
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
 Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 17. august 5.2014 
 
Saksnummer 81/2014 
 
Saksansvarlig:  Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær  
Møtedato:  25. september 2014 
 
Referatsaker 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. august 2014 
- Referat fra FAMU 18. august 2014  
- Oppdragsdokument 2014 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av 

Prop. 93 S (2013-2014) 
- Avsluttet tilsyn Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest 
- Norsk Pasientskadeerstatning – statistikk for regional helseforetak 2013 
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøte 15. september 2014 
- Årsrapport 2013 Legerekrutteringsprosjektet 
- Bruker utvalgets (AU) - uttalelse til styresakene i september 2014  
- Høringssvar ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om 

pasientjournal. 
- Referat fra FAMU 17. september 2014 – Ettersendes 

 
 
 
Torbjørn Aas 
Administrerende direktør 
 
Vedlegg: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. august 2014 
- Referat fra FAMU 18. august 2014  
- Oppdragsdokument 2014 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av 

Prop. 93 S (2013-2014) 
- Avsluttet tilsyn Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest 
- Norsk Pasientskadeerstatning – statistikk for regional helseforetak 2013 
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøte 15. september 2014 
- Årsrapport 2013 Legerekrutteringsprosjektet 
- Bruker utvalgets (AU) - uttalelse til styresakene i september 2014  
- Høringssvar ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om 

pasientjournal. 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  
Dato: 18. august  2014 kl. 09.00 – 11.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta  
 
Arbeidstaker Organisasjon  
Baard Martinsen NITO Tilstede 
Marit Rakfjord Delta Tilstede 
Ole I. Hansen Fagforbundet Tilstede 
Runar Solem Rest Akademikerne Tilstede 
Tommy Sotkajärvi Norsk psykologforening Tilstede 
 
Vernetjenesten  
Solveig Nilsen Foretaksverneombud 
 
Arbeidsgiver Stilling 
Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 
Gunn Heatta Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus 
Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef 
Jørgen Nilsen Klinikk Prehospitale tjenester 
Lena E. Nielsen HR-sjef 
Ole-Martin Olsen Administrasjonssjef/Foretakscontroller 
Stein Erik Breivikås Økonomisjef – deltok under informasjon om virksomhetsrapportene. 
 
 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
1 Godkjenning innkalling og saksliste OMO 
 Godkjent uten merknad  
 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
2 Styresaker til styremøte 28. august 2014 

(Informasjonssaker) 
OMO 

 Styresak 59 og 60/2014 – Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset mai 2014 og 
Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset juni – juli 2014 
Økonomisjef Stein Erik Breivikås innledet i saken. Han refererte kun til rapporten fra 
juni-juli 2014. Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF – mai 2014 er ikke 
styrebehandlet tidligere da regnskapet ikke var avsluttet til styremøtet 5. juni 2014. 
 
Kvalitetstall er fortsatt bra. Best i Helse Nord regionen. 
Aktivitetsnivået er bedre enn budsjettert 
Juni har et positivt avvik på 0,5 mill. Juli har et negativt avvik på 3.4 mill. 
Tiltaksgjennomføring har effekt på 7 mill hittil i år. Ligger etter planen 
Tiltakene i administrasjonen er igangsatt, men dette er ikke nok. Nye tiltak kommer 
senere. 
Sykefravær: 8,2 % 
 
Merknader og kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten: 

- Kostnader til lokalleie i Alta er ikke tatt med i regnskapet: Hva er status? 
- Fristbrudd / aktivitetsøkning: Hva er gjort for at det er blitt bedring? 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Når det gjelder leiekostnadene i Alta må administrasjonen komme tilbake til 
dette. 
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- Fristbrudd forbedring / aktivitetsøkning: Foretaket har jobbet mye med 

sekretærløftet og har hatt fristbruddprosjekt som har jobbet med 
kvalitetsarbeid. 

 Styresak 62/2014 - Internrevisjonsprosjektet kompetanse, arbeids- og hviletid i 
bilambulansetjenesten 
Klinikksjef Jørgen Nilsen innledet i saken. 
Helse Nord RHF har gjennomført revisjonen. Det er Bilambulansen som er revidert. 
Båt- og luftambulanse er ikke tatt med i denne revisjonen. 
 
Merknader og kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten: 

- Godt arbeid. 
 

 

 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
3 Styresaker til styremøte 28. august 2014 

 (Drøftingssaker) 
OMO 

 Styresak 63 - Møteplan 2015 – styret i Finnmarkssykehuset HF: 
Administrasjonssjef Ole Martin Olsen innledet i saken. 
 
Ingen merknader 

 

 Styresak 61 - Fritt behandlingsvalg 
Medisinsk fagsjef Harald Sunde innledet i saken. Konstituert klinikksjef Psykisk 
helsevern og Rus Gunn Heatta supplerte. 
 
Merknader og kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten: 

- Bra at Psykia AS er nevnt i høringssvaret.  
- Bekymret for Finnmarkssykehuset HF. Fornøyd med høringssvaret 
- Bekymret for at det offentlige skal ta kostnadene, mens de private tar 

inntektene. 

 

 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
4 Styresak 98/2013 og 22/2014: 

Omorganisering av Klinikk Psykisk helsevern og Rus 
 

 1. Mandat - Organisering og lokalisering av VPP tilbudet i Midt-Finnmark jfr 
styresak 22/2014 pkt 9B) 

2. Mandat: Endelig organisering av Klinikk Psykisk helsevern og Rus etter 
gjennomføring av styrevedtak fra desember 2013 og mars 2014. 

3. Mandat: Organisering av rus som en del av DPSene/SANKS 
4. Drøftingsnotat: Omorganisering av Ambulant akutteam til Ambulant psykiatrisk 

akutteam (APAT) innen psykisk helevern i DPS Midt-Finnmark / SANKS jfr 
styresak 98/2013 pkt B) 

5. Drøftingsnotat: Organisering av Finnmarksklinikken som en del av DPS Midt-
Finnmark jfr styresak 22/2014 pkt 8) 

 
Gunn Heatta innledet i saken: 
 
Merknader og kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten: 

- Arbeidsgrupper: hva er bakgrunn for sammensetningen av disse? 
Psykologforeningen er ikke representert. 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Gruppesammensetningen kan fortsatt bli endret. Konstituert klinikksjef tar 
med forslagene til endring med i videre arbeidet. Psykologforeningen skal 
tas med. 

 

 
Møtet avsluttet kl. 10.05 
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Referat møte i FAMU – Finnmarkssykehuset HF 
 
18.08.14 kl 1300-1410.  
Via telematikk. 
 
Til stede 
Arbeidstakerrepresentanter: 
Evy Adamsen 
Solveig Nilsen 
Ole. I. Hansen 
 
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Torbjørn Aas, leder 
Vigdis Kvalnes 
Frode Larsen 
Jørgen Nilsen 
 
Andre: 
Kenneth Grav (sak 52/14) 
Andreas Ertesvåg, referent 
 
Sak 50/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saker til eventuelt. 
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Sak 51/14 Godkjenning av protokoll 27.05.14 
Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes. 
 
Vedtak: Protokoll godkjennes. 
 
Sak 52/14 Evaluering av mulighetssamtalen 
Kenneth Grav orienterer om erfaringen med mulighetssamtalen så langt. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber om ny rapportering av tiltaket i mai 
2015. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber om ny rapportering av tiltaket i mai 2015. 
 
Sak 53/14 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. 
 
Vedtak:  
Sak: Internrevisjonsrapport bilambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset. 
FAMU tar saken til etterretning, og slutter seg til valgt tilnærming. 
 
Virksomhetsrapport mai 2014 
FAMU er tilfreds med reduksjon i sykefraværet, og at foretaket ligger under gjennomsnittet i Helse 
Nord. Nedgangen i andel midlertidige ansatte, og lav andel deltid, begge under gjennomsnittet i 
Helse Nord, er også positivt. 
 



 
 
Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten 
FAMU slutter seg til høringssvaret.  
 
Sak 54/14 Orienteringssaker: 

1. Rapport fra Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest 
2. Referat Kvamråd klinikk Hammerfest 
3. Referat Kvamråd klinikk for psykisk helsevern og rus 
4. Halvårsrapport Frisk i Nord 2014 

 
Vedtak:  

1. FAMU tar saken til orientering. FAMU ønsker saken tilbake når klinikken har kommet lenger 
med arbeidet med rapporten. 

2. FAMU tar saken til orientering. 
3. FAMU tar saken til orientering. 
4. FAMU tar saken til orientering. 

 
Sak 55/14 Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt. 
 
Sak 56/14 Saker til neste møte  
IA-handlingsplan 
Status/oppfølging sykefravær 
Statusrapport AKAN-utvalget 
Status vedtak i FAMU 



Fra: Fjellberg Ingvild Marie[Ingvild.Marie.Fjellberg@helse-nord.no]
Dato: 14.07.2014 14:17:46
Til: MQN-Postmottak; NLSH-Postmottak; Postmottak Finnmarkssykehuset; Apoteket-Avd.post; Postmottak 
UNN
Kopi: Ingebrigtsen Tor; Knutsen Per Martin; Strand Paul Martin; Aas Torbjørn; Hauge Espen Mælen
Tittel: Oppdragsdokument 2014 - Tilleggsdokument etter behandling av Prop 93 S

Til orientering. 

Viser spesielt til 
- Endring av regelverk fra 1. juli 2014 angående regningsbasert godtgjørelse av radiofarmakum og 

over til fastsatt refusjon.
- Omlegging av rutinene for det tuberkuloseforebyggende arbeidet fra 1. juli 2014. 

Helse Nord RHF kommer tilbake til de budsjettmessige endringene dette innebærer.  

Ingvild Marie Fjellberg | Rådgiver
Helse Nord RHF | Fagavdelingen 

Tlf: +47 75 51 29 80 | Mob: +47 970 97 269 
Besøksadresse: Sjøgata 10, 8006 Bodø 

Side 1 av 1

14.07.2014file:///C:/ephorte/pdfserverdocproc/hfephorte/95998_FIX.HTML



Fra: Hatland Grethe[Grethe.Hatland@hod.dep.no]
Dato: 08.07.2014 10:03:26
Til: RHF-Postmottak; postmottak@helsesorost.no; helse@helse-vest.no; postmottak@helse-midt.no
Tittel: Oppdragsdokument 2014

Vedlagt oversendes oppdragsdokument 2014 – tilleggsdokument etter behandling av Prop 93 S
Dokumentet er også sendt pr brevpost

Mvh Helse- og omsorgsdepartementet
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_IL 
DET KONGELIGE 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT 

Helse Sør-Øst RHF 
Helse Vest RHF 
Helse Midt-Norge RHF 
Helse Nord RHF 

Deres ref 

Statsråden 

Vår ref Dato 

13/2799 tlt .06.2014 

Oppdragsdokument 2014 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 93 S 
(2013-2014) 

Det vises til Oppdragsdokument 2014 av 7. januar 2014. Blant annet som følge av Stortingets 
behandling av Prop. 93 S (2013-2014), jf. Innst. 260 S (2013-2014), sender departementet ut 
et tilleggsdokument for 2014. Det vises også til utbetalingsbrev for juli måned. 

2. Tildeling av midler 
Kap. 732, post 70 Transporttilbudfor psykisk syke 
Bevilgningen er styrket med 10 mill. kroner for å avlaste politiet for transportoppdrag i 
tilknytning til psykisk ustabile personer som kan håndteres av helsetjenesten uten politiets 
assistanse. Det vises til felles rundskriv fra Politidirektoratet og Helsedirektoratet revidert i 
2012. Transport av psykisk ustabile personer handler for en vesentlig del om akuttfunksjoner. 
Det forutsettes derfor at de prehospitale tjenestene sees i sammenheng. 

Bevilgningen videreføres i tre år under forutsetning av Stortingets årlige budsjettvedtak. 
Prosjekter skal iverksettes etter følgende tildeling: 
Helse Sør-Øst RHF: 4 mill. kroner (2 prosjekter) 
Helse Vest RHF: 2 mill. kroner (1 prosjekt) 
Helse Midt RHF: 2 mill. kroner (1 prosjekt) 
Helse Nord RHF: 2 mill. kroner (1 prosjekt) 

Mål for prosjektene: 
Tjenesten skal sikre verdighet for brukere og pårørende, ha høy faglig kompetanse og 
være effektiv. 
Tydeliggjøre at helsetjenesten har hovedansvaret for transporten og å redusere 
omfanget av bruk av politi til pasienttransport. 

Postadresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon: 22 24 90 90 

Org. nr.: 983 887 406 



Forebygge unødvendige innleggelser i akuttavdeling, dvs at pasienten/familien så 
langt det er mulig og faglig forsvarlig tar hjelp hjemme eller på kjent DPS-avdeling. 
Etablere et godt samarbeid med kommunale tjenester/legevakt, slik at helhet, 
samarbeid, oppfølging og behovet for kompetanse ivaretas. 

Forutsetninger for prosjektmidler: 
Etablering av egne ambulanser for transport av psykisk ustabile personer skal vurderes 
som ledd i prosjektet. 
Det forutsettes at de ambulante funksjonene/teamene ved DPS i prosjektområdet er 
bemannet med psykiater og psykologspesialist (jf oppdragsdok 2013 og rapport fra 
Helsedirektoratet om ambulante akutteam, februar 2014), slik at det kan gjøres reelle 
vurderinger og gis adekvat behandling på stedet. Ambulansen forutsettes å være et 
redskap for akutteamet slik at det ambulante teamet normalt gjør første vurdering og 
avgjør videre tiltak hjemme, eventuelt innleggelse i DPS eller sykehus, samt vurderer 
behov for ambulanse og politi. Det vises til føringene i Prop 1 S Tillegg 1 (2013-2014) 
om organisering av psykisk helsevern, jf også oppdragsdokumentene for 2013 og 2014 
om akuttfunksjoner ved DPS. Det er ikke til hinder for at alle ambulanser er organisert 
under AMK-sentralen på vanlig måte. 

Innen 15. oktober 2014 skal det oversendes en pla~ for disponering av midlene. 

Det skal rapporteres på midlene gjennom ordinær rapportering, jf. pkt. 9. Siste år (2016) skal 
inneholde en tre års oppsummering. Det skal rapporteres på omfang av politioppdrag, 
brukertilfredshet og omfang av akuttinnleggelser. Det forutsettes at helseforetakene 
samarbeider med politiet for å avklare registrering og omfang av politioppdrag. Rapportering 
og oppsummering skal gjøres i samarbeid mellom helseforetakene og aktuelle politidistrikt. 

Kap. 732, postene 72-75, post 77 og kap. 2711, post 76 Polikliniske PET-undersøkelser 
Polikliniske PET-undersøkelser inngår i de polikliniske finansieringsordningene for radiologi, 
jf. "Forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige 
helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale 
helseforetak" og "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i 
private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter". 

Etter gjeldende regelverk består refusjon for PET-undersøkelser av en fast refusjon for selve 
prosedyren og en refusjon for radiofarmakum etter regning. Fra I. juli 2014 endres 
regelverket slik at en går bort fra regningsbasert godtgjørelse av radiofarmakum og over til 
fastsatt refusjon. Den del av kostnadene som ikke lenger refunderes etter regning overføres til 
de regionale helseforetakenes basisbevilgninger. Dette innebærer følgende endringer: 
Kap. 732, post 72 økes med 9,056 mill. kroner. 
Kap. 732, post 73 økes med 3, 18 mill . kroner. 
Kap. 732, post 74 økes med 2,404 mill. kroner. 
Kap. 732, post 75 økes med 2,13 mill. kroner. 
Kap. 732, post 77 reduseres med 16,65 mill . kroner. 
Kap. 2711, post 76 reduseres med 0,12 mill. kroner. 
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Kap. 732, postene 72-75 Tuberkuloseforebyggende arbeid 
Rutinene for det tuberkuloseforebyggende arbeidet legges om fra 1. juli 2014: 

BCG-vaksinasjon av nyfødte i risikogruppen overføres fra sykehusene til 
helsestasjonene. Dette gir mindre utgifter for helseforetakene og mer for kommunene. 
En immunologisk test (IGRA) innføres som primærscreening for tuberkulosesmitte. 
Til nå har IGRA vært brukt som en sekundærtest (etter Mantoux). Dette fører til økte 
utgifter for sykehuslaboratorier, som utfører I GRA-testen, og mindre for kommunene 
som til nå har satt og lest av Mantoux-prøven. 

Dette innebærer følgende endringer: 
Kap. 732, post 72 økes med 0,531 mill. kroner. 
Kap. 732, post 73 økes med 0, 187 mill. kroner. 
Kap. 732, post 74 økes med 0,141 mill. kroner. 
Kap. 732, post 75 økes med 0,125 mill. kroner. 

4. Tilgjengelighet og brukerorientering 
Fritt behandlingsvalg 
Reformen fritt behandlingsvalg bygger på tre søyler: 

1. Økt valgfrihet for pasienten 
Pasienten f'ar rett til fritt behandlingsvalg. 

2. Mer kjøp fra private gjennom anbud 
Anbud skal være hovedkanalen for kjøp fra private og legge til rette for økt valgfrihet i 
sykehusvalg og stimulere de offentlige sykehusene til å bli bedre og mer effektive. 

3. Økt frihet for offentlige sykehus. 
Den statlige aktivitetsstyringen fjernes fra 2015. Dette er et viktig virkemiddel for at 
de offentlige sykehusene skal kunne møte økt konkurranse fra private. Økt frihet for 
offentlige sykehus legger til rette for en løsning som ikke bare flytter køen mellom 
offentlige sykehus og private. 

Reformen skal innføres i 2015. Det vises til høringsnotat av 16. juni 2014 med frist 16. 
september 2014. Helsedirektoratet skal forvalte ordningen og vil få i oppdrag, i samarbeid 
med RHF, å utrede og konkretisere ordningen. RHF bes om å bidra i dette arbeidet. Helse- og 
omsorgsdepartementet ber i tillegg de regionale helseforetakene om å utarbeide en ny og 
offensiv strategi for økt bruk av private gjennom anbud, jf. omtale av dette i høringsnotatet. 
Vi ber om forslag til slik strategi innen 1. november 2014. 

Styrking av abortmottak i spesialisthelsetjenesten 
Departementet viser til høringsnotat om reservasjonsordning for fastleger og til brev av 7. 
februar 2014 til regionale helseforetak. De regionale helseforetakene skal kvalitetssikre og 
styrke tilbudet til abortsøkende kvinner som henvender seg direkte til sykehus. 

Helsedirektoratet vil få i oppdrag å etablere et felles nasjonalt grønt nummer (Helsenorge 
800HELSE (800 43 573)). Kvinner som ønsker det skal også kunne settes direkte over fra det 
grønne nummeret til aktuell sykehusavdeling. De regionale helseforetakene skal sørge for at 
det på de aktuelle sykehusenes nettsider gis tydelig informasjon om hvor kvinnen skal 
henvende seg hvis hun vurderer abort eller har andre spørsmål under svangerskapet. Det 
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aktuelle telefonnummeret kvinnen skal ringe skal være godt synlig, og gjerne linket til en 
nettside med generell informasjon om abort, for eksempel helsenorge.no. De regionale 
helseforetakene skal sørge for at det nasjonale grønne nummeret har oppdatert informasjon 
om de aktuelle sykehusenes tilbud, herunder viktig kontaktinformasjon. Videre skal de 
regionale helseforetakene sørge for at kvinner som vurderer abort og som henvender seg 
direkte til sykehuset, f'ar tilbud om informasjon og veiledning, jf. abortloven § 2 første ledd, 
abortloven § 5 og abortforskriften § 2. 

Implementering av pakkeforløp/or kreftfra 2015 
Det skal innføres 30 pakkeforløp for kreft i løpet av 2015. Pakkeforløp for de fire 
kreftformene brystkreft, lungekreft, tykk- og endetarmskreft og prostatakreft skal 
implementeres fra 1. januar 2015. De øvrige pakkeforløpene skal implementeres innen 
utgangen av 2015. Helsedirektoratet koordinerer arbeidet med en implementeringsplan for 
pakkeforløp i sykehusene, og de regionale helseforetakene bes om å bidra i dette arbeidet. 

Helse- og omsorgsdepartementet ber videre de regionale helseforetakene om allerede nå å 
starte arbeidet med å forberede implementering av pakkeforløpene fra I. januar 2015, 
herunder: 

Etablere forløpskoordinatorer i alle sykehus som utreder og behandler kreftpasienter, 
og gi disse nødvendige fullmakter slik at forløpstidene kan overholdes. 
Forløpskoordinatorene må være på plass før pakkeforløpene innføres fra januar 2015. 
Sikre utrednings- og behandlingskapasitet i helseforetakene innen januar 2015. 
Sikre en organisasjons- og ledelsesstruktur i helseforetakene som sørger for nødvendig 
samarbeid internt i det enkelte helseforetak, mellom ulike helseforetak og mellom 
helseforetak og fastlegene. 

Departementet vil følge opp dette i oppdragsdokumentet for 2015. 

9. Oppfølging og rapportering 
Regionale helseforetak må ta høyde for punktene over i rapporteringen for oppdragsdokument 
2014. 

Regjeringen ønsker å redusere og fjerne tidstyver i offentlig sektor. Formålet er både å gjøre 
møtet med det offentlige enklere for innbyggere og næringsliv, og effektivisere offentlig 
sektor slik at ansatte i offentlig sektor kan få mer tid til kjerneoppgaver og øke kvaliteten i 
oppgaveløsningen. Underliggende statlige virksomheter er innen 1. september 2014 bedt om 
å foreslå forenkling av regelverk eller prosedyrekrav osv. fastsatt av andre som skaper 
"tidstyver" for virksomheten. 

Departementet inviterer også RHF til innen 1. september 2014 å foreslå forenkling av 
regelverk eller prosedyrekrav osv. fastsatt av andre som skaper "tidstyver" for virksomheten. 
Difi har utarbeidet et verktøy som kan benyttes for å rapportere tidstyver inn til sitt 
departement. Det er frivillig å benytte denne løsningen. Verktøyet finnes 
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her: http://tidstvv.difi.no/. Mer info finnes også på Difi sine vanlige sider, se 
http://www.difi.no/tidstvver-i-forvaltningen. 

~vennlig liv 
LJkøl 

Kopi: Riksrevisjonen 
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Helse- og sosialavdelingen Deavvašvuoda- ja sosidlaossodat

Finnmarkssykehuset

Sykehusveien 35
9600 HAMMERFEST

Deres refDeres dato Vår ref
Sak 2012/3753
Ark 734.1

Vår dato
28.07.2014

Saksbehandler/direkte telefon: Linda Njarga -78950403

Avslutning av tilsynssak Finnmarkssykehuset - klinikk Hammerfest

Fylkesmannen i Finnmark viser til Finnmarkssykehusets tilbakemelding av 30.05.2014.
Tilbakemeldingen er gitt etter at Fylkesmannen i Finnmark i vedtak av 24.01.13 konkluderte
med at Finnmarkssykehuset- klinikk Hammerfest ikke sikret forsvarlig behandling gjennom
fristfastsettelse og gjennomføring av nødvendig helsehjelp til ortopediske pasienter.

Det er i tidligere tilbakemelding fra Finnmarkssykehuset i tilsynssaken beskrevet en plan for
hvordan det påpekte lovbruddet ville bli rettet opp. I vår tilbakemelding til direktøren i
tilsynssaken den 29.04.13 ba vi om at Finnmarksykehuset gjorde rede for hvordan
pasientforløpene ble kontrollert, slik at forsvarlig behandling av ortopediske pasienter kunne
sikres. Vi ba også om en redegjørelse for hvordan ledelsen ville følge med på at de
iverksatte tiltakene faktisk førte til et ønsket resultat (intern kontroll).

Finnmarkssykehuset har i sin i siste tilbakemelding hatt fokus på to forhold: Systemer for å
sikre praktiseringen av regelverket for rettighetsvurdering av henviste pasienter og en
beskrivelse av hvordan nødvendig kompetanse hos personellet som administrerer
pasientforløpene ble sikret.

Fylkesmannen betrakter det som spesielt viktig at det fortsatt fokuseres på å melde avvik i
Docmap når det oppdages feil i Dips og at ledelsen er engasjert og følger med i hvilke
korrigerende tiltak som iverksettes når feilene avdekkes.

Fylkesmannen vurderer nå Finnmarkssykehusets tilbakemelding som tilfredsstillende, slik at
påviste avvik kan lukkes. Denne tilsynssaken er med dette avsluttet.

Med hilsen

Bjørn Øygard Linda Njarga
fung.fylkeslege rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

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



Statistikkrapporten har i over ti år vært et bidrag fra Norsk pasientskadeerstatning 
(NPE) til kvalitetsarbeidet i de regionale helseforetakene. Rapporten gir en oversikt 
over tall som er mye etterspurt, fordelt på helseforetakene i de fire regionene for 
perioden 2009-2013. Her finner du statistikk over hvor mange saker vi har mottatt, 
hvor mye vi har utbetalt i erstatning, hvor mange medhold og avslag vi har 
fattet, årsakene til at erstatningssøkerne fikk medhold og hvilke medisinske 
områder sakene gjelder.

I årets rapport har vi i tillegg til ovennevnte statistikk gått i dybden på noen av 
medholdssakene, og sett nærmere på hvilke årsaker som ligger bak svikt i 
behandling og svikt i diagnostikk. Vi har også valgt ut noen vanlige eksempler på 
medhold og avslag for å gi et bedre bilde av hva sakene handler om, og 
begrunnelsen for utfallet i saken.

I 2013 lanserte vi vår egen statistikkportal for offentlig helsepersonell. Her kan
brukerne ta ut oppdaterte tall for eget sykehus, helseforetak og regionale 
helseforetak, i tillegg til nøkkeltall for hele landet. Portalen er tilgjengelig for alle 
som har e-postadresse tilknyttet sykehus, helseforetak eller regionalt helseforetak. 
Det er allerede mange som bruker portalen til å hente ut ferske tall for sitt sykehus, 
men vi ønsker at enda flere tar i bruk dette tilbudet. Mer informasjon om statistikk-
portalen finner du på nettsidene våre.

Jeg håper rapporten gir en nyttig oversikt over saksutviklingen i de regionale 
helseforetakene, og at den også kan være en inspirasjonskilde i det 
skadeforebyggende arbeidet i helseforetakene. I midten av august 2014 tiltrer en 
nyansatt fagsjef for pasientsikkerhet og statistikk i NPE. Vårt siktemål er at denne 
ansettelsen skal bidra til forbedret tilgjengelighet og økt bruk av skadestatistikken 
vår og læringsmaterialet i erfaringsdatabasen.  Jeg vil også tro at vår neste 
statistikkrapport vil bære preg av dette.

God lesning!
 

Med vennlig hilsen
Rolf Gunnar Jørstad
direktør 

Forord
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I perioden 2009-2013 ble det meldt inn i alt 15 749 krav til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i 
tilknytning til behandling ved de fire regionale helseforetakene.

Jevnt over har det vært en økning i antall nye 
saker i femårsperioden. Den største økningen 
var fra 2011 til 2012, da antallet gikk opp med 
tolv prosent. Fra 2012 til 2013 var det derimot 
en liten nedgang i saksmengden på to prosent.

Hvor mange saker som blir meldt til NPE har 
sammenheng med hvor godt kjent ordningen 
med pasientskadeerstatning er i samfunnet. 
Kjennskapen til pasientskadeordningen er 
påvirket av i hvilken grad NPE når ut med 
generell informasjon og hvor synlig NPE er i 
media. I hvilken grad helsepersonell 
informerer pasienter om muligheten til å søke 
om erstatning, og medieoppslag om 
enkeltpasienter som har blitt skadet under 
behandling, spiller også en rolle. 

Sammenlikner vi antall meldte NPE-saker med 
Statistisk sentralbyrås statistikk over antall 
behandlinger fordelt på regionale helseforetak, 
ser vi at det er godt samsvar mellom de to 
kildene.

Andel NPE-saker sammenliknet med behandlinger

NPE-saker Behandlinger

Helse Nord 13 % 10 %

Helse Midt-Norge 14 % 15 %

Helse Vest 18 % 19 %

Helse Sør-Øst 55 % 56 %

Totalt 100 % 100 %

Kilde: SSBs statistikk over antall døgnopphold, dagbehandlinger og polikliniske
konsultasjoner etter regionalt helseforetak, 2011.

Mottatte saker

Antall mottatte saker Helse Midt-Norge
2009 2010 2011 2012 2013 Totalt

Helse Nord-Trøndelag HF     69     80     83     84     84     400

St. Olavs Hospital HF     214     236     217     230     220    1 117

Helse Møre og Romsdal HF     153     132     139     144     148     716

Totalt     436     448     439     458     452    2 233

Antall mottatte saker Helse Vest
2009 2010 2011 2012 2013 Totalt

Helse Førde HF     70     61     76     73     45     325

Helse Bergen HF     191     217     206     264     240    1 118

Helse Fonna HF     112     107     92     92     95     498

Helse Stavanger HF     119     166     171     184     165     805

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS     26     12     22     22     27     109

Hospitalet Betanien     1     3     3     2     5     14

Haugesund Sanit. Revmatismesykehus     0     7     5     7     2     21

Totalt     519     573     575     644     579    2 890

 Antall mottatte saker Helse Nord
2009 2010 2011 2012 2013 Totalt

Helse Finnmark HF     46     56     50     44     51     247

Helgelandssykehuset HF     53     45     48     64     60     270

Nordlandssykehuset HF 97     101     102     111     98     509

Universitetssykehuset  Nord-Norge HF     183     224     194     204     211    1 016

Totalt     379     426     394     423     420    2 042
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Helse Nord
I alt 2042 pasientskadesaker ble meldt i den aktuelle perioden etter behandling utført i den nordligste helseregionen. 
Det tilsvarer en andel på 13 prosent av det totale antallet saker for de regionale helseforetakene. Det var en markant 
økning i antall nye saker fra 2009 til 2010, som er året med høyest antall saker i Helse Nord. Saksantallet gikk ned 
mot slutten av femårsperioden. I underkant av 50 saker skiller året med lavest antall innkomne saker fra året med flest 
saker.

Helse Midt-Norge
Det ble meldt i alt 2233 erstatningskrav som gjelder Helse Midt-Norge i denne femårsperioden. Andelen er på 14 
prosent av saksmengden totalt sett. Antallet saker fra år til år varierer svært lite i denne regionen. Bare et tjuetalls saker 
skiller ”toppåret” 2012 fra 2009, som var året med færrest nye saker. 

Helse Vest
I alt 2890 av sakene som ble meldt i løpet av disse fem årene er knyttet til Helse Vest. Det utgjør en andel på 18 
prosent av den totale saksmengden. Helse Vest har en nedgang i antall nye saker fra 2012 til 2013 på ti prosent. Dette 
er den største reduksjonen av alle de regionale helseforetakene.

Antall mottatte saker Helse Midt-Norge
2009 2010 2011 2012 2013 Totalt

Helse Nord-Trøndelag HF     69     80     83     84     84     400

St. Olavs Hospital HF     214     236     217     230     220    1 117

Helse Møre og Romsdal HF     153     132     139     144     148     716

Totalt     436     448     439     458     452    2 233

Antall mottatte saker Helse Vest
2009 2010 2011 2012 2013 Totalt

Helse Førde HF     70     61     76     73     45     325

Helse Bergen HF     191     217     206     264     240    1 118

Helse Fonna HF     112     107     92     92     95     498

Helse Stavanger HF     119     166     171     184     165     805

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS     26     12     22     22     27     109

Hospitalet Betanien     1     3     3     2     5     14

Haugesund Sanit. Revmatismesykehus     0     7     5     7     2     21

Totalt     519     573     575     644     579    2 890

 Antall mottatte saker Helse Nord
2009 2010 2011 2012 2013 Totalt

Helse Finnmark HF     46     56     50     44     51     247

Helgelandssykehuset HF     53     45     48     64     60     270

Nordlandssykehuset HF 97     101     102     111     98     509

Universitetssykehuset  Nord-Norge HF     183     224     194     204     211    1 016

Totalt     379     426     394     423     420    2 042
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Helse Sør-Øst
Det største regionale helseforetaket fikk i alt 8584 nye saker knyttet til seg i løpet av den aktuelle perioden, og 
representerer 55 prosent av hele saksmengden. Etter en moderat økning i antall saker fra 2009 til 2011, gikk antallet 
kraftig opp fra 2011 til 2012, for så å stoppe på omtrent like mange saker i 2013 som det foregående året. Sykehuset 
Innlandet, Sykehuset Telemark, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital skiller seg ut med en 
synlig økning i saksmengden fra 2012 til 2013. De andre helseforetakene har hatt mindre økning eller nedgang.

Antall mottatte saker Helse Sør-Øst
2009 2010 2011 2012 2013 Totalt

Akershus universitetssykehus HF     131     146     140     210     213     840

Oslo universitetssykehus HF     445     431     434     508     474    2 292

Sunnaas sykehus HF     0     0     0     3     2     5

Sykehuset i Vestfold HF     128     111     128     131     139     637

Sykehuset Innlandet HF     209     197     214     199     224    1 043

Sykehuset Telemark HF     94     82     110     120     142     548

Sykehuset Østfold HF     137     135     149     173     139     733

 Sørlandet sykehus HF     146     157     168     234     231     936

Vestre Viken HF     184     239     209     230     241    1 103

Betanien Hospital     5     7     10     9     3     34

Diakonhjemmet sykehus     32     33     34     27     39     165

Lovisenberg Diakonale Sykehus A/S     19     25     23     16     25     108

Martina Hansens Hospital     28     25     25     38     24     140

Totalt    1 558    1 588    1 644    1 898    1 896    8 584
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Pasientskadeerstatning skal som hovedregel dekke det økonomiske tapet pasienter har fått etter å ha blitt 
skadet under behandling i helsetjenestene.

Erstatningssøkeren får dekket inntektstap hvis skaden er årsak til at hun eller han ikke lenger kan delta i arbeidslivet. 
Erstatningen skal også dekke rimelige og nødvendige utgifter som følge av skaden. I tilfeller der skaden har ført til et 
varig men på minst 15 prosent, har erstatningssøkeren krav på menerstatning.

Grunnlaget for beregning av erstatningen er den medisinske tilstanden og privatøkonomien til pasienten. Det er derfor 
ikke mulig å anslå erstatningsbeløpet ved en bestemt type skade på et generelt grunnlag.
 
I perioden 2009 til 2013 ble det utbetalt 3,3 milliarder kroner i pasientskadeerstatninger etter behandling i de 
regionale helseforetakene. Over halvparten (55 prosent) av utbetalingene gjelder Helse Sør-Øst. Helse Vest står for en 
andel på 19 prosent, Helse Nord 14 prosent, mens Helse Midt-Norge har den laveste andelen med tolv prosent. 

Fra 2011 til 2012 var det en markant nedgang i erstatningsutbetalingene. Forklaringen på dette er at NPE hadde en 
midlertidig knapphet på saksbehandlingsressurser samtidig som antall saker økte. Dette førte til at færre  
erstatningssaker ble behandlet sammenliknet med året før, og 2012 ble dermed året med lavest totalbeløp i denne 
femårsperioden.

I 2013 derimot, ble det utbetalt mer i erstatning i løpet av ett år enn noen gang tidligere. Dette skyldes blant annet at 
NPE behandlet flere saker enn tidligere år. For alle regionale helseforetak sett under ett, var det en økning i  
utbetalingene på 29 prosent fra 2012 til 2013. Helse Midt-Norge var den eneste regionen som ikke hadde en økning.

Utbetaling av erstatninger

Erstatningsutbetalinger i saker tilknyttet regionale helseforetak
2009 2010 2011 2012 2013 Totalt

Helse Nord RHF  108 405 929  91 241 982  98 108 818  69 499 865  93 846 609  461 103 203 

Helse Midt-Norge RHF  64 659 584  83 606 278  94 203 333  73 768 426  73 416 955  389 654 576 

Helse Vest RHF  147 590 510  96 559 082  134 726 742  90 831 748  144 992 531  614 700 613 

Helse Sør-Øst RHF  354 930 316  369 233 225  363 810 666  316 030 699  397 280 301  1 801 285 207 

Totalt  675 586 339  640 640 567  690 849 559  550 130 738  709 536 396  3 266 743 599 
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Medhold og avslag
I perioden 2009 til 2013 har NPE fattet 
15 034 vedtak om medhold eller avslag.  I 
alt 4871 av sakene var medhold. Det betyr 
en medholdsandel på 32 prosent. Helse 
Vest har lavest andel medhold med 31 
prosent, mens medholdsandelen i Helse 
Nord er høyest med 35 prosent.

Helse Nord
Omtrent 2000 vedtak om medhold eller avslag gjelder Helse Nord. Halvparten av disse er knyttet til Universitets-
sykehuset (UNN). Den gjennomsnittlige medholdsandelen er på 35 prosent. Denne varierer mellom de forskjellige 
helseforetakene fra Helgelandssykehuset med 38 prosent til den laveste medholdsprosenten på 32 prosent ved UNN.

Medhold/avslag Helse Nord Medhold Avslag
Antall Prosent Antall Prosent Totalt

Finnmarkssykehuset HF 87 36 % 152 64 % 239

Helgelandssykehuset HF 98 38 % 161 62 % 259

Nordlandssykehuset HF 184 37 % 320 63 % 504

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 324 32 % 682 68 % 1006

 Totalt  693 35 %  1 315 65 %  2 008 
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Helse Midt-Norge
I underkant av 2200 vedtak er knyttet til Helse Midt-Norge. St. Olavs Hospital står for halvparten av vedtakene. 
Medholdsandelen er på 33 prosent i denne regionen, og varierer fra 35 prosent i Helse Nord-Trøndelag til Helse Møre 
og Romsdal og St. Olavs Hospital med 32 prosent medhold.

Helse Vest
Nærmere 2800 vedtak om medhold eller avslag gjelder landets nest største regionale helseforetak. Helse Bergen 
representerer 38 prosent av vedtaksmengden i denne helseregionen.
Gjennomsnittlig medholdsandel i regionen er 31 prosent. Blant helseforetak med minst 100 vedtak, varierer 
medholdsandelen fra 42 prosent ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, til Helse Bergen som har den laveste andelen 
medhold med 29 prosent.

Helse Sør-Øst
Over 8000 vedtak om medhold eller avslag er knyttet til det største regionale helseforetaket. Oslo universitetssykehus 
står for den største andelen av vedtakene med 27 prosent, mens Vestre Viken og Sykehuset Innlandet representerer 
henholdsvis 13 og 12 prosent. Den generelle medholdsandelen i regionen er lik landsgjennomsnittet på 32 prosent. 
Medholdsandelen er lavest ved Oslo universitetssykehus med 27 prosent, og høyest ved Akershus universitetssykehus 
med 39 prosent.

Medhold/avslag Helse Vest Medhold Avslag
Antall Prosent Antall Prosent Totalt

Helse Bergen HF 308 29 % 762 71 % 1070

Helse Fonna HF 172 37 % 299 63 % 471

Helse Førde HF 95 30 % 217 70 % 312

Helse Stavanger HF 245 31 % 544 69 % 789

Haraldsplass Diakonale Sykehus A/S 44 42 % 61 58 % 105

Haugesund Sanit. Revmatismesykehus 5 25 % 15 75 % 20

Hospitalet Betanien 2 22 % 7 78 % 9

NKS Jæren Distriktspsykiatriske Senter as 2 40 % 3 60 % 5

 Totalt  873 31 %  1 908 69 %  2 781 

Medhold/avslag Helse Sør-Øst Medhold Avslag
Antall Prosent Antall Prosent Totalt

Akershus universitetssykehus HF 296 39 % 458 61 % 754

Oslo universitetssykehus HF 590 27 % 1607 73 % 2197

Sunnaas sykehus HF 1 33 % 2 67 % 3

Sykehuset i Vestfold HF 178 29 % 427 71 % 605

Sykehuset Innlandet HF 339 34 % 662 66 % 1001

Sykehuset Telemark HF 179 35 % 327 65 % 506

Sykehuset Østfold HF 220 31 % 490 69 % 710

Sørlandet sykehus HF 294 35 % 557 65 % 851

Vestre Viken HF 358 35 % 653 65 % 1011

Betanien Hospital 7 23 % 23 77 % 30

Diakonhjemmet Sykehus 53 36 % 95 64 % 148

Lovisenberg Diakonale Sykehus A/S 35 33 % 71 67 % 106

Martina Hansens Hospital 45 31 % 100 69 % 145

 Totalt  2 595 32 %  5 472 68 %  8 067 

Medhold/avslag Helse Midt-Norge Medhold Avslag
Antall Prosent Antall Prosent Totalt

Helse Nord-Trøndelag HF 142 35 % 260 65 % 402

Helse Møre og Romsdal HF 219 32 % 466 68 % 685

St. Olavs Hospital HF 349 32 % 742 68 % 1091

 Totalt  710 33 %  1 468 67 %  2 178 
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Medisinsk område

Medhold/avslag ti største medisinske områder alle RHF
Medhold Avslag Totalt

Medisinsk område  Antall Prosent  Antall Prosent Antall Prosent

Ortopedi  2 100 38 %  3 457 62 %  5 557 37 %

Svulster og kreftsykdommer  748 34 %  1 421 66 %  2 169 14 %

Fødselshjelp og kvinnesykdommer  299 25 %  881 75 %  1 180 8 %

Gastroenterologisk kirurgi  368 37 %  621 63 %  989 7 %

Psykiatri/psykologi  146 21 %  553 79 %  699 5 %

Hjertemedisin/-kirurgi  147 25 %  441 75 %  588 4 %

Nevrologi  123 26 %  358 74 %  481 3 %

Karsykdommer  110 29 %  264 71 %  374 2 %

Anestesiologi  69 22 %  246 78 %  315 2 %

Øyesykdommer  71 23 %  239 77 %  310 2 %

Annet  690 29 %  1 682 71 %  2 372 16 %

Totalt  4 871 32 %  10 163 68 %  15 034 100 %

  De fem største medisinske områdene:

Sykdommen eller tilstanden erstatningssøkeren ble behandlet for da skaden oppsto, 
er grunnlaget for registreringen av medisinsk område. De ti største medisinske 
områdene utgjør 84 prosent av alle vedtakene fra perioden 2009 til 2013.

Ortopedi 37 %

Svulster og kreftsykdommer 14 %

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 8 %

Gastroenterologisk kirurgi 7 %

Psykiatri/psykologi 5 %

Annet 30 %

Ortopedi utgjør den største andelen med 37 prosent
av det totale antallet vedtak. Området svulster og 
kreftsykdommer har nest flest vedtak med en 
andel på 14 prosent. Alle typer svulster og 
kreft blir registrert her.

Når det gjelder de ti største medisinske
områdene, er medholdsandelen høyest 
innenfor ortopedi med 38 prosent. Den 
laveste andelen medhold på 21 prosent, 
finner vi innenfor området psykiatri/psykologi.
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Medhold Avslag Totalt

Medisinsk område  Antall Prosent  Antall Prosent Antall Prosent

Ortopedi  1 107 38 % 1842 62 %  2 949 37 %

Svulster og kreftsykdommer  381 33 % 760 67 %  1 141 14 %

Fødselshjelp og kvinnesykdommer  157 24 % 486 76 %  643 8 %

Gastroenterologisk kirurgi  188 39 % 294 61 %  482 6 %

Psykiatri / psykologi  89 23 % 299 77 %  388 5 %

Hjertemedisin/-kirurgi  85 28 % 222 72 %  307 4 %

Nevrologi  67 24 % 207 76 %  274 3 %

Karsykdommer  62 30 % 144 70 %  206 3 %

Anestesiologi  35 19 % 146 81 %  181 2 %

Infeksjonssykdommer og venerologi  59 35 % 111 65 %  170 2 %

Annet  365 28 % 961 72 %  1 326 16 %

Totalt  2 595 32 %  5 472 68 %  8 067 100 %

Helse Nord 
Ni av de ti største medisinske områdene i Helse Nord samsvarer med de ti største på landsbasis. Øyesykdommer er 
byttet ut med urologi i denne regionen. 

For områder med en viss størrelse (minst 70 vedtak) er medholdsandelen høyest innenfor svulster og kreftsykdommer 
med 40 prosent. Dette er seks prosentpoeng høyere enn landsbasis. Psykiatri/psykologi har den laveste 
medholdsandelen med 24 prosent, men er likevel tre prosentpoeng høyere enn den samlede medholdsandelen innenfor 
dette området. 

Helse Midt-Norge 
Blant de ti største medisinske områdene i Helse Midt-Norge, finner vi ni av de ti som er størst også på landsbasis. 
Nevrokirurgi har kommet med her i stedet for anestesiologi.

Blant medisinske områder med minst 70 vedtak, varierer medholdsandelen fra 38 prosent innenfor ortopedi til 17 
prosent innenfor psykiatri/psykologi. Sammenliknet med landsbasis, avviker medholdsandelen mest når det gjelder 
gastroenterologisk kirurgi der den er fem prosentpoeng lavere i Helse Midt-Norge.

Medhold Avslag Totalt

Medisinsk område  Antall Prosent  Antall Prosent Antall Prosent

Ortopedi  285 39 %  444 61 %  729 36 %

Svulster og kreftsykdommer  126 40 %  190 60 %  316 16 %

Gastroenterologisk kirurgi  59 34 %  114 66 %  173 9 %

Fødselshjelp og kvinnesykdommer  38 27 %  101 73 %  139 7 %

Hjertemedisin/-kirurgi  27 26 %  76 74 %  103 5 %

Psykiatri / psykologi  19 24 %  59 76 %  78 4 %

Karsykdommer  22 34 %  42 66 %  64 3 %

Nevrologi  15 25 %  44 75 %  59 3 %

Anestesiologi  4 11 %  31 89 %  35 2 %

Urologi  11 31 %  24 69 %  35 2 %

Annet  87 31 %  190 69 %  277 14 %

Totalt  693 35 %  1 315 65 %  2 008 100 %

Medhold Avslag Totalt

Medisinsk område  Antall Prosent  Antall Prosent Antall Prosent

Ortopedi  350 38 %  563 62 %  913 42 %

Svulster og kreftsykdommer  102 34 %  196 66 %  298 14 %

Fødselshjelp og kvinnesykdommer  54 30 %  127 70 %  181 8 %

Gastroenterologisk kirurgi  40 31 %  89 69 %  129 6 %

Psykiatri / psykologi  16 17 %  77 83 %  93 4 %

Hjertemedisin/-kirurgi  14 23 %  48 77 %  62 3 %

Nevrologi  16 27 %  44 73 %  60 3 %

Øyesykdommer  9 16 %  46 84 %  55 3 %

Nevrokirurgi  13 25 %  38 75 %  51 2 %

Karsykdommer  11 26 %  32 74 %  43 2 %

Annet  85 29 %  208 71 %  293 13 %

Totalt  710 33 %  1 468 67 %  2 178 100 %
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Helse Vest
Ni av de ti største medisinske områdene på landsbasis er også størst i Helse Vest. Nevrokirurgi er med her i stedet for 
anestesiologi. Medholdsandelen er høyest innenfor gastroenterologisk kirurgi med 40 prosent. Det er tre 
prosentpoeng høyere enn på landsbasis. Den laveste medholdsandelen står psykiatri/psykologi for med 16 prosent, som 
er fem prosentpoeng lavere enn landet totalt. Den største forskjellen i medholdsandel står hjertemedisin/-kirurgi for, 
da den er sju prosentpoeng lavere i Helse Midt-Norge enn på landsbasis.

Helse Sør-Øst
Landets største regionale helseforetak representerer 54 prosent av det totale antall vedtak. Forskjellene blir derfor 
naturlig nok mindre når vi sammenlikner med landsbasis enn for de andre regionene. Ni av ti medisinske områder i 
Helse Sør-Øst sammenfaller med landet totalt sett. I denne regionen har infeksjonssykdommer og venerologi erstattet 
øyesykdommer. 

Gastroenterologisk kirurgi har høyest medholdsandel med 39 prosent. Medholdsandelene innenfor de medisinske 
områdene skiller seg lite fra landsbasis. De største variasjonene finner vi innenfor hjertemedisin/-kirurgi der 
medholdsandelen er tre prosentpoeng høyere og anestesiologi, der den er tre prosentpoeng lavere enn landsbasis.

Medhold Avslag Totalt

Medisinsk område  Antall Prosent  Antall Prosent Antall Prosent

Ortopedi  358 37 %  608 63 % 966 35 %

Svulster og kreftsykdommer  139 34 %  275 66 % 414 15 %

Fødselshjelp og kvinnesykdommer  50 23 %  167 77 % 217 8 %

Gastroenterologisk kirurgi  81 40 %  124 60 % 205 7 %

Psykiatri / psykologi  22 16 %  118 84 % 140 5 %

Hjertemedisin/-kirurgi  21 18 %  95 82 % 116 4 %

Nevrologi  25 28 %  63 72 % 88 3 %

Øyesykdommer  18 24 %  56 76 % 74 3 %

Nevrokirurgi  17 24 %  54 76 % 71 3 %

Karsykdommer  15 25 %  46 75 % 61 2 %

Annet  127 30 %  302 70 % 429 15 %

Totalt  873 31 %  1 908 69 % 2781 100 %

Medhold Avslag Totalt

Medisinsk område  Antall Prosent  Antall Prosent Antall Prosent

Ortopedi  1 107 38 % 1842 62 %  2 949 37 %

Svulster og kreftsykdommer  381 33 % 760 67 %  1 141 14 %

Fødselshjelp og kvinnesykdommer  157 24 % 486 76 %  643 8 %

Gastroenterologisk kirurgi  188 39 % 294 61 %  482 6 %

Psykiatri / psykologi  89 23 % 299 77 %  388 5 %

Hjertemedisin/-kirurgi  85 28 % 222 72 %  307 4 %

Nevrologi  67 24 % 207 76 %  274 3 %

Karsykdommer  62 30 % 144 70 %  206 3 %

Anestesiologi  35 19 % 146 81 %  181 2 %

Infeksjonssykdommer og venerologi  59 35 % 111 65 %  170 2 %

Annet  365 28 % 961 72 %  1 326 16 %

Totalt  2 595 32 %  5 472 68 %  8 067 100 %
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* Annet: Svikt ved pleie, informasjonssvikt og teknisk svikt. 

Medholdssakene

Årsak til medhold Helse Nord Helse Midt-N Helse Vest Helse Sør-Øst Totalt

Svikt i behandling 61 % 55 % 54 % 55 % 56 %

Svikt i diagnostikk 27 % 27 % 28 % 25 % 26 %

Smitte eller infeksjon 9 % 15 % 13 % 15 % 14 %

Unntaksbestemmelsen 2 % 1 % 2 % 2 % 2 %

Annet* 1 % 2 % 3 % 3 % 2 %

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

I perioden 2009 til 2013 har NPE fattet vedtak om medhold i 4871 saker som gjelder de regionale helseforetakene. 
For at en erstatningssøker skal få medhold, må det som hovedregel ha oppstått en pasientskade som skyldes svikt 
ved ytelsen av helsehjelp.

Svikt i behandlingen er den hyppigste årsaken til medhold,
og utgjør en andel på 56 prosent totalt sett. Medhold som 
følge av forsinket eller feil diagnose representerer den 
nest største andelen med 26 prosent, mens smitte eller 
infeksjon står for 14 prosent av medholdssakene. 
I de sistnevnte sakene får pasienten medhold hvis
smitten eller infeksjonen i hovedsak ikke skyldes 
pasientens egen sykdom eller tilstand. Medhold 
etter unntaksbestemmelsen utgjør en andel på to 
prosent av sakene. I denne type saker er skaden så 
stor eller uventet at det blir gjort et unntak fra regelen
om at det må ha skjedd en svikt for at en erstatningssøker 
skal få medhold.
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Helse Nord
Svikt i behandling utgjør 61 prosent av medholdssakene i Helse Nord. Det er fem prosentpoeng høyere enn 
landsgjennomsnittet, og den høyeste andelen av alle regionene. Svikt i diagnostikk står for den nest største andelen 
medhold med 27 prosent, ett prosentpoeng over landsbasis. Andelen medhold på grunn av smitte eller infeksjon er den 
laveste av de fire regionene, og fem prosentpoeng lavere enn landsbasis.   
 

Helse Midt-Norge 
Helse Midt-Norge skiller seg lite fra landsgjennomsnittet. Andelen svikt i behandling er på 55 prosent, som er ett 
prosentpoeng lavere enn landet totalt. Svikt i diagnostikk utgjør en andel på 27 prosent, det vil si ett prosentpoeng 
høyere enn landsgjennomsnittet. Smitte eller infeksjon står for 15 prosent av medholdssakene, som er ett prosentpoeng 
høyere enn landsbasis. Unntaksbestemmelsen har blitt brukt i en prosent av sakene, det vil si ett prosentpoeng under 
totalen. 

Helse Vest
Svikt i behandling er medholdsårsaken i 54 prosent av sakene. Det er to prosentpoeng under landsbasis. Svikt i 
diagnostikk ligger to prosentpoeng over gjennomsnittet med en andel på 28 prosent. Andelen smitte eller infeksjon 
utgjør en andel på 13 prosent, som er ett prosentpoeng lavere enn landet totalt sett. 
 

Helse Sør-Øst 
Svikt i behandling utgjør 55 prosent av medholdssakene i Helse Sør-Øst, ett prosentpoeng under landsgjennom- 
snittet. Svikt i diagnostikk står for 25 prosent av medholdssakene, også ett prosentpoeng under landsbasis. Andelen 
smitte eller infeksjon er ett prosentpoeng over landsgjennomsnittet med 15 prosent.
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Feil behandlingsteknikk/metode 25 %

Mangelfull/manglende beh./undersøkelse 13 %

Burde vært operert/operert tidligere 12 %

Ikke indikasjon for operasjon/behandling 10 %

Mangelfull sikring, overvåkning, tilsyn 9 %

Annet 31 %

I overkant av 1900 medhold fra perioden september 2011 til utgangen av 2013 er registrert med koder som 
beskriver grunnleggende årsaker til svikt i behandling og svikt i diagnostikk. Dette kodeverket utviklet vi i 2011 på 
bakgrunn av erfaringer med sakene i statistikkdatabasen.

Hvorfor oppsto det 
svikt?

Det er mulig å registrere én årsakskode per sak. På grunnlag av beskrivelser av hendelsesforløpet, velger vi 
skjønnsmessig ut hovedårsaken til at det oppsto svikt i behandling/diagnostikk. Med tett samarbeid og 
kommunikasjon, prøver vi å oppnå mest mulig lik praksis og bruk av skjønn i kodearbeidet.

Årsaker til svikt i behandling
Til sammen 1297 vedtak om medhold som følge av svikt 
i behandling er kodet med en grunnleggende årsak til
svikten. Nærmere halvparten av sakene gjelder 
ortopedi. Området svulster og kreftsykdommer 
utgjør ti prosent og gastroenterologisk kirurgi 
står for en andel på åtte prosent av sakene. 
De øvrige 30 prosentene er spredt på flere
forskjellige medisinske områder, der 15 
områder har færre enn ti saker hver.

Feil behandlingsteknikk eller 
feil behandlingsmetode
I totalt 329 saker er feil behandlings- 
teknikk eller feil behandlingsmetode 
registrert som årsak til behandlingssvikt.
Det utgjør 25 prosent av de 1297 medholdssakene. 
Dette er den vanligste årsaken til svikt i behandlingen 
i alle de regionale helseforetakene. Gruppa er dominert av ortopedisk kirurgi med en andel på 60 prosent av sakene. 
Gastroenterologisk kirurgi står for elleve prosent, mens svulster og kreftsykdommer har en andel på ti prosent.  
Eksempler på feil teknikk er mangelfull fiksering av brudd, at beinet ble forlenget mer enn planlagt under  
hofteoperasjoner og at for mye bein/vev ble fjernet under skulderoperasjoner. Eksempler på feil behandlingsmetode 
er at man burde valgt åpen operasjon framfor kikkhullskirurgi, og at bruddskader burde vært operert heller enn 
konservativt behandlet. Konsekvensene for pasientene var blant annet nerveskade, feilstilling, behov for reoperasjon, 
nedsatt funksjon eller smerter.
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Mangelfull eller manglende behandling eller undersøkelse
Dette er den grunnleggende årsaken til behandlingssvikt i 166 av sakene (13 prosent). I Helse Sør-Øst, Helse Vest 
og Helse Nord er dette den nest største kategorien. Ortopedisakene utgjør 42 prosent, mens de tre medisinske 
områdene svulster og kreftsykdommer, gastroenterologisk kirurgi og psykiatri/psykologi utgjør åtte prosent hver. 
Felles for disse sakene er at behandlingen eller undersøkelsen som burde vært gjort enten ikke ble utført i det hele 
tatt, eller at den bare delvis ble utført. Eksempler er at beinlengde ikke ble vurdert før innsetting av hofteprotese, 
for tidlig avslutning av gipsbehandling eller for tidlig fjerning av avstivingsmateriale ved bruddskader. I andre 
tilfeller ble urinblære ikke tømt etter operasjon, det fantes ingen behandlingsplan ved psykisk lidelse eller 
rusavhengighet eller det var ikke utført en tilstrekkelig vurdering av selvmordsrisiko. Følgene for pasientene var i 
det sistnevnte tilfellet selvmord eller selvmordsforsøk. Andre skader var blant annet forlenget sykdomsforløp, 
nerveskade og feilstilling.

Burde vært operert eller burde vært operert tidligere
Den tredje hyppigste årsaken til behandlingssvikt totalt sett er at pasienten enten burde vært operert, eller at 
operasjonen burde vært utført tidligere. De 154 sakene utgjør en andel på tolv prosent av de i alt 1297 sakene. 
Ortopedi står for 60 prosent av disse sakene. Her finner vi mange eksempler på bruddskader og prolaps som burde 
vært operert på et tidligere tidspunkt. Fødselshjelp og kvinnesykdommer har den nest største andelen med ti  
prosent. I fødselssakene burde keisersnitt vært utført tidligere. Det er også en del saker som gjelder kreftoperasjoner 
som ble utført for seint. I ortopedisakene resulterte skadene i lammelser og funksjonssvikt. Konsekvensen av  
forsinket forløsning var dødfødsel og hjerneskade på barnet. Kreftpasienter som burde vært operert tidligere fikk 
spredning med påfølgende dårligere prognose eller økt behandlingsomfang.

Ikke grunnlag for operasjon eller behandling
De 132 sakene som gjelder manglende grunnlag for behandling, utgjør en andel på ti prosent. Dette er den fjerde 
hyppigste årsaken til behandlingssvikt. En andel på 55 prosent gjelder ortopedi, mens gastroenterologisk kirurgi 
representerer tolv prosent av sakene i denne gruppa. De to områdene svulster og kreftsykdommer og urologi har 
hver en andel på åtte prosent. I disse sakene var det ikke grunnlag for å operere eller utføre den aktuelle 
behandlingen. Bruddskader, artrosetilstander og refluksplager ble for eksempel operert uten at det var medisinsk 
grunnlag for inngrepene. At behandlingen likevel ble gjort, førte blant annet til forverring av den tilstanden 
pasienten ble behandlet for, infeksjon eller behov for reoperasjon.

Mangelfull sikring, overvåking eller tilsyn
Den femte største årsaksgruppa består av 116 saker, som vil si ni prosent av sakene som gjelder behandlingssvikt. 
De to områdene ortopedi og fødselshjelp og kvinnesykdommer utgjør like store andeler på 16 prosent hver, mens 
svulster og kreftsykdommer står for 15 prosent av sakene. Her finner vi mangelfull leiring av pasienter under 
operasjon, utstyr som ble glemt igjen inne i pasienten og mangelfull overvåking av blærefunksjon etter operasjon. 
Andre saker gjelder mangelfull fosterovervåking under svangerskap og fødsel, at potensielt farlig utstyr hos 
pasienter med selvmordsrisiko ikke ble fjernet eller fall fra sykehusseng fordi pasienten ikke var godt nok sikret. 
Dette har blant annet resultert i nerveskade, nedsatt blærefunksjon, dødfødsel, hjerneskade hos barn, selvmord eller 
selvmordsforsøk.

Årsak til svikt i behandling Helse Nord Helse Midt-N Helse Vest Helse Sør-Øst Totalt Prosent

Feil behandlingsteknikk/metode 55 42 67 165 329 25,4 %

Mangelfull/manglende behandling/undersøkelse 26 16 33 91 166 12,8 %

Burde vært operert/operert tidligere 23 17 25 89 154 11,9 %

Ikke indikasjon for operasjon/behandling 21 23 21 67 132 10,2 %

Mangelfull sikring, overvåkning, tilsyn 6 20 22 68 116 8,9 %

Mangelfull/manglende/feil medisinering 16 16 15 66 113 8,7 %

Feil utstyr  eller feilplassering av utstyr 9 16 15 63 103 7,9 %

Mangelfull kontroll etter behandling 6 1 5 26 38 2,9 %

Kommunikasjonssvikt/mangelfull informasjon 3 3 2 16 24 1,9 %

Mangelfull kompetanse 5 2 8 7 22 1,7 %

Ikke behandlet på riktig sted på kroppen 3 3 4 5 15 1,2 %

Mangelfull journalføring 1 2 3 4 10 0,8 %

Annet 8 17 8 42 75 5,8 %

Totalt 182 178 228 709  1 297 100,0 %
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Årsak til svikt i diagnostikk Helse Nord Helse Midt-N Helse Vest Helse Sør-Øst Totalt Prosent

Funn ikke fulgt opp/mangelfull utredning 52 65 84 205 406 64,2 %

Feiltolkning av prøvesvar/klinisk undersøkelse 19 17 22 66 124 19,6 %

Feiltolkning av symptomer i akuttsituasjon 6 3 7 22 38 6,0 %

Feil/feil utført undersøkelse/prøve 1 1 5 12 19 3,0 %

Forlagt/oversett prøvesvar/henvisning 4 2 4 8 18 2,8 %

Kommunikasjonssvikt 1 4 8 13 2,1 %

Forbytting av prøvesvar 1 3 1 5 0,8 %

Undersøkt feil sted på kroppen 1 1 2 0,3 %

Annet 1 3 3 7 1,1 %

Totalt 86 88 132 326 632 100 %

Funn ikke fulgt opp/mangelfull utredning 64 %

Feiltolkning av prøvesvar/klinisk undersøkelse 20 %

Feiltolkning av symptomer i akuttsituasjon 6 %

Feil/feil utført undersøkelse/prøve 3 %

Forlagt/oversett prøvesvar/henvisning 3 %

Annet 4 %

Årsaker til svikt i diagnostikk
I alt 632 medhold som følge av svikt i diagnostikk er registrert med kode for grunnleggende årsak til at svikten
oppsto. Svulster og kreftsykdommer har størst andel saker med 38 prosent. Ortopedi står for 20 prosent, mens 
nevrologi er tredje største gruppe med seks prosent av sakene. Øvrige saker er spredt på nærmere 20 forskjellige 
medisinske områder som hver har andeler på fem prosent eller lavere.

Funn ikke fulgt opp/mangelfull utredning
I totalt 406 saker (64 prosent) er årsaken til svikt i diagnostikk at symptomer eller konkrete funn ikke førte til 
ytterligere utredning slik at diagnosen ble forsinket eller feil. 155 av de totalt 406 sakene (38 prosent) gjelder 
svulster og kreftsykdommer. Ortopediområdet utgjør 18 prosent og nevrologi seks prosent. I alle de regionale 
helseforetakene er dette den hyppigste årsaken til at diagnosesvikten skjedde. Felles for en del av disse sakene er at 
det ikke kommer fram noen spesiell grunn til at utredningen stoppet opp. I noen av sakene ble det gjort funn ved 
CT- og MR-undersøkelser som burde ført til ytterligere utredning. I andre tilfeller ble undersøkelser utført, men 
ikke vurdert før flere måneder seinere. En del saker gjelder brystkreft som ble forsinket diagnostisert fordi 
trippeldiagnostikk bare delvis ble utført. Følgene av den mangelfulle utredningen var i flere tilfeller alvorlige med 
forkortet levetid eller forverret prognose ved kreft, behov for mer omfattende behandling, tap av kroppsdel eller 
organ og funksjonsforstyrrelser.

Feiltolkning av prøvesvar/klinisk undersøkelse
Den nest vanligste årsaken til at det oppsto svikt 
i diagnostikk er feiltolkning av prøvesvar eller 
klinisk undersøkelse, og gjelder 124 av de 
i alt 623 sakene (20 prosent). Nærmere 
halvparten av disse sakene gjelder 
svulster og kreftsykdommer, mens 
ortopedi utgjør i overkant av 30 prosent. 
Feiltolkning av CT- og MR-bilder, 
vevsprøver og lignende førte i mange 
av tilfellene til at kreftsykdom ble 
forsinket diagnostisert, eller at pasienten
fikk behandling han ikke skulle hatt. 
I ortopedisakene førte feiltolkning av prøver 
og kliniske undersøkelser til at pasienten fikk 
feil eller ingen behandling.

Feiltolkning av symptomer i akuttsituasjon
Den tredje hyppigste årsaken til diagnosesvikt er at symptomer ble feiltolket i akuttsituasjoner. Dette er en 
forholdsvis liten gruppe med 38 saker (seks prosent). Sakene er fordelt på flere forskjellige medisinske områder med 
få saker hver. De to områdene nevrologi og gastroenterologisk kirurgi har sju saker hver. Disse sakene gjelder 
diagnostisering av blant annet hjerneslag, hjernehinnebetennelse, blindtarmbetennelse, blodforgiftning og 
testikkeltorsjon. Den alvorligste konsekvensen av at symptomene ble feiltolket, var at pasienten døde. I andre 
tilfeller fikk pasientene lammelser, forlenget sykdomsforløp eller måtte fjerne organ.
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Som et tilbud til de som jobber i helsetjenesten, har vi nå laget en statistikkportal for pasientskadesaker. 
Her finner du oppdaterte tall for ditt sykehus, helseforetak og regionalt helseforetak, og nøkkeltall for hele 
landet.

Inne på portalen vil du finne nøkkeltall for hele landet, og tall for eget regionalt helseforetak på disse områdene:

• mottatte saker
• medhold og avslag
• utbetalinger
• medisinsk område
• egenandeler

Tallene oppdateres daglig og kan tas ut per måned, kvartal eller for hele år, og vises både i tabeller og med en grafisk 
presentasjon.

Hvordan logger jeg meg på?
For å komme inn på statistikkportalen til NPE trenger du å opprette en bruker, slik at du får brukernavn og passord. Hver gang 
du logger deg på, får du også en ny sekssiffret sikkerhetskode (OTP-kode) tilsendt på e-postadressen din, som du må taste inn 
for å logge deg på (lik det man har på nettbanker). Som regel får du denne koden med en gang, men det kan ta ett minutt eller 
to i noen tilfeller.

Hvem kan bruke portalen?
Det er kun personer som har e-postadresse fra et sykehus, et helseforetak eller et regionalt helseforetak som har tilgang til 
statistikkportalen.

Du finner portalen på våre nettsider, eller ved å scanne QR-koden øverst til høyre i bildet. 

Statistikkportal 
for helsepersonell
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Eksempler på medhold 

En kvinne hadde fått anlagt midlertidig stomi på grunn av en utposning i tykktarmen. Stomien ble 
lagt tilbake et halvt år seinere. Etter denne operasjonen kom det avføring ut av skjeden, og det ble 
oppdaget at stomien var feilkoplet til skjeden.  Under reoperasjonen ble det påvist at endetarmstumpen 
var blitt for trang, og hun fikk derfor anlagt permanent kolostomi. 

NPEs vurdering: Feilkoplingen av stomien skyldes at pasientens anatomi ikke ble grundig nok 
kartlagt under tilbakeleggingen av stomien. Dette førte til permanent utlagt tarm, forlenget 
behandlingsforløp og urinveisinfeksjon. 

En kvinne oppsøkte akuttmottaket på sykehuset med akutt forverring av langvarige ryggplager. Hun 
ble undersøkt og sendt hjem. To uker seinere oppsøkte hun på nytt sykehuset med akutt forverring. 
Hun fikk utført undersøkelse med MR dagen etter. En times tid etter undersøkelsen fikk hun 
lammelse fra navlen og ned, og ble da innlagt på sykehuset. Hun ble operert på ettermiddagen den 
påfølgende dagen. Etter operasjonen har hun hatt manglende kontroll på vannlating og avføring og 
nedsatt følelse og kraft i beina.

NPEs vurdering: MR-bildene viste nærmest fullstendig avklemming av nerverøttene nederst i 
ryggmargen. I tillegg hadde hun klare symptomer på lammelser i blære- og endetarmsfunksjonen. Hun 
burde derfor blitt operert senest om morgenen, ikke flere timer seinere. Forsinkelsen har mest 
sannsynlig ført til varige, delvise lammelser i blære- og endetarmsfunksjonen. 

En mann ble diagnostisert med lungesarkoidose (kronisk betennelsesaktig sykdom) etter utredning 
med CT, biopsi og bronkoskopi. I forbindelse med bronkoskopien ble han undersøkt av lungespesialist, 
som kjente en svulst i buken. Spesialisten understreket at dette måtte følges opp, men i det videre
behandlingsforløpet ble det ikke gjort. Lungefunksjon bedret seg, men etter et halvt år ble han 
dårligere. Fastlegen kjente en stor svulst i buken, og henviste han til kontroll ved lungepoliklinikk og til 
CT–undersøkelse av buken. Det ble påvist tykktarmskreft. CT-undersøkelse av brystkassen ga 
mistanke om kreft i lungene. Han døde en uke seinere. 

NPEs vurdering: Funn av oppfylning i buken burde ha ført til videre utredning. Hadde dette blitt 
gjort, ville kreftdiagnosen mest sannsynlig blitt stilt allerede samme måned. Forsinkelsen på seks 
måneder tok fra han muligheten for livsforlengende behandling, og har medført betydelig forkortet 
levetid. Sykdommen ville sannsynligvis uansett vært dødelig. 

En mann fikk fjernet en føflekk på magen. På grunnlag av analyse av vevet, fikk han diagnosen 
føflekkreft. Han ble operert med utvidet eksisjon av området. Noen uker seinere ble det tatt vevsprøve 
av vaktpostlymfeknuter. Det ble ikke påvist kreftspredning. Ved en supplerende genetisk 
analyse ble det ikke påvist kreftvev. Diagnosen ble endret til godartet form for føflekk etter en ny       
gjennomgang og revisjon av føflekken som ble fjernet.

NPEs vurdering: Vevsprøver av føflekker skal alltid vurderes av to patologer før man stiller en 
kreftdiagnose. Dersom tolkningen hadde blitt gjort av to patologer, og ikke kun én, ville risikoen for 
feiltolkning blitt betydelig redusert. Feildiagnostiseringen medførte en unødvendig operasjon med 
utvidet fjerning av hud og vev i området rundt føflekken og lymfeknutebiopsi med uttak av en 
lymfeknute i hver lyske. 
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Eksempler på avslag

En kvinne pådro seg brudd i venstre håndledd. Hun ble operert med innsetting av plate og skruer. 
Etter behandlingen var hun plaget av sterke smerter og nedsatt funksjon i hånda. Smertene avtok noe 
etter at den innsatte plata ble fjernet.

NPEs vurdering: Det var godt grunnlag for operasjonen, som ble utført i samsvar med god medisinsk 
praksis. Vedvarende smerter etter brudd i håndleddet er en kjent, og ikke sjelden komplikasjon. Rønt-
gen etter operasjonen viste fin stilling i leddet. På grunn av mistanke om komplekst regionalt 
smertesyndrom, var det riktig å vente med å fjerne den innsatte plata. 

En mann fikk fjernet prostata på grunn av kreft. Dagen etter operasjonen hadde han problemer med å 
løfte venstre bein. Det viste seg at han hadde fått skade på en nerve i låret under operasjonen.

NPEs vurdering: Pasienten hadde prostatakreft, og det var ingen andre behandlingsalternativer enn 
operasjon fordi han hadde en annen sykdom. Inngrepet ble utført i tråd med alminnelige prinsipper og 
retningslinjer. Nerveskade er en kjent komplikasjon til denne type inngrep. 

En mann fikk påvist blodmangel og blod i avføringen. Han ble henvist til hasteutredning men det tok 
to måneder før diagnosen kreft i tykktarmen ble stilt.  Det var også mistanke om kreftspredning til 
leveren. Han ble operert med fjerning av deler av tarmen. Etter hvert ble det konstatert spredning til 
leveren og en av 18 lymfeknuter. Det var ikke mulig med levertransplantasjon, da det også ble oppdaget 
kreftspredning til en lunge.
NPEs vurdering: Diagnostiseringen av tykktarmskreft var forsinket med to måneder, men forsinkelsen 
har sannsynligvis ikke ført til behov for annen behandling, eller en forverring av prognosen.
Kreftspredningen hadde trolig allerede skjedd på tidspunktet da diagnosen burde ha vært stilt. 

En mann ble operert for ryggprolaps mellom 4. og 5. lendevirvel på grunn av utstrålende smerter og 
vannlatingsproblemer. I de følgende årene fikk han oppfølging hos primærlegen. Han fikk behandling 
med smertestillende medikamenter for vedvarende smerter, og hadde også problemer med 
vannlatingen. MR elleve år etter operasjonen viste prolaps med mulig påvirkning av høyre L5-rot. Han 
mener at kroniske ryggsmerter, droppfot og vannlatingsproblemer skyldes operasjonen. Det er ikke
funnet grunnlag for ny operasjon. Han ble henvist for vurdering av innsetting av ryggmargstimulator. 

NPEs vurdering: Det er ikke sannsynlig sammenheng mellom operasjonen og plagene. Det var godt 
grunnlag for operasjonen, som ble riktig utført. Pasientens smerter, dropfot og vannlatingsproblemer 
skyldes sannsynligvis tilstanden med ryggprolaps. Ikke alle opplever bedring etter ryggoperasjon.
Oppfølgingen etter operasjonen har vært i samsvar med medisinske retningslinjer og prinsipper. 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  
Dato: 15. september 2014 kl. 09.00 – 11.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta  
 
Arbeidstaker Organisasjon 
Andreas Ertesvåg Akademikerne 
Evy C. Adamsen Norsk sykepleierforbund 
Grete Tørres Norsk Ergoterapeut forbund 
Liv Johanne Nikolaisen Norsk Fysioterapeutforbund 
Marit Rakfjord Delta 
Ole I. Hansen Fagforbundet 
Runar Solem Rest Akademikerne 
Åsa Wikman Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen 
 
Vernetjenesten  
Solveig Nilsen Foretaksverneombud 
 
Arbeidsgiver Stilling 
Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 
Bente Brataas Konstituert klinikksjef Klinikk Hammerfest 
Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef 
Lena E. Nielsen HR-sjef 
Ole-Martin Olsen Administrasjonssjef 
Stein Erik Breivikås Økonomisjef 
 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
1 Godkjenning innkalling og saksliste OMO 
 Godkjent uten merknader.  
 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
2 Styresaker til styremøte 25. september 2014 

(Informasjonssaker) 
OMO 

 Styresak 74/2014 - Økonomiske konsekvenser av IKT- satsingen i Helse Nord 
Økonomisjef Stein Erik Breivikås innledet i saken. 
Helse Nord RHF har initiert saken inn til foretakene for å få ensartet behandling i 
regionen.  
Finnmarkssykehuset får økt sine årlig IKT-kostnad med 30. mill.  pr. år fram til 2018. 
Senter for økonomi vil i styremøte i oktober presentere en konkretisering av 
planlagte aktiviteter knyttet til mottak av FIKS-prosjektet med spesiell vekt på tiltak 
rettet mot å realisere forventede effekter. 
 
Kommentarer fra arbeidstaker 
- Det ble i sin tid påstått at det ble billigere for foretakene hvis IKT-stillinger ble 

samlet i HNIKT, men det har ført til dårligere økonomistyring fordi foretakene ikke 
har oversikt over prosjektene. 

- Kvalitet og sikkerhet er viktig og dette blir ivaretatt i FIKS-prosjektet, men dette er 
nok et prosjekt som trekker ressurser og dette går utover bærekrafta.  

 

 Styresak 78/2014 - Pasientsikkerhetskulturundersøkelse 2014 
Medisinsk fagsjef Harald Sunde innledet i saken. 
Foretaket har gjennomført undersøkelsen i tråd med nasjonale krav. 
Finnmarkssykehuset får jevnt over litt lavere score i 2014 sammenlignet med 2012 
undersøkelsen i somatikken, og litt høyere score innenfor psykisk helsevern og rus 
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og prehospital klinikk.  
 
Kommentarer fra arbeidstaker siden: 
- Det er viktig at tallene gjennomgås og bearbeides ute i klinikkene – viktig i forhold 

til pasientsikkerhet. 
 
Svar fra arbeidsgiver: 
- Klinikksjefene har satt fokus på forbedringsarbeid i sine klinikker og foretaket skal 

rapportere på tiltak i årlig melding 2014. 
 Styresak 79/2014 - Internrevisjonsprosjektet kompetanse, arbeids- og hviletid 

i bilambulansetjenesten 
Saken er drøftet i Informasjons- og drøftingsmøte i august og trekkes fra sakskartet. 

 

 Styresak 80/2014 - Akuttbehandling av hjerneslag i Finnmark 2013 
Saken er drøftet i Informasjons- og drøftingsmøte i august og trekkes fra sakskartet. 

 

 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
3 Styresaker til styremøte 25. september 2014 

 (Drøftingssaker) 
OMO 

 Styresak 70/2014 - Virksomhetsrapport august 2014 
Økonomisjef Stein Erik Breivikås innledet i saken: 
 
Kvalitet: Fristbrudd 1 % i Finnmarkssykehuset 
Aktivitet: 2. tertial – aktiviteten øker og er høyere enn budsjett 
Avvik: august + 11 mill – hittil i år +3 mill. 
Prognose: beholder + 10 mill. 
Tiltaksarbeid: 8 av 24 mill. gjennomført. 
Sykefravær: 7,9 %  
 
Kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene 
-  Bemanning økt – hva er grunnen til økningen i Drift og Eiendom og administrasjon. 

 
Svar fra arbeidsgiver: 
-  Personalportalen ble innført i oktober 2013. Det er noe uklarhet om 

sammenligningsgrunnlaget er korrekt. Dette vil først være klart i oktober 2014. 

 

 Styresak 71/2014 - Budsjettprosess 2015 i Finnmarkssykehuset HF 
Økonomisjef Stein Erik Breivikås innledet i saken: 
Finnmarkssykehuset HF mottok budsjettbrev 2, planforutsetninger 2015 – 2018, fra 
Helse Nord RHF i juni 2014. Dette brevet gir foretaket foreløpige økonomiske 
rammer for 2015, samt informasjon om viktige faglige satsinger Helse Nord RHF har 
med sine foretak 
 
Kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene 
- Fornøyd med budsjettukene som gjennomføres ute i klinikkene. 

 

 Styresak 72/2014 - Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015 -2022 
Økonomisjef Stein Erik Breivikås innledet i saken: 
Finnmarkssykehuset HF mottok budsjettbrev 2 – planforutsetninger 2015 – 2018 i 
juni 2014. Foretaket vil motta endelige økonomiske rammer 29.oktober Helse Nord 
RHF og endelig frist for å få styrebehandlet budsjett er 19. desember 2014.  Foretaket 
har et overskuddskrav for 2015 på 25. mill. kroner for å kunne bære framtidige 
investeringer.  Budsjettuker er planlagt i klinikkene utover høsten. Foretaket jobber 
med etablering av ny budsjettmodell som skal fases inn i 2015 og 2016 med mål og 
enda bedre fordeling av rammen mellom de ulike klinikker og sentere. 
 
Kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene 
- Store utfordringer – mye som skal gjøres.  
- Endring i forslag til styrevedtak – sett inn perioden ”2015-2022”. 
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Svar fra arbeidsgiver: 
- Arbeidsgiver tar med endringer som foreslått i styrevedtaket. 

 Styresak 73/2014 - Rapportering oppdragsdokument 2. tertial 2014 til Helse 
Nord RHF inklusive overordnet risikostyring 
Administrasjonssjef Ole Martin Olsen innledet i saken 
God kontroll med gjennomføring av oppdraget. Bedre i 2. tertial både på kvalitet, 
aktivitet og økonomi. 
 
Kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene 
- Nederst side 6: 14,6 – Er det dager eller uker. 
- Side 4 – Stipend ordninger – det blir utdanningsstillinger også. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Det skal stå dager. 
- Utdanningsstillinger meldes i Årlig melding da disse ikke er opprettet. 

 

 Styresak 75/2014 - Høringssvar – ny spesialitetsstruktur for leger 
Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde innledet i saken. 
For Finnmarkssykehuset er det viktigste i høringsutkastet forslaget om at kun 
gastrokirurger skal kunne ha overlegevakt på kirurgiske avdelinger, samt innføring 
av spesialiteten ”MIM” (Mottaks- og IndreMedisin) innen fagområdet indremedisin. 
Ingen av disse endringene oppfattes som spesielt ønsket i Finnmarkssykehuset, og vi 
må gi en konstruktiv tilbakemelding på forslagene. 
 
Ingen kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene. 

 

 Styresak 76/2014 - Høringssvar Regional plan for hudfaget 2014-2020 Helse 
Nord 
Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde innledet i saken. 
Finnmarkssykehuset stiller seg i grove trekk bak hovedprinsippene i hudplanen. Det 
stilles likevel spørsmål ved om antallet hjemler i Finnmark er riktig dimensjonert og 
om forslag til organisering og plassering av hjemmel er fornuftig ut fra dagens behov 
og foretakets ønske om organisering av tjenesten. 
 
Kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene 
- Det er viktig at talldata kommer frem for å kartlegge om det er nødvendig å øke hud-

tilbudet i foretaket. 
- Det er fornuftig at hudlege stillingen plasseres i klinikken for å kunne dekke behovet for 

hudlege i alle avdelinger og enheter. 

 

 Styresak 77/2014 - Høringssvar Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord 
Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde innledet i saken. 
Det er et ønske fra Finnmarkssykehuset at man får til økt aktivitet på ØNH i 
Hammerfest og foretaket ser et behov for å avklare forholdet mellom foretaket og 
private avtalehjemler hva gjelder, økonomi, fag og kvalitet. 
 
Ingen kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene. 
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Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
4 Drøfting av deltid, innleie og midlertidig ansettelser.  

HR-sjef Lena E. Nielsen innledet i saken og viste til ønske om et årlig informasjons- og 
drøftingsmøte med dette som tema. 
 
Deltid: 
Best i klassen – deltidsundersøkelse for 2 år siden – 46 i uønsket deltidsstillinger. 
Etter undersøkelsen gjenstår det 1 person som står i uønsket deltidsstilling. 
 
Kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene: 
- Det er flere som ikke har meldt inn i portalen – dette må tas tak i. Alle har ikke 

tilgang til PC. 
- Er det enkelt å melde dette? 
- Siden det er flere som fortsatt står i uønsket deltidsstillinger har ikke 

kommunikasjonen ut i linja vært god nok.  
- Tillitsvalgte kan bistå fordi ansatte som ikke har tilgang til PC. 
 
Svar fra arbeidsgiver: 
- Det stemmer at alle ikke har tilgang til PC, men her er erfaringen at kolleger og 

ledere hjelper de som ikke har tilgang. 
- Informasjon ligger både i Personalportalen og intranett. Tillitsvalgte bør tre 

støttende til for å få dette ut til alle ansatte. 
 
Midlertidig ansatte: 
FHVO / FTV / - Prosjektstillinger – Dette er personer som er fast ansatt i foretaket, 
men er tilsatt i andre stillinger midlertidig. 
 
Kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene: 
- Det er strenge krav i om midlertidig ansettelser – flere av ansettelsene i 

midlertidige stillinger i foretaket kan være ulovlig. 
 
Svar fra arbeidsgiver: 
Senter for HR har jobber mye med midlertidig ansettelser. 100 midlertidig er ikke 
reelle midlertidig ansettelser da disse ofte er prosjekt 
 
Innleie: 
Klinikkene har stor innleie, spesielt somatiske klinikker. 
 
Kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene: 
- Medisinskavdeling, Klinikk Hammerfest – Må snu fra innleie til fastansettese – Må 

lages som prosjekt for å se hvilke tiltak 
- Ved stor rotasjon i arbeidsstokken pga innleie kan dette føre til stor sykefravær. 
- Ved stor utleie fører dette til løse tilknytninger til avdelingen som igjen har 

innvirkning på arbeidsmiljøet.  
- Hva gjør Klinikk Kirkenes når de ikke leier inn fra byrå.  
- I Klinikk Kirkenes er det innført ønske turnus – dette fører til stabilt stab med faste 

vikarer. 
- Innleie fra byrå fører til at vikarene får dårligere betalt enn fast ansatte. 
- Reagerer på måten statistikken settes opp. Vanskelig å lese hvilken kategori 

sykepleiere som leies inn.  
- Det er ønskelig med konkete tall i tillegg til søyler.  
- På medisinsk avdeling utgjør innleie av sykepleiere, men operasjon/intensiv er det 

spesialsykepleiere.  
- Er det mulig for avdelingsleder/enhetsleder å kontrollere at den innleide vikaren 

ikke shopper vakter fra andre avdelinger/enheter? 
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Svar fra arbeidsgiver: 
- Klinikk Kirkenes innleier ikke fra byrå. 
- Ikke lov å leie inn personell utenom tarifflønn. 
- Det er vanskelig å finne oversikt over hvilke type sykepleiere som leies inn da dette 

faktureres samlet fra byråene.  
- Det er ikke mulig å få oversikten/kontrollen i GAT. 
 
HR sjefen oppsummerte saken. 
Dette er første gang vi drøfter deltid - midlertidig ansettelser - innleie på 
Foretaksnivå. 
Tallene viser at vi har utfordringer med tanke på innleie i Hammerfest og da spesielt 
sykepleiere på Medisinsk avdeling. Det bør gjøres noe med i Klinikk Hammerfest. 
De som kommer til Finnmarkssykehuset for å jobbe komprimert og ønsker flest 
mulig timer må vi sørge for å sette fokus på også videre da dette er uheldig og ikke i 
tråd med våre behov. 
Finnmarkssykehusets ledere leier ikke inn personale med mindre det er tvingende 
nødvendig. Vikarer brukes på kontrakt. Det er viktig å jobbe for gode forutsigbare 
løsninger for flest mulig. 

5. Eventuelt 
Prinsippvedtak – reiser. 
Lena Nielsen redegjorde kort for prisnippvedtak i foretaksledelsen og prinsippvedtak 
som sier at reisestopp gjelder også tillitsvalgte på kurs som ikke er avtalt i 
Hovedavtalen. 

 

 
Møtet avsluttet kl. 10.40 
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Årsrapport 2013 Legerekrutteringsprosjektet  
  
Saksbehandler:  Wenche Kjølås, leder Legerekrutteringsprosjektet 
Saksansvarlig: Torbjørn Aas, administrerende direktør 
Møtedato: 25. september 2014 

1. Sammendrag og anbefaling 
Styret godkjenner årsrapporten 2013 for Legerekrutteringsprosjektet i 
Finnmarkssykehuset HF.  Rapporten sendes Helse Nord til orientering.  

2. Bakgrunn 
Rekrutterings og stabiliseringsprosjektet for legespesialister i Finnmarkssykehuset, 
”Stol på egne krefter”, ble opprettet i 2005. Prosjektet er således nå inne i sitt 10. år. 
Ved hjelp av statlige overføringer søker prosjektet å fremme stabil legedekning i  
Finnmarkssykehuset gjennom målrettede tiltak. Primært har prosjektet som hovedfokus 
å sette inn ressurser i forhold til å rekruttere og utdanne leger fra eget fylke/region, men 
også kandidater fra andre deler av landet er velkomne. 
Prosjektet har en finansieringsramme på 7 millioner kroner per år, og drives av en  
prosjektleder i 100 % stilling. 
 
Årsrapporten for 2013 ble godkjent i styringsgruppemøte den 19. juni 2014 med flg 
anmerkning: 
Problemstillinger knyttet til vakante stillinger i PHR anmerkes i årsrapporten. 
Anmerkning tatt til etterretning i vedlagte utgave. 
 
Godkjent årsrapport sendes Helse Nord til orientering. 

Vedlegg 
- Årsrapport 2013 for Legerekrutteringsprosjektet i Finnmarkssykehuset. 
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1.0 Innledning 
 
Rekrutterings- og stabiliseringsprosjektet for legespesialister til Helse Finnmark, ”Stol på 
egne krefter” ble opprettet i 2005.  
Bakgrunnen for prosjektet er at Helse Finnmark HF, nå Finnmarkssykehuset, gjennom mange 
år har hatt et stort antall ubesatte spesialistlegestillinger. Konsekvensen av dette har vært stor 
turnover og et høyt forbruk av legevikarer.  
Prosjektet ble opprettet 1. januar 2005 i samarbeid mellom Helse Finnmark, Helse Nord RHF 
og Helse- og Omsorgdepartementet. Ved hjelp av statlige overføringer skal prosjektet fremme 
stabil legedekning til Finnmark gjennom målrettede tiltak. Prosjektet skal finne fram til 
verktøy og virkemidler som både virker rekrutterende og stabiliserende. 
Prosjektet har som hovedfokus å sette inn ressurser i forhold til å rekruttere og utdanne leger 
fra eget fylke/region, men henvender seg også utover i et videre marked. 
Prosjektet er i utgangspunktet ment å strekke seg utover perioden 2005 – 2020, men har ingen 
fastsatt sluttdato.  
Prosjektet rapporterer årlig til Helse Nord RHF. 
Fra 2013 ligger prosjektets midler inne som en del av den totale rammeoverføringen til 
Finnmarkssykehuset. 
 
Legerekrutteringsprosjektet stod uten leder ved inngangen til 2013 etter at forrige leder sa opp 
sin stilling høsten 2012. Ny leder ble ansatt i april 2013, men var ikke fult på plass i stillingen 
før 1. september 2013. Prosjektet ble i mellomtiden ivaretatt av HR-sjefen i 
Finnmarkssykehuset. 
 
 
2.0 Prosjektets mål og virkemidler 
 
2.1 Målsetting 
I henhold til opprinnelig strategiplan er hovedmålsettingen å rekruttere og stabilisere 
legespesialister til Finnmarkssykehuset, slik at det innen 2020 er full spesialistdekning i 
foretaket. 
Dette innbefatter også å stabilisere de spesialistene som allerede har Finnmarkssykehuset som 
sin arbeidsgiver, slik at kompetansen som allerede finnes i organisasjonen skal velge å bli i 
foretaket også i fremtiden. 
Formålet med prosjektet kan kort summeres slik: 

• Rekruttere nye og ferdige legespesialister 
• Sette inn stabiliseringstiltak for de spesialistene Finnmarkssykehuset allerede har 
• Motarbeide faglig og sosial isolasjon 

 
 

2.2 Organisering 
Prosjektet er organisatorisk tilknyttet HR avdelingen i Finnmarkssykehuset, og drives av en 
prosjektleder i 100% stilling. For prosjektet er det utnevnt en styringsgruppe som har det 
overordnede ansvaret for strategiutvikling og økonomiske føringer. Styringsgruppen for 2013 
har hatt følgende sammensetting: 
 
 



4 
 
 

 
Leder:      Hans Petter Fundingsrud, Adm. direktør, Finnmarkssykehuset 
Medlemmer:   Finn Henry Hansen, Direktør, Helse Nord 
   Harald Sunde, Fagsjef, Finnmarkssykehuset 
   Vivi Brenden Bech, Klinikksjef KHF 
   Rita Jørgensen, Klinikksjef KKN 

Inger Lise Balandin, Klinikksjef PHR 
Lena Nielsen, HR-sjef, Finnmarkssykehuset 

Sekretær:  Wenche Kjølås, Leder Legerekrutteringsprosjektet 
 
Det har 2013 vært avholdt ett styringsgruppemøte og ett administrativt arbeidsmøte. 
 
 
2.3 Virkemidler og metode 
 
2.3.1Virkemidler 
Ved hjelp av stipendordninger og ulike former for økonomisk bistand søker 
Finnmarkssykehuset å tilrettelegge tjenesten for aktuelle leger under spesialisering. Dette 
inkluderer nødvendig Gruppe I-tjeneste. Stipendet utgjør per 2013 kr. 220.000 per år i 
spesialiseringstiden. Stipendbeløpet ble indeksregulert med kr. 20.000 fra kr 200.000 til kr 
220.000 per 2013.  
Prosjektet kan opprette tidsavgrensede rekrutteringsstillinger  bl.a. for utprøving av 
fagområde og egnethet, eller for eksempel i påvente av ledig LIS-stilling for gruppe-II 
tjeneste. Videre har prosjektet forsøksvis bidratt til opprettelse av ekstra LiS-stillinger i 
rekrutterings- og stabiliseringsøyemed. Prosjektet søker også å legge til rette for 
nettverksbygging, fagutvikling og veiledning innad i foretaket og innen regionen, samt gi 
bidrag til trivselstiltak i særlige tilfeller.  
 
2.3.2 Arbeidsmetode 
I tidligere faser i prosjektet har prosjektlederne lagt opp til en rekrutteringsvirksomhet knyttet 
mer direkte til de enkelte legene i foretaket. Etter hvert har det vært ønskelig å trekke 
overlegene mer inn i rekrutteringsarbeidet, bl.a. fordi det er de som ser den enkelte lege i 
arbeid og som både kan gi en faglig vurdering av kandidaten og vurdere kandidatens 
samarbeidsevne. Prosjektleder samarbeider tett med de respektive overlegene og med 
avdelingslederne for å finne fram til riktige tiltak og til riktige kandidater slik at prosjektet 
sikres best mulig resultat på sikt i form av gode og stabile fagmiljøer. 
 
 
Tabell 1, hovedoversikt virkemidler i legerekrutteringsprosjektet 
Målgruppe Rekruttering Stabilisering Nettverkstiltak 
LiS-leger • Hospitering i 

rekrutteringsstilling for å 
avklare 
- spesialitet 
- faglig/personlig egnethet  
- bolyst 

• Stipend ved Gruppe I-
tjeneste 

• Særskilte prøveordninger 
for LiS-leger i 
stabiliseringsøyemed 

• Gruppe I-middag 
 

Spesialister • Hospitering for å avklare 
- faglig/personlig egnethet  
- bolyst 

• Prøve ut nye og egnede 
annonseringer/medier 

• Bistå ledelsen på alle nivåer i 
rekrutteringsprosessen og 
kvalitetssikre denne 

 
• Hospitering inntil 

20% stilling for å 
unngå faglig 
isolasjon 
-internt 
-eksternt 

 

• Nettverksbygging 
• Hospitering og faglig 

veiledning 
• Samarbeid innen 

foretaket 
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3. Resultater 
 
Legerekrutteringsprosjektet har de siste årene resultert i en generell økning i antall 
legespesialister ansatt i Finnmarkssykehuset. En oversikt fra perioden 2007 og fram til 
desember 2013 viser at prosjektet har gitt sitt bidrag til nærmere 80 ulike rekrutterings- og 
stabiliseringstiltak. Totalt har 67 leger har mottatt bidrag fra prosjektet i form av stipend, lønn 
til tidsavgrenset rekrutteringsstilling, fagutviklingstiltak eller forskningsmidler. Flere av disse 
har mottatt ulike former for bidrag. Av disse er 46 fortsatt ansatt i Finnmarkssykehuset. 
 
Ved utgangen av 2013 er det totalt 16 leger som har gjort ferdig sin spesialitet ved hjelp av 
stipendmidler fra legerekrutteringsprosjektet og som er tilbake i fulle stillinger i 
Finnmarkssykehuset. Av disse er 7 leger tilknyttet KKN, 4 er tilknyttet KHF og 5 er tilknyttet 
PHR. Oversikten viser videre at 21 leger har vært i rekrutteringsstillinger eller i 
hospiteringsstillinger av ulik varighet. Av disse er ca 18 fortsatt i foretaket. Flere av de som 
har vært i rekrutteringsstillinger er per utgangen av 2013 i Gruppe I-tjeneste med bindingstid 
til foretaket.   
I perioden 2007 – 2013 har 4 leger mottatt støtte til forskningsprosjekter og alle disse er 
fortsatt ansatt i Helse Finnmark.  
For øvrig ble det i administrativt møte i styringsgruppen den 18.desember 2013 besluttet at 
forskningsmidler kanaliseres via forskningsstyret i Finnmarkssykehuset. 
 
 
3.1 Resultater 2013 
 
For 2013 har i alt 20 leger mottatt ulike former for økonomiske bidrag fra 
legerekrutteringsprosjektet. Av disse var det 13 leger med stipend som var i gang med sin 
spesialisering på Gruppe I-sykehus. Av disse ble 2 ferdige med sin spesialisering i løpet av 
2013. 
7 leger har mottatt bidrag til hospitering i rekrutteringsstilling eller kompetansehevingstiltak. 
I tillegg har legerekrutteringsprosjektet gitt lønnsmidler til opprettelse av en ekstra LIS-lege 
stilling ved medisinsk avdeling ved KHF og ved kirurgisk avdeling KKN. Disse stillingene er 
opprettet som rekrutterings- og stabiliseringstiltak på bakgrunn av at avdelingene har hatt stor 
arbeidsbyrde noe som har resultert i manglende tid til faglig fordypning og veiledning for 
LiS-legene. Dette hadde resultert i misnøye og ønsker om å søke seg til andre sykehus. 
Stillingene var tidsbegrenset for 2013, og skulle i prinsippet evalueres mht forventet effekt. 
Ved medisinsk avdeling KHF ble det av ulike grunner ikke utført noen evaluering, bl.a. pga. 
vakans i stillingene slik at det var umulig å gjøre en reel evaluering. Ved KKN ble det på 
bakgrunn av erfaringene med stillingen besluttet å opprette en ekstra, fast LiS-stilling i 
aktuelle avdeling.  
 
 
3.2 Klinikkvis oversikt over LiS-leger som har mottatt stipend i 2013  
 
Tabell 2: Lis-leger med stipendavtale i 2013 
Klinikk Psykisk 
Helsevern og Rus 

2 

Klinikk Hammerfest 6 
Klinikk Kirkenes 5 
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3.3 Faglig og klinikkvis fordeling: 
Oversikten i tabell 3 viser spredning i forhold til spesialitet og hvilke avdelinger kandidatene 
er tilknyttet og derved har bindingstid til etter endt spesialisering. 
En av stipendavtalene (anestesi) er en rekrutteringsstilling i Gr-1 sykehus som per 31.12.12 
mottar full grunnlønn fra prosjektet i mangel av LIS-stilling ved gjeldende avdeling.  
De øvrige mottar stipend på kr. 220.000 per år. 
(se tabell 3) 
 
Tabell 3: Faglig og klinikkvis fordeling 
Spesialitet Antall Klinikk 
Psykiatri 2 PHR 
Generell kirurgi 1 KHF 
Geriatri 1 KHF 
Indremedisin 1 KHF 
Øyemedisin 1 KHF 
Pediatri 1 KHF 
Radiologi 2 KKN og KHF 
Nevrologi 1 KKN 
Ortopedi 1 KKN 
Fysikals medisin og 
rehabilitering 

1 KKN 

Anestesi 1 KKN /(UNN) 
 
 
 
3.4 Nye tiltak igangsatt i 2013: 
 
 Av de 13 løpende stipendavtalene for Gruppe I tjeneste ble 3 av de inngått i 2013. (se tabell 
4) 
Videre har 2 LiS-leger i 2013 mottatt grunnlønn til rekrutteringsstilling for hhv 4 og 5 mnd i 
2013. Bakgrunnen for disse i påvente av ledig LiS-stilling og for utprøving av fagområde. Det 
nevnes at de som mottar grunnlønn fra prosjektet i forbindelse med opprettede 
rekrutteringsstillinger ikke avkreves noen form for bindingstid etter endt hospitering. 
 
Videre har prosjektet gitt lønnsmidler til 2 ekstra LiS-stillinger fordelt på hhv KKN og KHF. 
 
 
Tabell 4: Samlet oversikt nye tiltak i 2013 
Spesialitet Avdeling Klinikk Planlagt fullført 
Radiologi Røntgen KHF Febr 2015 (Stipend) 
Pediatri Barneavd. KHF Nov 2015 (Stipend) 
Indremedisin Medisins avd. KHF Juli 2014 (stipend) 
Indremedisin Medisin B KKN April 2014 (rekr.stilling) 
Ortopedi Kir.avd KHF 4 mnd (rekr.stilling) 
Ekstra Lis-stilling Kirurgisk avd. KKN 12 mnd  
Ekstra Lis-stilling Medisin C KHF 9 mnd  
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4.0 Andre aktiviteter i prosjektet 
 
4.1 Evaluering av prosjektet 
I styringsgruppemøtet i september 2013 ble det besluttet å gjennomføre en evaluering av 
legerekrutteringsprosjektet i 2014, og i den forbindelse arrangere en erfaringskonferanse. 
Målet er å få belyst hvorvidt tiltakene etter 9 års prosjektarbeid har bidratt til å rekruttere og 
stabilisere legespesialister i Finnmarkssykehuset. Og videre om noen av tiltakene virker bedre 
enn andre og hvilken lærdom det er mulig å trekke mht. bruk av ulike virkemidler i 
rekrutteringsøyemed. Evalueringsarbeidet lyses ut på anbud i 2014. 
 
 
4.2 Recruit & Retain 
Recruit & Retain er et prosjekt som inngår i Northern Periphery Programme 2007 - 2013 og 
er del finansiert av EUs regionale utviklingsfond. Det er et unikt samarbeid med åtte partnere 
fra sju nord-europeiske land samt Canada, som har jobbet for sammen å finne løsninger på de 
vedvarende utfordringene med å rekruttere og beholde helsepersonell og andre offentlige 
fagansatte i rurale områder. Prosjektperioden er satt fra juni 2011 til juni 2014.  
Finnmarkssykehuset har deltatt som norsk prosjektpartner, og leder i 
legerekrutteringsprosjektet har vært ca 20% knyttet til dette prosjektet. Recruit & Retain har 
hatt egen prosjektleder i 100% stilling. I den forbindelse har legerekrutteringsprosjektet i 2013 
vært representert på arbeidsmøter og konferanser i hhv. Hammerfest og i Hemavan i Sverige.  
Prosjektet har blant annet så langt resultert i utarbeidelse av en rekrutteringsfilm for 
Finnmarkssykehuset. En egen nettside og et hefte med en rekke forslag til rekrutterings- og 
stabiliseringstiltak er under utarbeidelse. Det er videre gjort en spørreundersøkelse i regi av 
prosjektet i 2012 rette mot sykepleiere, leger og jordmødre i Finnmark og Troms.1 Et viktig 
funn er at de som har lokal tilhørighet eller som tidlig i løpet av sin utdanning blir eksponert 
for å jobbe i distriktsområder har tre ganger høyere sannsynlighet for å jobbe i distrikt senere. 
Dette er en viktig faktor mht å fortsatt velge å stole på egne krefter i 
legerekrutteringsprosjektet selv om det ikke betyr at annen tilhørighet bortvelges. 
 
 
4.3 Strategisk kompetanseplan Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF har gjennomført et regionalt prosjektarbeid der målet har vært å utvikle gode 
og effektive rekrutteringsprosesser samt å foreslå stabiliseringstiltak slik at helsepersonell 
ønsker å bli i Helse Nord. Hovedfokuset i prosjektet ”Strategisk kompetanseplan” 2 har vært 
rekruttering og stabilisering av legespesialister, spesialsykepleiere og sykepleiere samt 
oppgaveglidning. Leder i legerekrutteringsprosjektet har høsten 2013 deltatt i gruppen for 
rekruttering av legespesialister. En viktig del av arbeidet har vært kartlegging av hvilke 
legespesialiteter Helse Nord-området vil komme til å trenge fram mot 2030, og hva som må 
gjøres for å sikre tilgang og utdanning av aktuelle legespesialiteter. Et resultat av arbeidet er 
videreutvikling av ulike utdanningsprogram for spesialisering av leger innen flere fagområder. 
Erfaringer fra utdanningsprogrammene for psykiatere, barnepsykiatere og revmatologer viser 
at disse har en stabiliserende og nettverksbyggende effekt. 
 

1 Rekruttere og beholde 
  Om helsepersonell i rurale og urbane områder 
  Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT, 2013 
2 Strategisk kompetanseplan, fase 2 
   Helse Nord, RHF 
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4.4 Informasjonsmøter 
For å bli kjent med prosjektet, aktuelle samarbeidspartnere og aktuelle problemstillinger har 
nytilsatt prosjektleder i løpet av høsten 2013 gjennomført gjensidige informasjonsmøter med 
legene i Klinikk for PHU og i Klinikk Kirkenes. Dette har gitt viktig innsikt i hvilke tanker og 
problemstillinger klinikkene har mht. rekruttering og stabilisering av legespesialister i 
Finnmarkssykehuset. Tilsvarende møter gjennomføres med legene ved Klinikk Hammerfest 
primo 2015. 
 
 
4.5 Representasjon 
Høsten 2013 arrangerte Finnmark Legeforening sitt høstmøte på Kirkenes hvor 
legerekrutteringsprosjektet var invitert. Ett av temaene på møtet var knyttet til rekruttering og 
hvordan strukturelle endringer mht. fordeling av turnusplasser, endringer i 
legespesialiseringsløpene og bortfallet av ordningen med stillingshjemler for leger vil kunne 
påvirke rekruttering til utkantkommuner og små lokalsyklehus på sikt. 
 
Videre har prosjektleder deltatt på ”Barents Helsekonferanse” i regi av Barentssekreteriatet 
der ulike helsespørsmål og problemstillinger knyttet til det å leve i nordområdene og til 
samarbeid mellom landene i barentsregionen var gjennomgangstema. 
 
For å bli kjent med og holde kontakt med våre LiS-leger med stipend i gruppe I-tjeneste ved 
UNN, inviterte legerekrutteringsprosjektet legen til en sammenkomst i desember. Dette ble 
vel tatt imot av legene som gav uttrykk for at de ønsket å ha slike sammenkomster som et fast 
møtepunkt for gjensidig informasjonsutveksling mellom dem og ”hjemmesykehuset” Et av 
flere forslag som kom opp under møtet var muligheten for en slags langsom ”repatriering” der 
LiS-legen i Gruppe I-tjeneste gis anledning mot slutten av spesialiseringstiden å komme 
”hjem” et par ganger for å jobbe som selvstendig spesialist. Dette for å forberede seg til å ta 
ansvar alene, samt for å se hvilke problemstillinger som er aktuelle på lokalsykehuset kontra 
universitetssykehuset.  
 
 
5.0 Videre føringer  
 
5.1 Utarbeidelse av strategiske rekrutteringsplan 
I referater fra flere tidligere styringsgruppemøter pekes det på at stipend i forbindelse med 
Gruppe I-tjeneste fortsatt bør ha sterk prioritet.  
Det bør videre utarbeides en strategisk plan for rekruttering innen de fagområder som må 
prioriteres med hensyn til hvilke behov foretaket vil komme til å ha i fremtiden, herunder mht 
demografisk utvikling og på bakgrunn av fremtidig avgang av spesialister grunnet 
alderspensjon. Rekrutteringsplanen må ses i sammenheng med føringer i ”Strategisk 
utviklingsplan for Finnmarkssykehuset” som er under utarbeidelse. 
 
5.2 PHR 
Innen PHR preges situasjonen av at stillinger har stått ledige over lengre tid og viser seg 
ufordrende å besette både av faste overleger og av Lis-leger. Totalt står ca 4,5 
overlegestillinger i voksenpsykiatrien ledig, samt 2 barnepsykiaterstillinger og 4 LiS-
stillinger. 
Barnepsykiatrien preges i tillegg av at mange er ansatt i veldig små brøkstillinger noe som 
oppleves frustrerende for de ansatte i fulle stillinger. En annen problemstilling er at 
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fagmiljøene er små med få spesialister i hver avdeling, noe som i seg selv kan bidra til 
mangelfull rekruttering. Fra BUP sin side er det derfor ønskelig med en utvidelse av antall 
stillinger slik at det i fremtiden er minimum 2 spesialister per enhet. 
 
5.3 Indremedisin 
De medisinske fagområdene utgjør tyngden i pasientvirksomheten der spesialitetene innen 
lungemedisin, kardiologi og gastroenterologi peker seg ut som de største satsingsområdene 
for rekruttering på lengre sikt. Det er bl.a et særlig behov for å rekruttere lungeleger både til 
Klinikk Hammerfest og til Klinikk Kirkenes. Lungepasientene utgjør en sterkt voksende og 
tungt behandlingskrevende pasientgruppe. Per tiden har Helse Finnmark kun 1 lungespesialist 
i full stilling. Andre utfordrende områder er småspesialitetene som nefrologi, reumatologi, og 
geriatri. 
 
5.4 Samarbeid med UNN om spesialisering av generellkirurger 
Innenfor kirurgifagene ses en sterkt voksende utfordring mht å få dekket behovet for 
generellkirurger, herunder urologi, men også innenfor gynekologi og de mindre fagområdene 
som øye og ØNH. Her preges situasjonen ikke bare av generelle utfordringer med å rekruttere 
kirurger til småsykehusene i mindre sentrale områder, men i like stor grad av 
samfunnsmessige og strukturelle endringer og fagenes utvikling mht sterk spesialisering. 
Dette gir utfordringer for de mindre sykehusene både nasjonalt og regionalt. Hvordan Helse 
Finnmark i fremtiden skal løse disse problemstillingene kan ikke bare ses i en lokal 
sammenheng, men knyttet opp mot strukturelle endringer og føringer regionalt. 
 
Ved utgangen av 2013 tok Klinikk for Kirurgi ved UNN initiativ til et drøftingsmøte der 
temaet var et forslag til samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og UNN vedrørende 
utdanning av leger innen gastrokirurgi og urologi. Forslaget fra UNN var å opprette 2 LiS-
stillinger innen hhv gastrokirurgi og urologi som Finnmarkssykehuset lønner og dermed 
disponerer selvstendig. Det ble ikke tatt en generell beslutning i saken, men det ble inngått en 
avtale om å akseptere ordningen for 2 år for en bestemt LiS-lege tilknyttet Klinikk 
Hammerfest til tross for et høyt kostnadsnivå. Vedkommende vil være ferdig gastrokirurg 
primo 2016. 
Et slikt tiltak kan være et bidrag til å sikre Finnmarkssykehuset nødvendig og stabil 
kompetanse innen generell kirurgi for fremtiden. Hvordan man løser utfordringen knyttet til 
kostnader og fremgangsmåte vil være forhandlingsspørsmål. Det vil være rimelig å stille krav 
om gjenytelse i form av ambulerende virksomhet inkludert undervisning og veiledning.  
 
 
5.5 Rekruttering, stabilisering og veien videre 
Flere studier viser at lokal tilhørighet er en viktig faktor mht valg av fremtidig arbeidssted. 
Dette er allerede et viktig fokusområde i legerekrutteringsprosjektet mht valg av kandidater til 
prosjektet. Så er faglig dyktighet, kompetanse, samarbeidsevner og reel bolyst i Finnmark like 
viktige faktorer. Resultatene fra spørreundersøkelsen i regi av EU-prosjektet Recruit og 
Retain viser videre at de som velger å søke seg bort fra jobber i rurale strøk ikke nødvendigvis 
gjør det pga mistrivsel, men ofte fordi de ønsker mer spennende og utviklende arbeid.  
Dette er forhold som det både i en rekrutterings- og stabiliseringssammenheng er viktig å ta 
høyde for. Det å skape en kultur i organisasjonen der man har et bevisst fokus på disse 
forholdene synes derfor viktig. Å legge til rette for fagutvikling, fagnettverk, fleksible 
arbeidstidsordninger, jobbtrivsel og arbeidsglede, håndterlig arbeidsbyrde, sosiale nettverk 
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osv, vil ha stor betydning for hvordan man lykkes med å sikre et stabilt og faglig sterkt 
spesialisthelsetjenestetilbud for befolkningen i Finnmark. 
Med utgangspunkt i at Finnmarkssykehuset mottar 26 nye turnusleger hvert år samt 
medisinerstudenter på ulike nivåer i utdanningen har vi i utgangspunktet en stor 
rekrutteringsbase. Disse må vi ha et tydeligere fokus på med tanke på fremtidig rekruttering. 
Sagt med styreleder Neil Galbraith fra NHS Western Island på en rekrutteringskonferanse i 
Nord Irland:  
”Frontdøra må stå åpen og ønske velkommen, men vi må huske på å stenge bakdøra og ta 
vare på dem vi har rekruttert inn. Det handler om å bli sett og verdsatt i det daglige” 
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6. Regnskap 2013 
 
Totalramme for 2013:  Kr 6 996 274 
Regnskap   Kr 6 809 936 
---------------------------------------------------- 
Resultat   Kr    186 338 
============================== 

 
 
 
 

 
Diagrammet viser fordeling av regnskapsført forbruk på kr 6.809 936  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlagt regnskap for legerekrutteringsprosjektet for 2013: 

Tilskudd 

Diverse forbruk 

Lønn, stipend og 
rekrutteringskostna
der 

Drift 
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Art Art(T) Resultat 2013
3500 Andre tilskudd/refusjoner -971 132                      
3 Salgs- og driftsinntekt -971 132                      
4180 Diverse andre forbruksvarer 1 500                            
Art Varekostnad 1 500                            
5000 Fast lønn (faste ansatte) 414 056                        
5001 Fast lønn og timelønn (midlertidig arbeidsavtaler) 425 867                        
5059 Periodisering variable tillegg 3 726 732                    
5094 Påløpte feriepenger fast lønn 100 895                        
5115 Overtid pga økt aktivitet 867                                
5281 Kollektiv ulykke/gruppeliv fra lønnssystem 374                                
5290 Motkonto for gruppe 52 -374                              
5410 Kollektiv pensjon KLP 110 018                        
5419 Endring pensjonsforpliktelser 8 914                            
5501 Telefongodtgjørelse iht statens satser 2 967                            
5600 Kurs, seminarer, kongresser og liknende 4 165                            
5670 Rekrutteringskostnader, annonsering m.v. 52 863                          
5801 Refusjon av sykepenger -106 120                      
5811 Refusjon av feriepenger av sykepenger -9 278                           
5890 Annen refusjon vedrørende arbeidskraft 124 588                        
5941 Til disposisjon 2 264 154                    
5990 Annen personalkostnad 4 500                            
5 Lønnskostnad 7 125 187                    
6300 Leie lokaler 194 400                        
6390 Annen kostnad lokaler 32 052                          
6530 Inventar 743                                
6700 Revisjonshonorar 18 437                          
6720 Konsulenttjenester fra firma 109 015                        
6799 Andre eksterne tjenester 54 042                          
6800 Kontorrekvisita 95                                  
6801 IKT-rekvisita 899                                
6840 Aviser, tidsskrifter o.l. 1 349                            
6860 Servering v/møter 39 309                          
6901 Telefonabonnement og tellerskritt 1 411                            
6903 Mobiltelefon 10 195                          
6 Annen driftskostnad 461 947                        
7100 KM-godtgjørelse 27 824                          
7130 Reisekostnad oppg. plikt 1 421                            
7140 Reisekostnader ikke oppg.plikt 23 192                          
7149 Reisekostnader utenom reiseregn.syst., tjenesterei 115 746                        
7150 Oppgavepliktig diett 7 966                            
7151 Skattepliktig diett 3 213                            
7153 Administrativ forpleining 80                                  
7351 Representasjon ikke oppgavepliktig 12 168                          
7410 Gaver eksterne 140                                
7 Annen driftskostnad, 191 750                        
8130 Morarenter 683                                
8 Finansinntekt og  -kostnad/Ekstraordinær 683                                

Rekrutteringsprosjektet 2013 6 809 936                    



Finnmarkssykehuset HF 
Styremøte 25.september 2014 

Uttalelser fra AU i Brukerutvalget for Finnmarkssykehuset HF 

70/2014 Virksomhetsrapport – Finnmarkssykehuset - august 2014 
BU stiller seg bak forslag til vedtak, og ønsker et sterkere fokus på pasientreiser og ventetider.  

71/2014 Budsjettprosess 2015 i Finnmarkssykehuset HF   
BU stiller seg bak forslaget til vedtak. I tillegg til å innfri de økonomiske målene må der sørges for å 
en bedre samhandling med kommunehelsetjenesten for å sikre et helhetlig pasientforløp. 

72/2014 Investeringer og Bærekraftanalyse 2015-2022  
BU stiller seg bak forslag til vedtak, men minner om at økonomisk bærekraft ikke oppnås bare med 
anvendelse av «ostehøvelprinsippet». Det kan også være påkrevet med strukturelle endringer av 
virksomheten! 

74/2014 Økonomiske konsekvenser av IKT – satsningen i Helse Nord  
BU stiller seg bak forslaget til vedtak, men ønsker å presisere at implementeringen av FIKS må ha 
som resultat en bedre samhandling med effekt både på pasientflyt og på interaksjonen mellom 
primærlege og sykehus. 

75/2014 Høringssvar – ny spesialitetsstruktur for leger 
BU stiller seg bak forslaget til vedtak, men ønsker å presisere at den foreslåtte strukturendringen vil 
kunne få stor betydning for Finnmarkssykehuset. 

Man må sikre seg mot nedleggelse av akuttmottak som følge av sentraliseringen, noe som kan ramme 
f.eks. fødetilbudet (keisersnitt). 

Hvis bare de største sykehusene har mulighet å tilby akuttkirurgiske funksjoner vil de mindre 
sykehusene miste sine.   

P.g.a lite volum mm kan vi heller ikke være med i utdanningen av de nye spesialiseringene. Hvordan 
skal vi selge oss inn til de nye spesialistene slik at de ønsker å komme til Finnmarks sykehuset etter 
utdannelsen.  
Bekymringen går videre på at alt blir så spesialisert at pasienten må reise mellom sykehusene for en 
del her og en del der da vi ikke lenger vil ha kirurger med bred kompetanse.  
Vi må jobbe for å få beholde flest mulig kompetente «almenpraktiserende» kirurger. 
76/2014 Høring Regional plan for hudfaget 2014-2020  
BU stiller seg bak forslaget til vedtak, men presiserer at en eventuell styrking av hudlegefunksjonen 
må skje på en av klinikkene i Finnmark.  

77/2014 Høringssvar – Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord  
BU stiller seg bak forslaget til vedtak, men registrerer at det dokumenteres lite samarbeid mellom 
nivåene i denne helsetjenesten.  Samhandlingsreformen omhandler prinsippet om helhetlig 
pasientforløp. I en slik kontekst bør kommunikasjonen mellom spesialistene, samt brukerne og 
kommunehelsetjenesten komme tidlig i prosessen. 





 

 

Høringssvar ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om 
pasientjournal.  
  
Finnmarkssykehusets høringssvar kommer i form av kommentarer og evt forslag til endringer 
av ordlyden i forslag til forskrift, vedleggets side 74-81: 
  
Paragraf 4:  
”De akuttmedisinske tjenestene skal tilrettelegges slik at personellet som utfører tjenestene får 
nødvendig opplæring og trening i å utføre egne arbeidsoppgaver og trening i samhandling 
mellom alle leddene i den akuttmedisinske kjeden.” 
 
Kommentar: Dette har stått tidligere, og ikke medført noen vesentlig samtrening. Bare få 
kommuner i Finnmark trener sammen med ambulanse. Punktet bør være tydeligere for å 
kunne etterprøves.  
Kommunene og helseforetakene har ansvar for at øvelse og trening i samhandling skjer, jfr 
Tjenesteavtale 11. Det må settes av personell, tid og økonomiske midler fra begge parter. I 
diskusjonen rundt dette punktet framkommer det at dette kun er en utgiftspost for 
kommunene, men det stemmer ikke. Slik samtrening krever økonomiske ressurser fra begge 
parter.  
  
Paragraf 7:  
Kommentar: Punkt c og d bør gå ut – sykehusspesialister har ikke samme kompetanse som 
allmennpraktikere.  
Når det gjelder bakvakt, så vet vi de store administrative problemene det har vært med å 
organisere bakvakt for turnusleger i kommunene – en ordning der nabokommunen skulle 
stille med bakvakt. Tross gode intensjoner i forslaget må man stikke fingeren i jorda og se om 
en slik bakvaktordning slik skissert er gjennomførbar. Hvis kommunen kun har én erfaren 
lege, kan denne bli gående i kontinuerlig bakvakt, noe som er ulovlig etter Arbeidsmiljøloven. 
Og kommuner som kun har vikarer; hvordan skal de stille seg?   

Helse og Omsorgsdept 
postmottak@hod.no 
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Fylkesmannen må gis mulighet til å gjøre unntak fra kompetansekravene, men disse 
unntakene må tidsbegrenses. Unntak bør kun gis dersom kommunen har en konkret plan for 
hvordan kompetanse skal nås hos den lege det søkes unntak fra; dette for å sikre at 
anledningen ikke blir benyttet som en sovepute i aktuelle kommuner. Denne utfordringen vil i 
hovedsak gjelde små kommuner i perifere strøk hvor det stilles ekstra krav til legevaktslegen 
pga. avstand til sykehus.  
 
Paragraf 8: 
Kommentar: Anledningen for helsepersonell som arbeider sammen med lege i vakt, bør 
heller ikke gis anledning å avvike fra kompetansekravet uten foranliggende plan for hvordan 
aktuell kompetanse skal oppnås. Det bør hvile et stort ansvar på kommunen og fylkesmannen 
i å sikre at ikke både lege og annet helsepersonell har fritak fra kompetansekravene for 
legevaktsarbeid. 
 
Paragraf 10: 
Kommentar: Forskriften bør si noe om responstid og utrykningstid sett ut i fra demografi og 
geografi. Rapporten fra HODs arbeidsgruppe 2009 ” En helhetlig gjennomgang av de 
prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenesten” 
omhandlet dette punktet og anbefalte at disse kravene burde innføres fra 2015. 
 
Ellers bør paragraf 10f omskrives til flg ordlyd: ”å støtte politiet ved å delta i enkle søk og 
redningsoperasjoner forutsatt at ambulansetjenesten har tid og anledning til dette”.  
 
  
Paragraf 11:  
Kommentar: Finnmarkssykehuset anser det i utgangspunktet som positivt med økte faglige 
krav, men slike krav vil dessverre kunne ha en rekke negative konsekvenser:  

• Et kompetansekurs for utrykningskjøretøy koster ca kr 20.000 for en ansatt. Sammen 
med reise, fri fra jobb osv blir totalsummen høy når mange må ha slik kursing.  

• Innføring av dette kravet vil ha alvorlig innflytelse for rekruttering og utdanning av 
ambulansearbeidere i Finnmark, ettersom mange av de som tar ambulanseutdanningen 
i Finnmark begynner i en alder av 16 år og er således for ung til å få lov å ta 
”blålyslappen” når de er lærlinger. Dersom disse faller fra vil også 
utdanningsinstitusjonen måtte legge ned dette fagtilbudet på sikt. Det viser seg at 
utdanningsinstitusjonene rekrutterer ambulansearbeidere til hele fylket. Vi har dårlig 
erfaring med å rekruttere helsepersonell fra andre steder i landet og må utdanne de 
selv.  

• I ferier, særlig sommerferier, er tjenesten helt avhengig av å ha vikarer inne i 
tjenesten. Medisinerstudenter brukes ofte som vikar, og dette er en utmerket 
læringsarena for disse studentene. En ordning der begge ambulansearbeiderne på en 
bil må ha kompetansebevis for utrykningskjøretøy slik skissert vil ødelegge 
muligheten for slikt vikararbeid, med negative konsekvenser både for vikarene og for 
tjenesten.  
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I utredningen er det ellers gitt føringer på kasernering av ambulansetjeneste, dvs at 
ambulansene skal organiseres på vaktrom med tilstedevakt. I Finnmark – med liten 
befolkning og lange avstander – vil en slik organisering bety sentralisering av 
bilambulansestasjonene, noe som medfører lengre avstander til befolkningen, dyrere tjeneste 
og kvalitetsforringelse. Finnmarkssykehuset ønsker av den grunn å opprettholde den 
strukturen vi har i dag med stor andel av hjemmevakt.  
 
Finnmarkssykehuset mener ellers at det bør innføres fysiske krav i tjenesten. 
 
Finnmarkssykehuset ønsker også at overgangsordningen – som er angitt som fem år for 
kommunesektoren, men kun tre år for ambulansetjenesten – settes til fem år for alle impliserte 
parter.  
 
  
Paragraf 13 f:  
”Bemannes med personell med nødvendig helsefaglig kompetanse som har gjennomgått 
tilleggsopplæring for arbeid som operatør.  
Kommentar: Finnmarkssykehuset anser det som bekymringsfullt dersom det ikke lenger er 
krav til sykepleier som rådgiver på legevaktstelefon. Evt avvik fra et slikt krav må være 
tidsbegrenset.  
  
Paragraf 15 b:  
”Besvare 90 prosent av henvendelser fra publikum innen 10 sekunder.”  
Kommentar: Positivt med krav til responstid i AMK, men bekymringsfullt at det ikke er krav 
til responstid for ambulanse og når de skal kunne nå publikum raskt.  
 
Paragraf 15 c: 
Kommentar: Det bør her presiseres at medisinske råd skal gis i henhold til ”Norsk indeks for 
medisinsk nødhjelp”. 
 
Paragraf 15 l: 
Kommentar: AMK-sentralene bør bemannes av helsepersonell (sykepleier/autorisert 
ambulansepersonell) som har gjennomgått tilleggsopplæring for arbeid som operatør. Dette er 
også poengtert i rapporten fra HODs arbeidsgruppe 2009 ” En helhetlig gjennomgang av de 
prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenesten”. 
Innledningsvis poengterer forskriften at departementet ønsker å stille kompetansekrav til 
helse-og omsorgstjenesten for å sikre forsvarlighet og krav. Finnmarkssykehuset ser det som 
inkonsistent ikke å definere aktører i LV- og AMK-sentraler som helsepersonell. 
Hvis det innføres en sertifiseringsordning for AMK-ansatte vil det være nødvendig med en 
nasjonal veileder for en slik sertifisering, der det i tillegg er rom for lokale tilpasninger.  
 
 
Paragraf 15 m:  
Kommentar: Det er ikke lenger spesifisert krav til AMK-lege og tilgjengelighet i AMK-
sentraler. Finnmarkssykehuset mener at det må kreves tilgjengelig en erfaren spesialist i 
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akuttmedisin (anestesiolog) i alle AMK-sentraler, men ser for seg at også en indremedisinsk 
MIM (spesialist i Mottaks- og IndreMedisin) vil kunne være aktuell for denne jobben dersom 
en slik spesialutet blir vedtatt i framtiden. Uansett må vedkommende lege ha god generell og 
lokal erfaring. Det må også være tilsvarende døgndekkende tilstedeværende akuttmedisiner i 
LA-AMK/flykoordineringssentral. AMK-legen bør ha prehospital erfaring. 
 
Andre forhold:  
Kravene til helsepersonell i luftambulansetjenesten er tatt ut av forskriften. Forskriften bør 
nevne kravene slik de er spesifisert i nasjonale standarder. 
 
Vi etterlyser også noe mer konkret om lydlogg. Det er behov for presise nasjonale 
føringer på hvordan utlevering av informasjon fra lydlogg skal foretas. Hvem kan 
bestemme utlevering? Skal denne leveres ut som lydfil eller utskrift?  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Finnmarkssykehuset 
 
 
 
Harald G. Sunde 
Medisinsk fagsjef 
T 78 97 30 08, M 908 31 337 
harald.gunnar.sunde@finnmarkssykehuset.no 
 
 
Kopi: Helse Nord v/ Trond Elsbak 
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