenter. Gjennomgang av hva som 
regnes som kritisk er en pågående prosess på alle løsninger som velges. Det er 
fremdeles løsninger på papir med egne prosedyrer for innføring av nye data ved 
bortfall. 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018:  
 
Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF: 
1. Iverksette tiltak for å ivareta EUs forfalskningsdirektiv (FMD Direktiv 2011/62/EU) 

som trer i kraft 9. februar 2019. Direktivet gjelder tiltak som reduserer risiko for at 
forfalskede legemidler kommer inn i helseforetakene. 
 

Finnmarkssykehuset HF har mottatt bekreftelse fra alle apotek foretaket har avtale 
med om at det utføres kontroll av varer som selges til Finnmarkssykehuset HF. Det er 
identifisert hvilke varer som går utenom apotek der Finnmarkssykehuset HF må ha 
egen kontroll. Slik kontroll er i ferd med å bli innført (utstyr og prosedyrer). 

 

5 Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
 
Krav for 2018 
 
1. Sikre at pasienten får god nok kvalitet på informasjon for å kunne ta reelle valg for 

sin behandlingsmetode/behandlingssted.  

Pasientene finner oversikt over behandlingstilbudet i klinikken på 
Finnmarkssykehuset HFs hjemmeside www.finnmarkssykehuset.no . Der ligger en 
beskrivelse av hva som skjer før, under og etter undersøkelsen. På samme 
hjemmesider ligger informasjon om pasientreiser. Pasienter som innkalles til time får 
i tillegg skriftlig informasjon om hvilke forberedelser som skal gjennomføres før 
undersøkelsen og om selve undersøkelsen/inngrepet. Pasienter kan sjekke ventetid 
på «Fritt sykehusvalg». 

 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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2. Publisere minimum 200 flere unike pasientbehandlinger/-undersøkelser på 
foretakets internettsider. 

Det ble i 2018 publisert 168 behandlingstekster på Finnmarkssykehuset HFs 
internettsider.  

 
3. Sikre reell brukermedvirkning i forskning, jf. retningslinjene for dette vedtatt i 

styresak 19-2015. 

Finnmarkssykehuset HF oppfyller i vesentlig grad styringskravet vedr. 
brukermedvirkning: 
Både Finnmarkssykehuset HFs forskningsstyre og SANKS-FoU styre har 
brukermedlem som representant i styrene og det planlegges at også brukerutvalgene 
(henholdsvis Finnmarkssykehuset HF og SANKS) skal inkluderes i større grad i 
behandling av de ulike søknadene om forskningsmidler.  Brukerrepresentant har vært 
aktivt med i utarbeidelse av Finnmarkssykehuset HFs forskningsstrategi og er 
representant i referansegruppen for en befolkningsundersøkelsen på barn og unge 
som er under planlegging.  
 
Det er krav om brukermedvirkning ved søknad om lokale forskningsmidler.  Brukerne 
honoreres og reiseutgifter m.m. dekkes. Finnmarkssykehuset HF har, i samarbeid med 
de andre foretakene startet planleggingen om aktiviteter som kan bidra til større reell 
brukermedvirkning i forskningen.  Dette inkluderer undervisning av både brukere og 
forskere. En lokal plan for brukermedvirkning vil bli presentert for forskningsstyret i 
juni 2019. I planen vil det inngå parametere for evaluering av tiltakene. 

 
4. Legge til rette for god kommunikasjon også for pasienter med 

funksjonsnedsettelser. 

Klinikk Hammerfest har ikke teleslynge i sykehuset, men har tilgjengelig mobile 
hjelpemidler.  
Kirkenes: Det er teleslynge i det nye sykehuset i Kirkenes. I tillegg til teleslynge i 
resepsjonsområdene har avdeling for rehabilitering datautstyr som kan brukes i 
kommunikasjonen med pasienter med ulike utfordringer. 

 

6 Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert 
personell 
 
Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Vi må gi muligheter for kompetanseutvikling, og 
legge forholdene til rette for trivsel og et inkluderende arbeidsmiljø. Vi må jobbe 
langsiktig og i lag for å dekke fremtidig kompetansebehov. Nye krav til opplæring 
innenfor IKT-system, sammen med et strammere marked for vikarer, gjør at foretakene i 
større grad enn tidligere må basere sin virksomhet på egne ressurser.   
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6.1 Sikre gode arbeidsforhold 
 
Krav for 2018 
 
1. Framlegge plan for å redusere deltidsarbeid for andel deltid over 24% i 

tertialrapport 1. I planen skal det framgå årlige mål for reduksjon av andelen deltid, 
og tilhørende tiltak for å oppnå reduksjon. Oppfølging av planen skal fremgå i 
fremtidig tertialrapportering. 
 

Per 31.12.18 var andel deltidsansatte 19,6 %, mot 19,04% på samme tid i 2017. 
Foretaket fortsetter fokus på deltid ved å:  
a)  Ansettelsesrutinene informerer om krav ved fortrinnsrett.  
b)  Følge opp kampanjen høsten 2017 og primo 2018. Informerer ansatte om å 

registrere ønsket/uønsket deltid i Personalportalen. 
c)  Tall fra tertial- og virksomhetsrapporter følges opp. 

 
2. Redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 7,5 %, og å 

holde korttidsfravær mindre enn 2 %. Redegjøre særskilt for tiltak ved fravær over 
10 %.  
 

I 2018 jobbet Finnmarkssykehuset HF målrettet med å utarbeide lokale 
nærværsplaner i alle enheter. Enhetene utarbeider tiltak tilpasset sin situasjon, sine 
muligheter og utfordringer.  
Sykefraværet ble 8,4%, med korttidsfravær på 2,5%. Ansattes nærvær er i en positiv 
utvikling, og dette arbeidet gis fortsatt høy oppmerksomhet framover. 

 
3. Delta i regionalt nettverk for arbeid med reduksjon av sykefravær og økt nærvær.  

 
Finnmarkssykehuset HF deltar i regionalt HMS-nettverk ledet av Helse Nord. 
Nettverket er i oppstartsfasen. 

 
4. Utarbeide plan for oppfølging av anbefalte tiltak i Riksrevisjonens undersøkelse om 

helseforetakenes håndtering av bierverv, datert 28.06.2017. Tiltak rapporteres i 
tertialrapport 1. 
 

Finnmarkssykehuset HF har rapportert i tertialrapport 1 om plan for bierverv og 
utvikling av lederveileder hvor det tydeliggjøres at leder både skal orienteres om 
bierverv, og skal godkjenne disse i tråd med etiske retningslinjer.  
Innen utgangen av 2018 har foretaket fulgt opp Riksrevisjonens anbefalte tiltak innen 
områdene lederskap, medarbeiderskap, forbedring av administrative rutiner og 
retningslinjer slik at de er i tråd med lovverket rundt bierverv. 

 
5. Publisere digital lederhåndbok i Compendia. 

 
Lederhåndboken ble publisert november 2018. Informasjon om lederhåndboken blir 
gitt ut gradvis. Det er informasjon på intranett, og det blir gitt informasjon direkte til 
ledere. Implementering følges opp i 2019. 
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6.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell 
 
Krav for 2018 
 
1. Delta i utvikling av felles regionale kompetansestrategier, herunder også strategi for 

teknologistøttet læring.  
 

Finnmarkssykehuset HF har bidratt i prosessen rundt etablering av SamUt, 
ferdigstilling av felles rekrutteringsveiledere og innspill til regional utviklingsplan 
2035. Strategi for teknologistøttet læring er av Helse Nord satt på vent i påvente av 
regionale avklaringer på organisering og finansiering. 

 
2. Utarbeide årlige og langsiktige planer for foretakets bemanningsbehov og 

utdanningskapasitet. I tertialrapportene presenteres sammenligning mellom faktisk 
bemanning og utdanningskapasitet vs. plan. 

 
Finnmarkssykehuset HF har i 2018 gjennomført en kartlegging av fremtidig 
kompetansebehov i klinikk Hammerfest, Klinikk Kirkenes og Klinikk Psykisk 
helsevern og rus. Foretaket vil i 2019 rette fokuset spesifikt mot legespesialister, 
sykepleiere og spesialsykepleiere, herunder tiltak for rekruttering og stabilisering. 
Kartleggingen gir oversikt over fremtidig behov for sykepleiere innen anestesi, barn, 
intensiv, kreft, operasjon og jordmor (ABIKOJ) samt bioingeniører. Når det gjelder 
ABIKOJ er fremtidig kompetansebehov relativt høyt og foretaket vil ikke ha kapasitet 
til å utdanne i tilstrekkelig grad. Det fordrer at foretaket samtidig som vi utdanner 
også evner å rekruttere. 

  
3. Redegjøre, i tertialrapport 2, for foretakets handlingsplaner for arbeid med 

oppfølging av Helse Nords strategi for leder- og ledelsesutvikling. 
 

Foretakets handlingsplaner for Lederutvikling og –utdanning er redegjort for i 
tertialrapport 2.  Foretaket tilbyr målrettede interne programmer basert på nivå. 
Enhetsledere som ønsker det følger 60 studiepoeng studieprogram i regi av UiT. 
Etablering av nettverksgrupper for ledere og bruk av intern kompetanse er 
grunnleggende i alle foretakets program. Foretaket jobber med utvikling av rutiner for 
lederutvelgelse. Foretaket planlegger å rette fokus mot hvordan nye ledere blir tatt 
imot og fulgt opp (onboarding). 

 
4. Bidra i å utvikle felles kompetanseplan for ledere i Helse Nord.  

 
Obligatorisk kompetanseplan for alle ledere er opprettet i kompetansemodulen som 
følges opp derfra med månedlig rapportering på gjennomføringsprosenten. Det er 
ikke utarbeidet en felles kompetanseplan for ledere i Helse Nord. 

 
5. Sikre drift av kompetansestyringssystemet etter endt prosjekt.  

 
Finnmarkssykehuset HF har sikret drift av kompetanseportalen etter endt prosjekt 
med ansvars- og rolleavklaring. 
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6. Delta i utvikling og implementering av regional annonse- og rekrutteringsveileder. 
 

Finnmarkssykehuset HF har deltatt i arbeidet med utarbeiding og ferdigstillelse av 
regional rekrutteringsveileder med tilhørende handlingsplan. Planene vil innen kort 
tid bli publisert i lederhandboken. Finnmarkssykehuset HF deltar i prosjektet «Smart 
annonsering».  

 
Foretaksspesifikke krav for 2018 

 
Finnmarkssykehuset HF 
1. Lede regional koordinering av prosjektet ledermobilisering.  

Finnmarkssykehuset HF har i 2018 ledet regional koordinering av 
ledermobiliseringsprogrammet inkludert planlegging og gjennomføring av nasjonal 
treningssamling i januar 2019. 

 

6.3 Utdanning av legespesialister 
 
1. Forberede og implementere del 2 og 3 av spesialistutdanning for leger i henhold til 

Forskrift 8. desember 2016 nr 1482 om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for leger og tannleger. 
 

Finnmarkssykehuset HF har prosjektarbeider, arbeidsgruppe og styringsgruppe for 
dette arbeidet. Gjennomføring er høyt prioritert vinteren 2019. 

 
2. Delta i regionalt implementeringsprosjekt for del 2 og 3 i spesialistutdanning for 

leger i henhold til styringsdokumentet. 
 

Finnmarkssykehuset HF har prosjektarbeider, arbeidsgruppe og styringsgruppe for 
dette arbeidet. Gjennomføring er høyt prioritert vinteren 2019. 

 
3. Forberede og iverksette søknadsprosess for godkjenning av helseforetaket som 

utdanningsvirksomhet innen aktuelle spesialiteter 
 

Forberedelsene til søknadsinnsending er i gang.  Foretaket holder framdriften og 
søknader vil bli sendt innenfor fristene. 

 

4. Stille med to deltakere i regional kurskomite for veiledning og sørge for 
veilederkurs for leger i eget helseforetak 
 

Finnmarkssykehuset HF deltar i regional kurskomite. Foretaket har god dialog med 
UNN om gjensidig samarbeid om utdanning av kvalifiserte veiledere. 
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6.4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
Krav for 2018: 
 
1. Bidra til utvikling av regional kompetanseplan for opplæring i HMS.  

 
Finnmarkssykehuset HF deltar i regionalt HMS-nettverk ledet av Helse Nord. 
Nettverket er i oppstartsfasen. Foretaket vil bidra inn i dette arbeidet når det starter. 

 
2. Bidra i arbeidet med strategi og kompetanseplan for vernetjenesten.  

 
Finnmarkssykehuset HF jobber med en lokal kompetanseplan for vernetjenesten. 
Denne utarbeides i samarbeid mellom Personal og organisasjon og vernetjenesten. 

 
3. Bidra til å utvikle og ta i bruk indikatorer for HMS i Helse Nords 

ledelsesinformasjonssystem.  
 

Finnmarkssykehuset HF deltar i regionalt nettverk for HR- og HMS-indikatorer. 
Foretaket vil bidra i dette arbeidet når det starter opp. 

 
4. Delta i regionalt arbeid med utvikling, implementering, gjennomføring og oppfølging 

av ForBedring, som er den nye sammenslåtte HMS-, medarbeider- og 
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. 
 

Finnmarkssykehuset HF har en representant i regionalt forvaltningsforum for 
ForBedring. Foretaket deltar aktivt på møter i regionen. Det er en lokal 
forvaltningsgruppe internt i foretaket som arbeider med undersøkelsen i 
Finnmarkssykehuset HF.  

 
5. Gjennomgå og oppdatere prosedyrer for varsling, oppfølgning og rapportering av 

vold, trusler og trakassering. 
 

Det er planlagt en felles revisjon av rutiner for varsling i Helse Nord som er utsatt til 
2019. Finnmarkssykehuset HF har en representant som deltar i dette arbeidet.  
 
Foretakets prosedyrer for oppfølging og rapportering av vold, trusler og trakassering 
ble revidert i 2017. Prosedyrene er gjennomgått på ny i 2018 og fokuset forsterkes 
med nye rutiner for risikovurdering av HMS i 2019. 

 

  



Finnmarkssykehuset HF - Årlig melding 2018 

33 
 

7 Innfri økonomiske mål i perioden 
 

7.1 Resultatkrav 
 
Krav for 2018: 
 
1. Ha tiltaksplaner som sikrer at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden 

2018–2021. Styrebehandlet status rapporteres til Helse Nord RHF innen 25. april.  
 

Finnmarkssykehuset HF har gjennom 2018 jobbet kontinuerlig med oppdatering av 
tiltaksplanene for å sikre de økonomiske kravene. Tiltak for å redusere variable 
lønnskostnader, redusere sykefravær og redusere faste lønnskostnader er iverksatt og 
rapportert på innen fristen. Disse tiltakene har gitt god effekt. I tillegg har 
Finnmarkssykehuset HF utarbeidet tiltak for redusere gjestepasientkostnader, 
gevinstrealisering ved innflytting til Nye Kirkenes Sykehus og øke aktivitet opp mot 
plantall. Disse tiltakene har ikke gitt god nok effekt. Effekten pr. november 2018 viser 
at Finnmarkssykehuset HF oppnår 56 % effekt av risikojusterte tiltak. En av årsakene 
til at Finnmarkssykehuset HF ikke har oppnådd full effekt er forsinkelser på 
innflytting til Nye Kirkenes Sykehus. Tiltakene som var planlagt i forbindelse med 
innflytting har ikke kunne gjennomføres da tiltakene var avhengig av innflytting til 
nytt sykehus. Disse tiltakene gjennomføres nå som det nye sykehuset er tatt i bruk. 
Reduksjon av gjestepasientkostnader har heller ikke gitt ønsket effekt på starten av 
2018, men har vist en positiv utvikling utover året. Det oppnås dermed ikke full effekt 
på dette tiltaket. Tiltak på aktivitet opp mot plantall har heller ikke gitt ønsket effekt 
blant annet grunnet vakante stillinger i klinikkene og nedtak av drift grunnet flytting 
til nytt sykehus på Kirkenes. Styrebehandlet rapport er sendt innen fristen. 

 
 

7.2 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
 
Krav for 2018: 
1. Starte arbeidet med husleiemodell, basert på anbefalinger fra pilotprosjekt i 

Helgelandssykehuset og nasjonal rapport.    

FIN HF har startet et forberedende arbeid i samråd med Helse Nord. Foretaket vil 
iverksette tiltaket andre kvartal 2019 med mål om at dette skal være innført sammen 
med de andre helseforetakene. Plan for et felles arbeid på dette området skal 
utarbeides av Helse Nord RHF. 

 

2. Følge opp en 4-årig vedlikeholdsplan som sikrer opprettholdelse av bygningsmessig 

standard, kvalitet og verdier over tid. Planen skal samordnes med fremtidige 

nybygg/ombygging. 

Prosedyre for tilstandsregistrering, som underlag for vedlikeholdsplan er under 
utarbeidelse og gjennomføringsprogramvare er implementert i FDV systemet. 
Foretaket vil ha en fullverdig 4–årig vedlikeholdsplan på bygning iht. NS3451 klar i 
løpet av 2019, og på tekniske installasjoner innen utgangen av 2020. Planen 
samordnes med nybygg og prosesser rundt dette. 
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3. Delta i prosjekt integrasjon av nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold 
(FDV) av medisinsk teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler (BHM) med 
innkjøpssystemet ClockWork. Status for arbeidet skal inngå i tertialrapport to. 

 
FIN HF deltar aktivt i det regionale arbeidet og har rapportert i henhold til oppdraget. 

 
4. Delta i oppdatering av Landsverneplanen, vurdere endringer i vernestatus og 

vernemetode. 

FIN HF har deltatt på de oppsatte møtene som gjelder landsverneplanen foruten om 
høstmøte. Foretaket har ikke vurdert noen endringer av vernestatus på de bygg som 
er vernet i foretaket. 

 

5. Delta i arbeidsgruppe for evaluering av FDV-systemene og foreslå felles IKT-
løsninger for FDV av bygg. 

  
FIN HF har deltatt i arbeidsgruppe som har sett på felles FDV-system. Gruppens 
anbefaling er sendt til eiendomsforum i RHF. 

 
6. Ha avtaler for arealdeling av universitetsarealer.  

 

FIN HF har avtale om universitetsarealer i Hammerfest, Alta og Kirkenes. 
 

7. Inngå skriftlig avtale for utleie av lokale datarom til Helse Nord IKT. Leieavtalen skal 
beskrive eiers (helseforetakets) ansvar for datarommenes fysiske og tekniske 
tilstand iht. krav til lokale datarom i regionalt styringssystem for 
informasjonssikkerhet. Avvik fra kravene skal lukkes innen 31. desember. 

 
Avtaler er inngått med HN IKT. Det er ifølge kravene kun Kirkenes sykehus sine 
datarom som er tilfredsstillende. Det arbeides på regionalt nivå i Eiedomsforum for å 
forbedre og utarbeide tiltak. Datarom i Karasjok og Alta vil bli utformet iht. krav fra 
HN IKT. 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018 
 

Finnmarkssykehuset HF 
1. Evaluere prosjekt Nye Kirkenes sykehus. 

 
Prosjekt Nye Kirkenes sykehus skulle evalueres i 2018. På grunn av utsatt innflytting 
er evalueringsprosessen utsatt til 2019. 
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7.3 Anskaffelsesområdet 
Foretaksgruppen skal styrebehandle «Helse Nord Anskaffelsesstrategi 2018-2021» i 
løpet av våren 2018. Målet er å redusere innkjøpskostnader med minimum 50 millioner 
kroner i 2018.  
 
Krav for 2018: 
1. Samordning 

o Innen 1.juli oversende anskaffelsesplan for 2019. 
o Innen 1.juli oversende oversikt over planlagte investeringsanskaffelser i 2018 
o Innen 31.desember oversende fireårige handlingsplan, denne skal deretter 

rulleres kvartalsvis. 
 

Finnmarkssykehuset HF har sendt nødvendige planer for 2019 til Sykehusinnkjøp, 
som ivaretar investeringer og avtaler som utløper. For at Finnmarkssykehuset HF skal 
kunne overholde frist for ferdig investeringsplan innen 1. juli er interne rutiner endret 
for 2019.  
Den fireårige handlingsplanen ivaretas på regionalt nivå og forankres i innkjøpsforum. 

 
2. Systembruk 

o Innen 1.juli oversende plan for full implementering av innkjøpssystem innen 
31.desember 2019. Foretaksspesifikke krav for utgangen av 2018 følger 
nedenfor.  
 Planen må synliggjøre behov for ressurser for å sikre full utrulling og for å 

håndtere foretakets andel av felles forvaltning av system og innhold. 
o Tertialvis rapportere avtaledekning gjennom kjøp/avrop i ClockWork, andre 

fagsystem og utenom system. 
o Tertialvis rapportere på avtalelojalitet. 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018 
Mål ved utgangen av 2018 for implementering av ClockWork, andel kjøp av varer og 
tjenester av definert scope gjennom Clockwork: 
 
Finnmarkssykehuset HF 
1. Varekjøp 50 % av scope 
2. Tjenestekjøp 30 % av scope 
 

Omsetningen gjennom ClockWork for 2018 ble 32 %. Det er en økning på 11,9 % fra 
2017.   
Antall fakturaer gjennom ClockWork i 2018 ble 45,3 %. Det er en økning på 2,9 % fra 
2017.  
Omsetning i ClockWork isolert for desember ble 42,2 %, mens andel av faktura i 
desember var 62 %. 

 
3. Samhandling internt 

o Bidra med fagkompetanse i alle relevante regionale og nasjonale 
anskaffelsesprosjekt. Bistanden skal sees i sammenheng med øvrige aktiviteter i 
foretaket slik at en unngår samtidighet med andre strategiske prosjekt. 

o Innen 31.desember utarbeide plan for forvaltning av leveransene fra 
Sykehusinnkjøp 
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 Planen må synliggjøre behov for ressurser samt grad av fellesregional 
forvaltning. 
 

Finnmarkssykehuset HF bidrar så langt det lar seg gjøre med fagressurser inn i 
anskaffelser. Det har tidvis vært utfordrende å få klinisk personell til å prioritere dette 
arbeidet. I enkelte tilfeller har derfor andre foretak representert foretaket i slike 
prosesser. 
Det pågår et arbeid regionalt for å opprette egne kategorigrupper med faste 
representanter innenfor de enkelte produktgruppene. Foretaket bidrar inn i arbeidet 
for å få en slik løsning på plass.  
Det er etablert et fagråd for IKT-MTU hvor Finnmarkssykehuset HF har en 
representant fra medisinteknisk avdeling og en overlege. Dette vil bidra til å få riktig 
fagkompetanse inn i strategiske anskaffelsesprosjekter fra FIN HF. 

 
4. Samhandling eksternt 

o Innen 1. juli revidere midlertidig samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp. 
o Innen 31. desember etablere permanent samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp. 
o Innen 1. juli etablere et strategisk samhandlingsarena med Sykehusinnkjøp. 

 
Midlertidig samarbeidsavtale er revidert. Denne er forelagt innkjøpsforum, og er 
likelydende for alle foretakene i Helse Nord. Det er ønskelig med mer tydelighet rundt 
ansvarsdeling på områder som avtaleforvaltning og i arbeidet med å samkjøre 
behovsinnmeldinger for å sikre samarbeid regionalt om anskaffelser. Pr i dag mener 
Finnmarkssykehuset HF at dette ikke er tilstrekkelig ivaretatt, men det er dialog 
mellom foretakene og Sykehusinnkjøp. 
Det er etablert strategiske møter månedlig med Sykehusinnkjøp, der foretakene får 
nødvendig oppdatering på status på prosjekter og har mulighet til å diskutere 
fremtidige behov. I 2018 er det gjennomført 2 strategiske møter, og det er lagt en 
møteplan for 2019. 

 
5. Samfunnsansvar 

o Innen 31. desember etablere/revidere strategi for samfunnsansvar som ivaretar 
fokus på  
 Miljø 
 Sosial ansvar 
 Innovasjon 
 Leverandørutvikling 

 
Foretaket har nå i større grad mulighet til å påvirke disse områdene gjennom økt 
samhandling med Sykehusinnkjøp. FIN HF har foreslått en endring i 
samarbeidsavtalen som innebærer en tydeligere miljøprofil i anskaffelsesprosessene 
Sykehusinnkjøp har ansvar for.  
Avtaleforvaltning og leverandørutvikling er det i stor grad fortsatt det enkelte foretak 
som har ansvar for. 
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8 Risikostyring og internkontroll 
 
Krav for 2018: 
Helseforetakene skal innen andre tertial systematisk gjennomgå og vurdere hele 
styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å 
sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av 
virksomheten.  
 
Gjennomgangen skal omfatte og konkludere mht.:  
o Måloppnåelse innenfor de fire overordnede mål jf. kapittel 2  
o Vurdering av om virksomhetens organisering og ledelse systematisk understøtter 

pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte 
o Informasjonssikkerhet 
o Klima og miljø 
o Beredskap 
o Risikostyring 

 
Gjennomgangen skal være basert på relevant informasjon, inklusiv:  
o Sammenlignbar statistikk.  
o Resultater fra eksterne og interne tilsyn og revisjoner samt status for oppfølging av 

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

Finnmarkssykehuset HF gjennomfører årlig en systematisk gjennomgang, benevnt 
«Ledelsens gjennomgang» hvor hovedfokus rettes på tema innen områdene: 
Risikostyring 

 Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
 Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
 Risikostyring 
 Kvalitetsstyring 
 Helse, miljø og sikkerhet 
 Oppfølging revisjoner 
 Klima og miljø 
 Informasjonssikkerhet 

Kvalitetsstyring  
 Revisjon av dokumenter 
 Avvikshendelser i DocMap. 

Helse Miljø og sikkerhet  
 Sykefraværsstatistikk  
 Brudd på arbeidstidsbestemmelser  
 Personalskader meldes i DocMap  

Oppfølging av revisjoner  
Klima og miljø  
Informasjonssikkerhet  
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Videre gjennomfører Finnmarkssykehuset HF tertialvise gjennomganger av utvalgte 
styringsparametere fra Helse Nord samt egne definerte risikoområder. Gjeldende 2. 
tertial følger saken i saksfremlegget. 

 
9 Særlige krav til regionale fellesfunksjoner  

 
Ingen rapporteringspunkter for Finnmarkssykehuset HF.  

 

10 Styringsparametere 2018 
 
Styringsparametere som ikke er dekket av egne krav i Oppdragsdokumentet 2018. 
 
 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016 

 
Undersøkelsen viser at døgnenhetene innen psykisk helsevern ligger over 
landsgjennomsnitt når det gjelder pasienters tilbakemelding på miljø og 
pasientorientering og noe under landsgjennomsnitt med hensyn til utbytte. Et viktig 
tiltak for å bedre resultatet er gjennom å bedre spesialistdekningen. 

 
 Brukererfaringer med fødsel- og barselomsorgen i 2016 

 
Finnmarkssykehuset HF deltok på undersøkelsen i 2016. Sammenliknet med 2011 
fikk foretaket uendret skår på 5 parametere, og bedret skår på 3 parametere. 
Finnmarkssykehuset HF ligger likt eller over landsgjennomsnitt på samtlige 
parametere i denne undersøkelsen. 

  

 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) i 2017 
 

Tilbakemeldingen viser at pasientene er tilfreds med behandlingen, oppfølging og 
rammer for behandling. Ettervernet fungerer for de fleste for dårlig. Pasientene gir 
tilbakemelding om at de ikke er fornøyd med sin individuelle plan (IP). 

 
 30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2017 (uansett årsak til innleggelse) 

 
Tall fra helsenorge.no viser stadig bedre overlevelse 30 døgn etter innleggelse. 
Finnmarkssykehuset HF har små tall som varierer en del. Finnmarkssykehuset HFs 
tall fulgte nasjonale trender til og med 2016, men er noe svakere i 2017 og vil se 
nærmere på dette forholdet internt.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Norge 94,1 94,6 94,7 95,0 95,2 95,2 95,4 95,4 
Helse Nord 94,5 94,4 94,6 94,9 95,1 94,8 95,2 95,1 
Finnmarkssykehuset 94,0 93,9 94,5 95,2 94,8 94,0 95,0 94,5 
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 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i 2017 
 

Tall fra helsenorge.no viser en forsiktig bedring i overlevelse i denne perioden. 
Bedringen kan ses nasjonalt, regional og i Finnmarkssykehuset HF.  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Norge 86,3 86,5 86,6 86,8 87,3 87,3 87,7 88,8 
Helse Nord 87,1 87,3 86,9 87,4 87,2 87,0 87,4 88,8 
Finnmarkssykehuset 86,4 87,1 87,4 87,7 87,8 87,4 87,7 88,6 

 

 

 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i 2017 
 

Tall fra helsenorge.no viser at Norge, Helse Nord og Finnmarkssykehuset HF har 
følgende utvikling innen overlevelse etter 30 dager for pasienter med lårhalsbrudd. 
Finnmarkssykehuset HF hadde svake tall i 2010 og 2011, fra 2013 til 2015 har 
foretaket ligget rundt nasjonalt/regional nivå. En hovedårsak antas å være 
gjeninnføring av helgeortopedisk tjeneste ved Kirkenes sykehus som ble innført 
sommeren 2012. Tallene er blitt noe svakere de siste to årene for hele landet. 
Finnmarkssykehuset HF vil se nærmere på dette forholdet internt. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Norge 91,5 91,6 91,4 91,6 91,6 92,1 91,6 91,0 
Helse Nord 91,1 91,2 91,0 91,3 90,9 91,5 90,6 89,6 
Finnmarkssykehuset 89,6 89,8 90,2 91,4 91,6 91,6 90,7 88,8 

 

 
 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i 2017 

 
 

Tall fra helsenorge.no viser en jevn bedring av overlevelse for hjerteinfarkt i denne 
perioden. Bedringen ses nasjonalt, regionalt og for Finnmarkssykehuset HF.  Det er 
observert en liten nedgang for Finnmark de siste to år. Denne nedgangen er ikke 
signifikant.  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Norge 87,3 87,1 87,6 88,6 89,8 91,8 92,1 92,5 
Helse Nord 87,1 86,6 87,1 88,0 89,4 91,6 91,9 92,7 
Finnmarkssykehuset 87,3 85,6 84,6 87,3 89,6 92,4 91,7 90,1 
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 Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i 
pasientsikkerhetsprogrammet er implementert. 

 

Tiltaks-pakker 

Fore-
bygge 
selv-
mord 

Fore-
bygge 
over-
dose 

Trygg 
kirurgi 

Sam-
stemme 

lege-
middel 

liste 
Hjerne-

slag UVI Fall SVK 
Trykk-

sår 

Ledel-se 
av pas. 
Sikke-

het 

Sepsis i 
akutt-

mottak 

Tidlig 
oppda-
gelse av 
forverret 
tilstand 

Fore-
bygge og 
behand-
le under-
ernæring 

Trygg 
utskri-
velse 

Psykiatri/rus 3/3 1/1   1/3                     

Hammer-
fest     1/1 2/2 1/1 2/2 2/2 1/1 2/2   1/1 3/3   1/3 

Kirkenes     1/1 2/2 1/1 0/2 3/3 1/1 2/3   1/1 2/4     

 

  Innsatsområdet er ikke aktuelt for enheten 

  
Tiltakspakke iverksatt og målinger 
registreres 

  Tiltakspakke påbegynt 

  Tiltakspakke ikke innført 
 

 
 Antall helseforetak som deltar i læringsnettvettverk Gode pasientforløp i 2018. Det 

vises til Oppdragsdokument 2017: "Helse Nord RHF skal delta i læringsnettverket 
Gode pasientforløp når kommunene i helseforetakenes opptaksområde deltar." 
 

Foretaket har deltatt i læringsnettverk Gode pasientforløp 2018, og har satt ned egne 
team som jobber på tvers med kommunene i øst og vest for å sikre gode forløp. 
Kommunene orienteres fortløpende om arbeidet med pasientforløp gjennom lokalt 
faglig samarbeidsorgan. 

 
 Andel episoder rapportert med korrekt behandlingssted til Norsk pasientregister 

 
Andel episoder i Finnmarkssykehuset med korrekt behandlingssted til Norsk 
pasientregister (NPR) er 59 % pr. 2 tertial 2018, som er siste data mottatt fra NPR. 
Estimert tall for 2018 er 60 %. Målet på 100 % er ikke nådd i 2018, da det har vært 
behov for opprydding i registrene før man kan opprette de bedriftsenhetene som 
mangler. Finnmarkssykehuset HF har derfor brukt 2018 på å rydde opp i 
bedriftsenhetene. Det som gjenstår nå er å få opprettet de enhetene som mangler og få 
riktig oppsett i DIPS på dette. Dette arbeidet er allerede startet og vil være ferdig 
innen 1. tertial 2019.   
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