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Styret i Helse Finnmark HF tar referat- og orienteringssakene til orientering 

1. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 12. juni 2012 – leveres på møtet 

2. Protokoll fra møte i FAMU 20 – leveres på møtet   

3. Oversikt over tilsyn i Helse Finnmark HF 

a. Tilsynssak: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

b. Tilsynssak: Helsetilsynet  

 

 

Vedlegg: 

2. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 12. juni 2012 – leveres på møtet 

3. Protokoll fra møte i FAMU – leveres på møtet   

4. Oversikt over tilsyn i Helse Finnmark HF 

a. Tilsynssak: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

b. Tilsynssak: Helsetilsynet  

 

 

Hans Petter Fundingsrud 

Adm. dir. 

 



Orientering til styret i Helse Finnmark – 19. juni 2012 
 

Tilsyn – Helse Finnmark  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap 

gjennomførte tilsyn 23. - 26. januar 2012 

 Varsel om tilsyn kom 2. januar 2012 

 DBS sender foreløpig rapport mottatt 1. mars 2012. 

 Helse Finnmark sendte svar til DSB 21. mars 2012.  

 Intern Notat – Plan for lukking av avvik 22. mars 2012   

 DSB – Vedtak om å lukke avvik etter tilsyn – Varsel om tvangsmulkt 24. april 2012. 

 Helse Finnmarks svarer til DSB 30. mai 2012. 

 









































Økonomiavdeling

Helse Finnmark HF Telefon: 78 42 10 00* Besøksadresse: Avd: Økonomiavdeling Saksbehandler:
Sykehusveien 35 Avd tlf:  Lill-Gunn Kivijervi
9613 Hammerfest postmottak@helse-finnmark.no Avd faks:  Dir tlf: 784 21128

Org nr: Kontonr: Avd e-post: Saksbehandler epost:
MVA 983 974 880 NO 4910.11.87585 www.helse-finnmark.no Lill-Gunn.Kivijervi@helse-finnmark.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
3103 TØNSBERG

Deres ref: Vår ref: Sted / Dato:

2012/5/aksi 2012/54-3 HAMMERFEST, 21.03.2012

Helse Finnmark HF Tilsyn 2012 - Oversendelse av rapport fra tilsyn - Varsel om 
vedtak

Vi viser til brev av 24.02.2012 med varsel om vedtak etter tilsyn.

Helse Finnmark HF har ingen kommentarer til avvikene 1-5 som fremkommer i 
tilsynsrapporten. Med hensyn til lukking av disse ber vi om å få komme med en plan for 
lukking av avvikene med en forpliktende framdriftsplan etter at vedtak er fattet av DSB.

Når det gjelder anmerkningene tar Helse Finnmark HF disse til etterretning og iverksetter et 
arbeid for å håndtere anmerkningene. 

Vennlig hilsen
Helse Finnmark HF

Lill-Gunn Kivijervi
Fung. Drift- og eiendomssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Notat

Til:

Klinikksjef Vivi Brenden Beck
Klinikksjef Rita Jørgensen
Leder for teknisk drift Frode Larsen
Leder for medisinsk teknisk avdeling øst Nils Otto Pleym
Leder for medisinsk teknisk avdeling vest Pål Karlstad
Innkjøpssjef Trond Michelsen

Sted / Dato:

HAMMERFEST, 22. 03. 2012

Kopi: Saksbehandler:

Driftssjef Øyvin Grongstad Lill-Gunn Kivijervi

Fra: Vår ref: 

Fung. Driftssjef Lill-Gunn Kivijervi 2012/54-4

Plan for lukking av avvik - DSB

Viser til sak 2012/54 i ephorte vedr. varsel om vedtak fra DSB. I den forbindelse ber jeg om en plan for 
lukking av avvik. Planen skal leveres i vedlagte excelloppsett innen 4 april, hvor tiltak for å lukke avvik og 
forpliktende dato for lukking kommer klart frem. 

Plan for lukking leveres undertegnede innen 4 april 2012. Deretter bes de som er delegert ansvaret om å 
rapportere fremdrift gjennom sin klinikksjef til drift- og eiendomssjef innen utgangen av hvert tertial inntil 
avvik er lukket.

Hammerfest 22.03.2012

Lill-Gunn Kivijervi
Fung. Drift- og eiendomssjef
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finnmark.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
3103 TØNSBERG
v/ Siri Aker

Deres ref: Vår ref: Sted / Dato:

2012/5/aksi 2012/54 Kirkenes, 28.05.2012

Tilbakemelding vedrørende varsel om lukking av avvik etter tilsyn 2012

Viser til rapport etter tilsyn av 24.04.2012 etter tilsyn i januar 2012. I denne rapporten er det 5 avvik og 5
anmerkninger som ble oversendt Helse Finnmark HF 24. februar 2012.

Helse Finnmark HF registrerer, med glede, at også tilsynet er av den oppfatning at foretakets 
internkontroll er vesentlig forbedret siden forrige tilsyn. På den annen side erkjenner Helse Finnmark HF 
at foretaket fortsatt har en rekke forbedringspunkter. 

DSB har med hjemmel i lover og forskrifter fattet vedtak om av avvikene 1 til 5 skal lukkes
snarest og senest innen 30.05.2012. Alternativt til lukking kan det, dersom det trengs mer tid for 
å lukke avvikene, legges en forpliktende framdriftsplan for lukking innen rimelig tid.

Helse Finnmark HF, ved fungerende drift og eiendomssjef, ga tilbakemelding 21.03.2012 om at 
foretaket vil komme med en plan for lukking av avvikene.

På dette grunnlag presenterer herved Helse Finnmark HF denne planen:

Avvik 1 - Opplæring i bruk av elektromedisinsk utstyr

Rutinene på dette innskjerpes ytterligere og ansvaret legges til avdelingsleder og KVAM-gruppe.
Det er opprettet rutine på at klinikkenes KVAM-råd skal etterspørre dette (RL 887) og den er nå 
konkretisert (endringen uthevet) til at det skal etterspørres status kvartalsvis.

Kulepunkt 6 (Avdelingslederen ved den enkelte fagavdeling sørger for:)

 ”At det finnes oppdaterte oversikter som dokumenterer at personalet har gjennomgått nødvendig 
opplæring ved tilsetting og nyanskaffelser og gjennomfører nødvendige repetisjoner. Statusrapport 
oversendes KVAM-gruppe/KVAM-råd samt til avdelingsleder MTA og til klinikkens fagkonsulent, i 
desember hvert år. Klinikkenes KVAM-råd etterspør status på denne opplæringen kvartalsvis til 
KVAM-gruppene for å sikre at denne jobben har fokus.”

Gjennomført.
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Avvik 2 - Etterslep på PV på elektromedisinsk utstyr

Alt elektromedisinsk utstyr er lagt inn i Merida med tilhørende PV. Det periodiske vedlikeholdet 
vil i løpet av 2012 utføres og registreres i Merida, etter oppsatt plan. Dette avviket vil dermed 
ikke være lukket før utgangen av 2012, men det foreligger en forpliktende tidsplan.

Gjennomføres innen 31.12.2012.

Avvik 3 - Prosedyrer for forvaltning av elektromedisinsk utstyr finnes ikke i DocMap

Prosedyrene er under utarbeidelse/oppdatering og vil fortløpende bli lagt i docMap.

Gjennomføres innen 31.12.2012.

Avvik 4 - Manglende PV på elektromedisinsk utstyr tilhørende behandlingshjelpemidler

MTA har utarbeidet et 5 punkts tiltaksplan. 

1) Rette opp i mangelfull registrering. Herunder NKKN (nomenkaltur av utstyr) slik at utstyret blir 

korrekt gjengitt i dokumentasjonen.

2) Få total oversikt over antall utstyrstyper og grupper.

3) Gjennomgå all servicedokumentasjon for å få komplett oversikt over alt vedlikehold. Utstyr som 

det ikke kan sette vedlikeholdsstatus på, må gjennom en ROS analyse for vurdering.

4) Sette opp alt utstyr i en preventiv vedlikeholdsplan (PV plan) i Merida.

5) Sette denne planen ut i virksomhet.

MTA iverksetter punkt 1-4 i den foreslåtte tiltaksplanen snarets og oppgavene skal være utført 
innen 1.8.2012. På denne dato skal foretaket ha en komplett database for alt utstyr på BHM i 
Merida. 
Ut fra den komplette databasen skal det iverksettes fullstendig periodisk vedlikehold fra 
1.8.2012, slik punkt 5 i tiltaksplanen beskriver. Det vil da ta tilsvarende 1 år før all 
vedlikeholdsdata er registrert i Merida

Gjennomføres innen 1.8.2012.

Avvik 5 - Manglende kontroll av elektrisk utstyr

Det legges inn kontroll av slikt småutstyr på avdelingenes vernerunder og rapportering skjer via 
rapportskjema for brannvern måntlig.

Utført.

Anmerkning 1 - Manglende meldinger om hendelser med elektromedisinsk utstyr til DSB

Det er opprettet en egen "knapp" på intranettets forside som fører brukerne rett til både 
veiledningen og skjema som skal utfylles. Videre vil foretaket arbeide med en forbedring av 
dette melderegimet, etter mal fra Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Utført.
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Anmerkning 2 - Manglende retningslinjer for risikovurderinger

Dette finnes og legges inn i DocMap. 

Gjennomført innen 1.9.2012.

Anmerkning 3 - Feil/mangler i elanleggene ikke kodet/kategorisert

Dette er innarbeidet og blir systematisk registrert. Gjenstår litt opprydding i Plania.

Gjennomført innen 1.7.2012.

Anmerkning 4 - Feil i enkelte av prosedyrene for elektro

Foretaket skal ansette en "elektroansvarlig" for hele foretaket i løpet av sommeren og første 
oppdrag til denne vil være oppdatering av disse prosedyrene. 

Gjennomføres innen 31.12.2012.

Anmerkning 5 - Kontroll av elanlegg utenfor sykehusene ikke systematisk

Dette avviket vil også håndteres gjennom den tidligere omtalte "elektroansvarlige". I tillegg til 
dette vil ansvaret for drift og forvaltning av foretakets eiendom, bygg og anlegg, legges til Senter 
for drift og eiendom. Dette betyr at alle bygg legges inn under våre rutiner og dermed vil også 
kontrollen av elanleggene foretas systematisk. 

Gjennomføres innen 31.12.2012.

På vegne av Helse Finnmark HF
Drifts- og eiendomssjef 
Øyvin S. Grongstad
90 60 30 41

Dette brev blir elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:
 RL 887



Opplæring i bruk av medisinteknisk utstyr

Dokumentansvarlig: Øyvin Grongstad Dokumentnummer: RL0887
Godkjent av: Hans Petter Fundingsrud Versjon: 4
Gyldig for: Helse Finnmark HF

Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 1 av4

Opplæring gjeldene medisinsk teknisk utstyr (MTU) I HELSE FINNMARK
HENSIKT ................................................................................................................................................. 1
OMFANG................................................................................................................................................. 1
BAKGRUNN ............................................................................................................................................ 1
ANSVAR OG OPPGAVER ...................................................................................................................... 1

Avdelingsleder ved medisinsk-teknisk avdeling sørger for; ................................................................ 1
Avdelingslederen ved den enkelte fagavdeling sørger for: ................................................................. 2
Ansatte/bruker har ansvar for:............................................................................................................. 2

OM OPPLÆRING.................................................................................................................................... 2
SJEKKLISTE ........................................................................................................................................... 4

HENSIKT

Synliggjøre ansvaret for opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr(MTU) samt sikre gode rutiner for 
planlagt brukeropplæring som en systematisk og regelmessig aktivitet som gir en dokumenterbar 
kompetanse.
Formålet med opplæring er å gjennomføre undervisning, demonstrasjon og øvelse som er nødvendig 
for å sikre at:
 Utstyret blir betjent i samsvar med sine forutsetninger.
 Utstyret blir holdt i forsvarlig stand, slik at det under hele sin levetid leverer den spesifiserte ytelse 

hver gang det brukes.
 Den enkelte medarbeider oppnår nødvendig forståelse av utstyrets funksjon og egenskaper.

OMFANG

Leger, sykepleiere, andre som er opplært til bruk av MTU og ansatte ved MTA.

BAKGRUNN

Følgende krav gjelder:
”De som skal bruke elektromedisinsk utstyr må ha opplæring og instruksjon om sikker bruk av 
utstyret. De skal ha informasjon om de farer som knytter seg til bruk av elektromedisinsk utstyr 
og hvilke forholdsregler som må tas for å hindre fare for skade på liv, helse og omgivelser. 
Opplæring av de som skal bruke utstyr skal være systematisk og dokumentert”.

Lovgrunnlag: § 13 i forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr

ANSVAR OG OPPGAVER

Avdelingsleder ved medisinsk-teknisk avdeling (MTA) sørger for;

 Påse at brukerveiledning er på norsk og at slike leveres med apparatet, samt at det finnes ekstra 
kopier av brukerveiledninger ved medisin-teknisk avdeling.

 Å opprettholde et komplett register over sykehusets medisintekniske utstyr.
 Å opprette et komplett register over medisinsk-teknisk utstyr for sykehusets ulike avdelinger som 

inneholder oversikt over når det skal være service og vedlikehold som utføres av MTA.
 Å bistå med opplæring i, og pasientsikkerhet ved, bruk av medisinteknisk utstyr ved avdelingene.
 Å delta aktivt i arbeidet med å bedre kvalitet i foretaket.
 Å behandle meldinger om skader, uhell og nestenulykker ved bruk av MTU slik at Medisinsk 

teknisk avdeling kan fungere som sykehusets teknisk faglige ressurs ved opplæring. 

Innkjøpsansvarlig påser at opplæring fra leverandør er vurdert og om nødvendig inkludert i 
kjøpavtaler.
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Avdelingslederen ved den enkelte fagavdeling sørger for:

 At manualer og bruksanvisninger finnes lett tilgjengelige for personalet i avdelingen.
 At det finnes rutiner for bruk, daglig vedlikehold og ettersyn av utstyr, og at disse blir etterlevd.  
 At alle ansatte er kjent med rutiner for hvordan medisinteknisk utstyr med feil eller med mistanke 

om feil blir tatt ut av bruk. 
 Å sørge for at alle ansatte ved avdelinga, som betjener medisinteknisk utstyr, inkludert vikarer, har 

tilstrekkelig kunnskap om bruk av utstyret og kunnskap om pasientsikkerhet ved bruk av det.
 At personell i egen enhet får nødvendig opplæring og vedlikeholder kunnskap om det utstyret 

avdelingen har i bruk.
 At det finnes oppdaterte oversikter som dokumenterer at personalet har gjennomgått nødvendig 

opplæring ved tilsetting og nyanskaffelser og gjennomfører nødvendige repetisjoner. Statusrapport 
oversendes KVAM-gruppe/KVAM-råd samt til avdelingsleder MTA og til klinikkens fagkonsulent, i 
desember hvert år. Klinikkenes KVAM-råd etterspør status på denne opplæringen kvartalsvis til 
KVAM-gruppene for å sikre at denne jobben har fokus.

 I henhold til internkontrollforskriften (FOR 1996-12-06 NR 1127 § 4) er leder ansvarlig for at det 
innføres og utøves internkontroll i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Leder i 
linjen ivaretar internkontroll for egne ansatte og sørger for at retningslinjene er kjente og etterleves.

 Ansatte som ikke har gjennomført nødvendig opplæring skal ikke benytte aktuelle medisin-
tekniske utstyr.

 Avdelingsleder i den avdeling som rommer det medisin-tekniske utstyret (hvor utstyret er plassert) 
skal tilrettelegge også for nødvendig opplæring av ansatte i andre deler av organisasjonen som 
benytter utstyret.

 Avdelingsleder har ansvar for at alle ansatte i egen enhet gjennomgår nødvendig opplæring, og at 
dette kan dokumenteres i egne sjekklister. Eksempellvis har avdelingsleder på anestesiavdeling 
ansvar for at øvrige anestesisykepleiere har gjennomgått nødvendig opplæring, og et ansvar for at 
internkontroll mht dette gjennomføres.

Ansatte/bruker har ansvar for:

 Å gjennomgå nødvendig opplæring, etterspørre repetisjon når dette oppleves som nødvendig eller i 
tråd med avdelingens rutiner for å sikre at utstyret fungerer som det skal og benyttes på korrekt 
måte. 

 Å årlig fylle ut skjema (egenerklæring) for gjennomførte obligatoriske oppgaver for/i avdelingen, her 
MTU.   

OM OPPLÆRING

Avdelingen skal ha rutiner som sikrer opplæring i bruk av nytt MTU, opplæring av nytilsatte og vikarer 
og vedlikehold av kunnskap.

Opplæringsbehovet planlegges ut fra:
 Registrert kompetanse
 Kvalifikasjonskrav
 Forventede personalbehov
 Bruksfrekvens for MTU pr. bruker
 Planlagte eller forventede nyanskaffelser
 Planlagte nyansettelser
Opplæring i bruk og vedlikehold av MTU gjennomføres etter de samme retningslinjer som annen 
opplæring innen sykehuset. Både brukere og vedlikeholdspersonell får hensiktsmessig opplæring fra 
leverandør som en del av anskaffelsesprosessen for nytt utstyr.
Alle nyansatte som forutsettes å arbeide med MTU, gjennomgår et introduksjonsprogram i avdelingen 
som;
 gir nødvendig opplæring om MTU, og 
 om sykehusets kvalitetssystem for MTU.  

Introduksjonsprogrammet skal foreligge skriftlig, og den nyansatte får en kopi av det. Programmet 
inneholder en opplæringssjekkliste som den nyansatte kan benytte til å melde behov for 
tilleggsopplæring. Sjekklisten leveres nærmeste overordnede.  
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De som har ansvar for opplæring, sørger for oppfriskningskurs i henhold til behov. Den enkelte 
medarbeider har ansvar for å melde slike behov linjevei.

Nyanskaffet utstyr tas ikke i bruk før tilstrekkelig registrering og opplæring er gitt. Innlånt utstyr og 
modifisert utstyr betraktes i denne sammenheng som nyanskaffet utstyr. Nytilsatt har ansvar for å 
følge avdelingens rutiner for opplæring i bruk av og vedlikehold av kunnskap om MTU og hvordan 
dette dokumenteres
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SJEKKLISTE

DOKUMENTASJON AV OPPLÆRING I BRUK AV ELEKTROMEDISINSK UTSTYR.

INSTRUMENT/UTSTYR

MODELL

ANTALL

MTU – NR.

PLASSERING

LEVERANDØR

TILLEGGSUTSTYR

BRUKSANVISNING

RENGJØRINGSRUTINE

KUNNSKAPSKRAV

Vedlikeholdsopplæring påkrevd: Ja Nei Intervall;_________

Fullt navn
Har fått opplæring

Opplærings-
ansvarlig
(Sign)

Fått opplæring
(Dato/sign)

Godkjent 
Avd/seksjons-
leder
(Dato/sign)

Gjennomgått
vedlikeholds-
opplæring
(Dato/sign)
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Tilsyn – Helse Finnmark  

Statens Helsetilsyn har gjennomført tilsyn med Klinikk 

Hammerfest – fra mottak av henvisning til oppstart 

behandling ved tykk- og endetarmskreft 

 Varsel om tilsyn fra Helsetilsynet 18. Januar 2012  

 Helse Finnmark HF sender dokumentasjon 24. Februar 2012  

 Helse Finnmark HF sender tilleggsdokuemntasjon 27. Februar 2012  

 Tilsynet sender tilsynsrapport 29. Mai 2012.  

 Helse Finnmark har frist til 1. Juli 2012 tilsynet. 

 

 

























































































         FYLKESMANNEN I FINNMARK
              Helse- og sosialavdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
  Deavvašvuođa- ja sosiάlaossodat

Postadresse: Telefon:         Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 postmottak@fmfi.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ

Helse Finnmark HF, klinikk Hammerfest
v/ fagkonsulent Ingeborg Eliassen                                                                         
Sykehusveien 35
9616  HAMMERFEST
  
  

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
Sak   2012/714 29.05.2012
Ark  734.0

    

Saksbehandler/direkte telefon: Irja Mone Urdal - 78 95 04 09

Foreløpig rapport fra tilsyn med Helse Finnmark HF Klinikk 
Hammerfest 2012 

Vedlagt følger foreløpig rapport fra tilsyn med Helse Finnmark HF - fra mottak av henvisning 
til oppstart av behandling ved tykk- og endetarmskreft.

Det bes om tilbakemelding på eventuelle faktafeil i rapporten innen 01.07.12. Spesielt ber vi 
dere se på punkt 2 beskrivelse av virksomheten og punkt 9 deltakere ved tilsynet.

Med hilsen

Linda Kråkenes
fung avd.leder

Irja Mone Urdal
seksjonsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Vedlegg
1 Foreløpig rapport
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Foreløpig rapport fra tilsyn med håndtering og vurdering av 
henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og 

endetarmskreft
ved

Helse Finnmark HF, klinikk Hammerfest

Virksomhetens adresse: 9616 Hammerfest
Tidsrom for tilsynet: 18.01.12 – fram til endelig rapport
Kontaktperson i virksomheten: Ingeborg Eliassen

Sammendrag
Rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. 

Ved dette tilsynet ble det undersøkt om foretaket gjennom systematisk styring, tilrettelegging 
og forbedring sikrer forsvarlige pasientforløp og at regelverket følges fra mottak av 
henvisning til oppstart behandling ved tykk- og endetarmskreft.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

1. Motta, registrere og videreformidle henvisninger internt i virksomheten
2. Vurdere henvisninger og prioritere start helsehjelp
3. Utrede, diagnostisere og iverksetting behandling

Avvik: 
Helse Finnmark HF, klinikk Hammerfest sørger ikke for at håndtering av viderehenvisninger
er i tråd med regelverket.

Dato: 25.05.12

Linda Njarga
revisjonsleder 

Elisabeth Arntzen
revisor

Grete Ellingsen 
revisor

Evy Basso Moen
revisor
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1. Innledning 
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Helse Finnmark HF, klinikk Hammerfest i 
perioden 18.01.12 – frem til endelig rapport. Revisjonen inngår som en del av 
landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten inneværende år.

Tilsynet er gjennomført av et regionalt team som bestående av representanter fra 
Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn 
med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i 
lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 
lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter

 tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres 
 tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, intervjuer og andre 
undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet 
omfattet.
  
 Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller 

forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
Helse Finnmark HF består av 5 klinikker, herunder klinikk Hammerfest. Foretaket har 
hovedkontor i Hammerfest og ledes av administrerende direktør. 

Ifølge organisasjonskartet er administrerende direktør det første felles organisatoriske nivå for 
ansatte i klinikkene som håndterer viderehenvisninger av pasienter med tykk- og 
endetarmskreft i foretaket. 

Klinikk Hammerfest er lokalsykehus for pasienter fra kommunene i Vest - Finnmark, og er en 
av to klinikker i Helse Finnmark HF som utreder pasienter med mistanke om kreft. Hver av 
klinikkene ledes av en klinikksjef som rapporterer til administrerende direktør. 

Klinikk Hammerfest består av sju avdelinger.

De områdene som tilsynet omfattet er:
 Medisinsk avdeling, herunder avdelingsoverlege (leder for sekretærtjenesten).
 Kirurgisk avdeling, herunder avdelingsoverlege (leder for sekretærtjenesten).
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 Røntgenavdelingen, herunder avdelingsoverlege. Hver av avdelingene har en leder 
som rapporterer til klinikksjefen.

 Koordineringsenheten. Leder rapporter til assisterende klinikksjef.

Følgende funksjonsfordeling av kreftkirurgi ble vedtatt av Helse Nord RHF i desember 2010 
og revidert i januar 2011: Helse Finnmark HF, klinikk Hammerfest opererer kreft i tykktarm. 
Kreft i endetarm skal opereres ved UNN HF, Tromsø eller ved Nordlandssykehuset HF, 
Bodø. 

3. Gjennomføring
Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: 

Revisjonsvarsel ble utsendt 18.01.12. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt 
i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 15.03.12.

Journalgjennomgang av 13 journaler fra pasienter som er behandlet for tykk- eller 
endetarmskreft i løpet av det siste året.

Intervjuer
11 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet 
Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt den 16.03.12.

4. Hva tilsynet omfattet
Fylkesmannen har undersøkt om foretaket gjennom systematisk styring håndterer
henvisninger, herunder viderehenvisninger, samt utreder og starter behandling på en 
forsvarlig måte og i tråd med regelverket. Tilsynet er begrenset til tykk- og endetarmskreft.

Prosessen fra en henvisning er mottatt og fram til igangsatt behandling eller viderehenvisning,
består av mange aktiviteter. Fylkesmannen har ved journalgjennomganger og intervjuer 
vurdert logistikken i pasientforløpene, med særlig vekt på pasienter som av ulike grunner ikke 
følger hovedløpet. Det gjelder for eksempel uavklarte forhold ved pasientens helsetilstand 
og/eller interne forhold i foretaket.

Det er kjent at det er fare for svikt i overganger mellom ulike enheter. Sentralt i dette tilsynet
er tidsbruken fra henvisningen mottas til behandlingen starter, og hvordan henvisende og 
mottakende enheter sikrer aktivitetene ved viderehenvisninger. 

I juni 2011 presenterte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) forløpstider i 
kreftbehandlingen. Forløpstidene er ikke en pasientrettighet, men et eierkrav fra HOD til de 
fire regionale helseforetakene og beskriver når vurdering, utredning og behandling senest bør 
starte etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt en henvisning. 

Forløpstidenes variabler:
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- Vurdering av henvisning (5 virkedager): Tid fra henvisningen blir mottatt og til den er 
vurdert og frist for nødvendig helsehjelp er satt. 

- Oppstart av utredning (10 virkedager): Tid fra den første henvisningen blir mottatt og til 
oppstart av utredningen. 

- Oppstart behandling (20 virkedager): Tid fra den første henvisningen blir mottatt og til 
oppstart av behandling av sykdommen. 

Målet er at 80 % av pasientene kommer innenfor forløpstidene på 5-10-20 dager. Fra 24. juni 
2011 ble forløpstidene tatt inn i Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for ulike 
kreftformer. 

Fylkesmannen har foretatt en begrenset kartlegging av forløpstider i kreftbehandlingen ved 
Helse Finnmark HF, klinikk Hammerfest. Journaler for 13 pasienter med diagnosene tykk-
eller endetarmskreft (ICD-10 koder C 18.0 – 18.9, C 19 og C 20) ble gjennomgått. 

 7 av de 13 var viderehenvisninger uten oppgitt ansiennitetsdato fra den første 
institusjonen. Forløpstidene kan dermed ikke telles.

 6 av de 13 henvisningene var mottatt i Hammerfest før 24.06.11.
Gjennomgang av disse journalene gir ikke grunnlag for å konkludere med at utredning og 
behandling er uforsvarlig.

5. Funn
Det ble gjort funn som ga grunnlag for å konstatere ett avvik.

Helse Finnmark HF, klinikk Hammerfest sørger ikke for at håndtering av 
viderehenvisninger er i tråd med regelverket.

Avvik fra følgende myndighetskrav: 
 Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-2, jfr. § 2-2
 Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-2, jfr. § 2-1 b annet ledd
 Forskrift om prioritering av helsetjenester § 4 første ledd og § 5
 Forskrift om ventelisteregistrering § 3 og § 4  
 Internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Avviket bygger på følgende observasjoner: 
 Pasienter som er rettighetsvurdert og har fått en frist i en annen klinikk, 

rettighetsvurderes på nytt for samme tilstand når viderehenvisningen mottas i 
Hammerfest. Funn i journaler og intervju bekrefter dette.

 Ansiennitetsdato og rettighetsstatus etterspørres ikke når dette mangler i 
viderehenvisninger. Det fremkom av intervjuer at klinikk Hammerfest ikke følger med 
ansiennitetsdato gjennom pasientforløp. Det telles heller ikke på annen måte dager 
som viser tidsbruken i de ulike fasene i pasientforløpet.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem
Foretaket organiserer og tilrettelegger ikke virksomheten på en slik måte at personell som er 
involvert i håndtering av viderehenvisninger har felles rutiner for å registrere ansiennitetsdato 
og rettighetsstatus. Dette fører til ulik praksis i fastsettelse av frister, og dermed feil i 
ventelister og ventelisterapportering.
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DocMap benyttes som avvikssystem, men det er ikke en innarbeidet kultur for å melde fra om 
avvik. Ledelsen sørger ikke for at avvikssystemet brukes som et styringsverktøy og for at 
uønskede hendelser brukes til læring.

7. Regelverk

 Lov av 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 Lov av 2. juli 1999 om spesialisthelsetjenesten
 Lov av 2. juli 1999 om pasient- og brukerrettigheter
 Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 Forskrift av 1. desember 2000 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig 

helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemd 
 Forskrift av 7. juli 2000 om forskrift om ventelisteregistrering
 Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

8. Dokumentunderlag
Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av 
betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 Organisasjonskart
 Innholdsfortegnelse på kvalitets- og internkontrollsystemet
 Beskrivelse av hvem som inngår i behandling av henvisninger og hvilke oppgaver de 

har.
 Redegjørelse for opplæring som er gitt
 Beskrivelse av avvikssystemet
 Rutine for arbeid med kvalitet (KVAM)
 Rutine for melding av avvik i DocMap

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 13 journaler
 Stillingsbeskrivelse for sekretærtjenesten
 Stillingsbeskrivelse for koordineringen
 Mal for utgående brev: svar på henvisning – ikke prioritert helsehjelp
 Mal for utgående brev: svar på henvisning – rett til prioritert helsehjelp

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Finnmark:
 Revisjonsvarsel sendt 18.01.12
 Purring på etterspurt dokumentasjon 21.02.12 (telefon)
 Mottatt dokumentasjon den 24.02.12
 Mottatt dokumentasjon 27.02.12

9. Deltakere ved tilsynet
I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over 
hvilke personer som ble intervjuet.

Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Randi Hjertø Sykepleier X X
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Ingeborg Eliassen Fagkonsulent X X X

Bjørn Wembstad Avdelingsoverlege X X X

Inge A. Nilsen Sekretær kir.pol X X X

Vivi B. Beck Klinikksjef X X X

Vigdis Kvalnes Ass.klinkksjef X X X

Nina Solvang 
Andreassen

Kontorleder kir. avd. X

Liss Mauno Kontorleder med.avd. X

Enid Larsen Sekretær med. avd. X

Arnt Johannesen Overlege kir.avd.(telefon) X

Grethe Norvang Avdelingsleder radiologi X

Hans Petter 
Fundingsrud

Adm.dir.(telefon) x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Linda Njarga, Fylkesmannen i Finnmark - revisjonsleder
Grethe Ellingsen, Fylkesmannen i Nordland
Evy Basso Moen, Fylkesmannen i Troms
Elisabeth Arntzen Statens helsetilsyn
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