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Rapportering oppdragsdokument – Årlig melding 2015 til 
Helse Nord RHF        
 
Saksbehandler:  Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen 
Dato:  17. mars 2016 
 

1. Sammendrag 
Styret har behandlet oppdragsdokumentet som egen sak i sitt møte i februar 2015. Sak 
om overordnet risikostyring relatert til oppdragsdokumentet ble også behandlet av 
styret i februar 2015. Rapportering på oppdragsdokumentet er også behandlet som 
egen sak i mai knyttet til tertialrapportering 1. tertial og i oktober knyttet til 
tertialrapportering 2. tertial.   
 

2. Bakgrunn 
Styret har behandlet oppdragsdokumentet som egen sak i sitt møte i februar 2015. 
Oppdragsdokumentet er fulgt opp gjennom hele 2015 i styret gjennom behandling av 
sak knyttet til overordnet risikostyring og gjennom tertialrapporteringen. 
 

3. Vurdering 
Foretaket har kontinuerlig fokus på oppdragsdokumentet gjennom hele året både i 
forhold til styrearbeid, arbeid i foretaksledergruppen og ute i klinikkene. Samlet sett 
vurderes oppdraget for 2015 som gjennomført iht. plan. På mange av de områdene man 
ikke gjennomførte aktiviteter på, er det lagt til rette for gjennomføring i 2015. Noen av 
oppdragspunktene er også videreført i oppdragsdokumentet for 2016.  
 
Økonomi 
Foretaket gjennomførte oppdraget iht målsetningen om 25 millioner kroner i 
overskudd. Særlig har foretaket fått til en god aktivitetsøkning og flere av klinikkene har 
driftet med budsjett i balanse Aktivitetsøkningen er også i stor grad oppnådd uten at 
kostnadene har økt slik vi kan se fra tidligere år. 
 
Aktivitet 
Aktiviteten har som nevnt overfor vært høyere enn planlagt. Foretaket har også lyktes 
med vridningen fra døgn til dag behandling. Foretaket opplever også betydelig 
reduksjon i varekostnader grunnet bedre kontroll på blant annet varelagrene og mindre 
innleie særlig av sykepleiere. 
 
Kvalitet 
Foretaket har fortsatt nesten ikke fristbrudd. Ventetidene lå også omtrent på måltall. 
Foretaket gjør det relativt bra på nasjonale kvalitetsindikatorer og ligger på 
gjennomsnittet eller bedre. Målingene rundt gjennomføring av kreftforløp slår også 
positivt ut for Finnmarkssykehuset. 
 
Følgende punkter har man ikke lykkes godt nok med å gjennomføre: 
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o Økt innkjøp gjennom innkjøpssystemet Clockwork 
o Innovasjon ved anskaffelse 
o Direkte innkalling til time i første svar på henvisning 
o Standardiserte og webbaserte PROM målinger 
o Besvare 80% av telefonhenvendelsene til pasientreiser innen 60 sekunder 
o Etablere ventelister innenfor røntgenområdet og rapportere ventelister til NPR 
o Lokale planer for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern 
o Utføre mini-metodevurderinger (mini-HTA). 
o Innføring av generisk ordinering 
o Andel reinnleggelser innen 30 dager 

 
4. Risikovurdering 

Saken vurdert opp mot våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt: 
Gjennomføring av prosess og vedtak rundt Årlig melding bidrar positivt til utvikling av 
våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Saken vurdert opp mot beslutningshensyn i navigasjonshjulet: 
Gjennomføring av prosess og vedtak rundt Årlig melding er vurdert i forhold til 
navigasjonshjulet. Det er ikke registrert negative konsekvenser ved prosess og vedtaket 
relatert til noen av faktorene som jus, etikk, identitet, moral, omdømme, eller økonomi 
som vurderes som negativt for foretaket.  
 
Saken vurdert generelt knyttet til risiko relatert til måloppnåelse: 
Risiko knyttet til måloppnåelse vurderes som liten da foretaket har stor fokus på 
risikostyring generelt og risikostyring opp mot oppdragsdokumentet spesielt. 
 

5. Medbestemmelse 
Sak vedrørende Årlig melding er drøftet med de tillitsvalgte i møte 7. mars. 
 
 
Vedlegg: 

- Rapportering for Finnmarkssykehuset – Årlig melding 2015 til Helse Nord RHF 
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2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
Økonomiske krav rapporteres ikke lenger i Årlig melding. Disse forholdene ivaretas 
gjennom månedlige virksomhetsrapporteringer.   
 

2 . 3  Risikostyring og internkontroll 
 
Mål 2015:  

2.3.1 Ledelsens gjennomgang av internkontroll skal styrebehandles. Gjennomgangen 
skal være basert på sammenlignbar statistikk som omfatter kvalitet og 
pasientsikkerhet. Gjennomgangen skal også inneholde: 
- ROS- analyser  
- gjennomgang av informasjonssikkerhet, klima og miljø, og beredskap  
- oversikt over gjennomførte og planlagte interne og eksterne tilsyn og 

revisjoner 
- status for pålegg eller avvik som er gitt av tilsynsorganer jf. styresak 148-

2014 Risikostyring 2015 i foretaksgruppen – overordnede mål 
- Som del av saken skal styret vurdere foretakets resultater, årsak til variasjon, 

samt identifisere og prioritere tiltak.  
 

Gjennomført for 2015 på styremøtet 25/3-2015. 

2.3.2 Det skal vurderes om virksomhetens organisering og ledelse systematisk 
understøtter pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte. 

     
Finnmarkssykehuset vurderer vår egen virksomhet dithen at organiseringen og 
ledelsen systematisk understøtter pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en 
god måte.  
Administrerende direktør har likevel laget et mandat i mai til HR sjef om å vurdere 
total organisering av Finnmarkssykehuset i lys av utbyggingsprosjekter og 
utviklingsprosjekter inklusive pasientforløp. Arbeidet ble satt på vent da direktøren sa 
opp sin stilling. Endelig beslutninger knyttet til dette skulle skje etter prosess med ny 
direktør. 

2 . 4  Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
  
Mål 2015: 

2.4.1 Bidra til å trappe opp virksomheten i Sykehusbygg HF i tråd med intensjonene 
med etableringen og involvere Sykehusbygg HF i alle byggeprosjekter over 500 
mill. kroner. Dette gjelder også for prosjekter som allerede er under 
gjennomføring. 

 
Foretaket har dialog med Sykehusbygg HF og et samarbeid med eiendomsforum i 
Helse Nord for å bidra i denne sammenheng. Foretaket samarbeider med 
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Sykehusbygg både i Alta Nærsykehus og i oppstarten av prosjekt nye Hammerfest 
sykehus 

2.4.2 Innen utgangen av 2. tertial skal helseforetakene utarbeide en plan for å realisere 
gevinster/effekter av FIKS-prosjektet. Planen skal vise de viktigste 
gevinstområder, konkrete tiltak som er nødvendig for å realisere gevinsten, samt 
tidsfrist og hvem som er ansvarlig for å hente ut gevinstene. 

 
Foretaket har utarbeidet en plan på dette. Dette er utarbeidet egen styresak som ble 
lagt fram for styret i juni 2015. 

2.4.3 Bidra til å utvikle en helhetlig vedlikeholdsstrategi som et ledd i rullering av Plan 
for Helse Nord 2016–2019. 

 
Vedlikeholdsstrategi er et arbeid som gjøres i samarbeid med Eiendomsforum i Helse 
Nord RHF. I dette arbeidet er både drifts- og eiendomssjef, vedlikehold og forvaltning 
involvert og arbeidet sees opp mot både investeringsplan og arbeidet med 
husleiemodell. 

 
 
Foretaksspesifikke mål 2015: 
 
Finnmarkssykehuset: 

2.4.4 Arbeidet med Alta-prosjektet videreføres i henhold til styresak 72-2014 Tiltak 
for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. 

 
Arbeidet er gjennomført. Beslutning om å iverksette bygging var litt forsinket. 
Beslutningen ble utsatt til januar 2016. Er i skrivende stund vedtatt i styringsgruppen 
og skal som sak til styret i Finnmarkssykehuset 11. februar og til styret i Helse nord 
24. februar 

 

2 . 5  Innkjøp 
 
Mål 2015: 

2.5.2 Bidra med tilstrekkelige ressurser ved deltakelse i regionale og nasjonale 
anskaffelsesprosesser og til kategoristyringsprosjektet.  

 
Finnmarkssykehuset har etter evne og tilgang på ressurser bidratt i regionale og 
nasjonale anskaffelsesprosjekter. Blant annet ledet vi prosjektet om anskaffelsen til 
deler av nye nødnettprosjektet i Helse Nord. Og bidratt med ressurser i flere nasjonale 
anskaffelsesprosjekt. Da vi er ett lite foretak med små fagmiljø er slik deltakelse en 
langt større utfordring enn for de store foretakene. Dette gjelder spesielt fagpersoner 
fra det medisinske miljø, men også fra øvrige fagmiljø samt deltakere fra egen 
innkjøpsavdeling.  
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2.5.3 Bidra til å utarbeide en regional plan for medisinteknisk utstyr (MTU) som skal 
være grunnlaget for regionale og nasjonale MTU-anskaffelser. 

 
Denne jobben pågår i regi av RHF og Finnmarkssykehuset ved Senter for drift og 
eiendom (Avdeling MTT) deltar med en medisintekniker. 

2.5.4 Sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort 
målinger/registreringer som dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er 
stilt miljøkrav. 

 
2015 var første år hvor foretaket var miljøsertifisert. Året ble brukt til å etablere 
miljøkrav, og få til konkurranse og lovlig inngått avtale for avfallshåndtering (noe som 
var prioritert oppgave for innkjøp vht. miljø i 2015.) Dette ble utført. 
Ergo er det foreløpig ikke gjort noen målinger på dette, men det er planlagt en måling 
som skal utføres i mars 2016. 
 
Finnmarkssykehuset har innarbeidet krav i konkurransedokumenter hvor det stilles 
krav om at: 

• Leverandørene skal være medlem av Grønt Punkt (eller eventuelle tilsvarende 
ordninger) 

• For produkter der det er naturlig og stille krav om miljømerkede produkter 
gjøre dette. (Svanen eller andre godkjente merkeordninger) 

• I tillegg bes tilbyderne redegjøre for eventuelle innhold av «ikke ønskede» 
innholdsstoffer. 

-  
Disse punktene følges opp og vurderes ved evalueringen. Dette trenger ikke bety at vi 
ikke velger produkter inneholdene «ikke ønskelige» innholdsstoffer. 
Som eksempel kan vises til at det av medisinske grunner er valgt produkter med 
plastmykgjøringsmidler, da dette gir bedre produkter for pasient og behandler. 
Finnmarkssykehuset er ett bitte lite foretak, vi føler at vi har meget liten 
påvirkningsmulighet ovenfor internasjonal storindustri alene. 
Finnmarkssykehuset er deltakende i alle nasjonale avtaler gjennom HINAS og er lojale 
mot disse, og vi tar det for gitt at det er god nasjonal kontroll over måling og 
registrering. 
 

2.5.5 Innfri målkrav i bølge 2[2] om 1 mrd. i samlet omsetning gjennom innkjøps- og 
logistikksystemet Clockwork der anslagsvis nøkkel er: UNN (50 %), 
Nordlandssykehuset (30 %), Helgelandssykehuset (10 %) og 
Finnmarkssykehuset (10 %). Innen 31.03.15 skal det legges fram en tiltaksplan 
for hvordan dette målet skal nås. Samtidig skal tilsvarende plan for 2014 være 
evaluert. 

 

[2] Prosjekt for å sørge for økt omsetning gjennom Clockwork. Opprinnelig målsetting er at alt av varekjøp 
skal gjøres i systemet, målsetting med bølge 2 er en samlet omsetning i systemet på minst 1 milliard 
kroner. 
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Ny konkret plan laget og levert 10. mars 2015. Finnmarkssykehuset oppnådde ca. 44 
mill NOK i omsetning gjennom ClockWork. I 2014 oppnådde Finnmarkssykehuset ca. 
43 mill NOK i omsetning gjennom ClockWork. Dette er ca. 43 % av målet. Grunnen til 
at man ikke har oppnådd det totale målkravet er at det er lite ønske om å benytte 
ClockWork til alle større enkeltanskaffelser. I dag er det innkjøpsavdelingen som 
benytter systemet samt sentrallagrene på Hammerfest og Kirkenes sykehus. Dette er 
en stor utfordring, og stort ønske fra innkjøp sin side å få til dette. Men det er 
utfordringer å få dette implementert i hele foretaket. Løsningen bør være at 
alternative måter å anskaffe varer på må begrenes sterkt. Helse Nord har gjort nye 
vedtak om hva som skal inn i systemet og frister for dette. 

2.5.6 Ha lojalitet til og sikre optimal utnyttelse av inngåtte lokale, regionale og 
nasjonale avtaler. 

 
I den grad Finnmarkssykehuset klarer å ha avtaler tilgjengelig og i de systemer disse 
skal være i, er det ingen problemer med lojalitet. Den største utfordringen for 
Finnmarkssykehuset er å klare og kjøre egen konkurranser til rett tid. I de tilfellene 
der man ikke klarer det ender det med at foretaket er uten avtaler i kortere eller 
lengre periode. Videre er utfordringen og klare å implementere nye regionale og 
nasjonale avtaler i tide. For egne avtaler i Finnmarkssykehuset har vi god utnyttelse 
og stort sett full implementert og derav stor lojalitet. 
For de sentralt inngått (gjennom HINAS) er det større utfordringer. 

2.5.7 Sikre at alle utviklings- og endringsprosjekter knyttet til IKT godkjennes av Helse 
Nord RHF før de settes i gang. Helse Nord IKT som tjenesteleverandør skal tidlig 
trekkes inn i prosjektene. Utviklingskontrakter som inngås skal sikre at alle 
helseforetak i Helse Nord kan benytte resultatene. 

 
Finnmarkssykehuset HF har dedikert ressurs innen intern IKT som ivaretar dette 
oppdraget for foretaket. Foretaket sitter representert i alle regionale fora og er stor 
bidragsyter der. 

2.5.8 Skal bidra til innovasjon ved at anskaffelser gjennomføres der innovasjon inngår 
som krav til tilbyder. Det skal vurderes gjennomført før-kommersielle prosjekter 
som en del av oppfølgingen av ”Fremme innovasjon og innovative løsninger i 
spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser” fra 2012. 

 
Her er utfordringen lik det som er påpekt foregående år. De gode ideer og nye 
løsninger må komme fra brukerne, både innen det primære, det medisinske feltet og 
fra øvrig driftsmiljø. Innkjøpsavdelingen ser også innovative løsninger, men det blir 
mer krevende prosesser når dette starter hos innkjøp og ikke ut i organisasjonen. 

 
 

2 . 6  Klima- og miljøtiltak 
 
Mål 2015: 
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2.6.1 Rapporten ”Miljøledelse i spesialisthelsetjenesten, statusrapport 2011–2014” 
skal følges opp og videreføres i 2015 i tråd med anbefalingene og med helhetlig 
og samordnet tilnærming til de nasjonale miljømålene. 

 
Er utført og avsluttet 

2.6.2 Anbefalingene fra delrapporten ”Bygg og miljø” i det nasjonale klima- og 
miljøprosjektet skal følges opp, herunder arbeide kontinuerlig med å finne bedre 
energiløsninger ved ENØK-tiltak og ved å planlegge nybygg etter strengeste 
energikrav.  

 
Dette er innarbeidet i alle foretakets prosjekter og det er stort fokus på ENØK. 
Foretaket samarbeider med resten av Helse Nord og Enova om et større ENØK 
prosjekt. Dette kjøres som planlagt og foretaket følger ambisjonene og kravene som er 
satt.  

2.6.3 Øke bruk av teknologi (telefon/video) for å erstatte tjenestereiser. 
 

Finnmarkssykehuset har brukt telematikk og telefon aktivt i lengre tid for å redusere 
tjenestereiser. Flere ansatte har i en overgangsperiode fått installert Jabber. Dette 
reduserer behovet for reiser, og gjør det lettere med opplæring via videokonferanse. 
Innføring av Skype som standard løsning i Helse Nord i 1. kvartal 2016 vil legger 
ytterligere til rette for bruk av telematikk i foretaket. 
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3 Pasientens helsetjeneste 
 
 
Mål 2015: 
3.0.1 Det er etablert flere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale 

retningslinjer.  
 

Etablert for hjerneslag, kne og hofteprotese, skulderpasienter, overvektspoliklinikk, 
samt alle pakkeforløpene for kreft. Innenfor psykisk helsevern og rus er det etablert 
pasientforløp innenfor poliklinikk og døgntilbud. 

 
3.0.2 Sykehus som utreder og behandler kreftpasienter skal ha forløpskoordinatorer 

med nødvendige fullmakter. 
 

Forløpskoordinatorer er etablert i begge sykehus. De har de nødvendige fullmakter og 
deres arbeidsform og fullmakter evalueres fortløpende.  

 
3.0.3 Ha god kvalitet på registrering av pakkeforløpene og bidra til å lage 

rapporteringsløsninger i Helse Nord LIS.  
 

Forløpskoordinatorene registrerer pakkeforløpene på korrekt vis. God opplæring gitt 
fra EPJ-konsulentene. Tilbakemeldinger fra VA-LIS brukes fortløpende til forbedring av 
arbeidet. 

 
3.0.4 Oppnevne en lokal forvaltningsansvarlig for Helse Nord LIS. 

 
Lokal forvaltningsansvarlig er oppnevnt. Ivaretas av Foretakscontroller. Det jobbes nå 
også med etablering av lokalt forvaltningsforum for systemet og egen analysegruppe 
er under etablering på tvers av stabsenhetene. 

 
3.0.5 Sørge for at pasientadministrative rutiner og systemer godt ivaretar nye 

pasientrettigheter som følge av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven, 
ordningen med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp kreft.  
 

Pakkeforløp for kreft ivaretas sammen med Helse Nord. Opplæring er gitt til 
foretaksansatte, hjemmesider er etablert og koding er på plass.  Informasjon om nytt 
lovverk er ivaretatt. Fritt behandlingsvalg ivaretas. 

 
3.0.6 Tilby pasienten tilgang til egen pasientinformasjon (journaldokumenter, timer, 

innsynslogg, etc.) i tråd med fremdriften i prosjektet «Pasientens tilgang til egen 
journal». 
 

Finnmarkssykehuset har aktivt deltatt i Innsyns-prosjektet. Pasienter får tilgang til 
egen journal i henhold til dette arbeidet. Arbeidet vil fortsette med nye arbeidsfelt 
som gir pasientene mulighet til å bestille timer på gjennom nett-baserte løsninger.  
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3.0.7 Sørge for at pasientene får direkte innkalling til time for undersøkelse/ 
behandling i første svar på henvisningen. 
 

I hovedsak er innkalling til time i første svarbrev til nyhenviste pasienter gjennomført. 
Der det kun oppgis «innen uke» i første svarbrev er det oftest fordi det mangler 
navngitt behandler. 

 
3.0.8 Skal ha koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og 

koordinerte tjenester. 
 

Finnmarkssykehuset har ikke på plass en rutine som sikrer dette. Som koordinerende 
enhet (KE) er avdelingsleder ved avdeling for rehabilitering i Kirkenes oppnevnt. Hun 
har kontakt med de øvrige KE i regionen. En regional prosedyre for oppnevnelse av 
koordinator er etterlyst.  
 
UNN er straks ferdig med sin prosedyre og når den blir utgitt, vil vi vurdere å lage en 
tilsvarende for Finnmarkssykehuset. I praksis er det slik at ansatte ved 
rehabiliteringsavdelingens enheter ofte fungerer som koordinatorer for sine pasienter 
et stykke på vei, men det er ingen formelle utnevnelser iht begrepet koordinator.  
 
Stillingen som koordinator ble fjernet som følge av pålegg om nedbemanning for fire år 
siden. Den ble erstattet av et funksjonstillegg til avdelingsleder for avdeling fysikalsk 
medisin og rehabilitering ved klinikk Kirkenes. Klinikk Kirkenes og Finnmarkssykehuset 
gjør fortløpende en vurdering av om denne tjenesten ytes tilfredsstillende med dagens 
ordning eller om det må lyses ut en slik stilling.  
 

 
3.0.9 Sikre at pasientene har et nødvendig rehabiliterings-, habiliterings- og 

geritatritilbud. 
 

Rehabiliteringsavdelingen ved klinikk Kirkenes er foretaksovergripende, dvs gjelder 
for hele Finnmark. Avdelingen har både sengepost, poliklinikk og et ambulant team 
som reiser rundt i kommunene.  
 
Habiliteringsavdelingen for barn er en del av barneavdelingen i Hammerfest sykehus, 
mens habiliteringsavdelingen for voksne er lokalisert til Kirkenes sykehus og 
organisert under avdeling for rehabilitering. Begge enheter har en tverrfaglig 
behandling og tilnærming til pasientenes behov.  
Geriatritilbudet er en del av de medisinske avdelinger på hhv Hammerfest og Kirkenes 
sykehus.  
 
I Kirkenes er det ansatt lege som om kort tid er formelt godkjent geriater. Klinikken 
holder på å reetablere geriatriteam. Det ble startet opp med demensutredning og 
førerkortutredning i 2015. Det etableres egne geriatriske senger, men har per nå ikke 
kapasitet da avdelingen har belegg rundt 100%. 
 
I Hammerfest har man utviklet flg tjenestetilbud:  
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-Tverrfaglig geriatripoliklinikk en dag per uke, i hovedsak utredning kognitiv svikt, 
men også utredning falltendens, polyfarmasi og eller sammensatte indremedisinske 
problemstillinger.  
-Tverrfaglig team med sykepleier, ergo- og fysioterapeut i tillegg til overlege med 
interesse for geriatri som fag. 
-Kombinert slag og akuttgeriatrisk enhet integrert i medisinsk sengepost 24/7. Slag og 
akuttgeriatrisk enhet har fem definerte senger. Drives av LIS og overlege. Sykepleier, 
ergoterapeut, fysioterapeut og logoped ved behov. Tverrfaglig møte morgen og 
ettermiddag. 

3.0.10 Delta i oppfølgingsteam for avtalene med de private 
rehabiliteringsinstitusjonene. 
 

Finnmarkssykehuset har lenge etterlyst slikt arbeid, men initiativet fra Helse Nord har 
dessverre uteblitt. Så snart Helse Nord tar initiativ til slikt arbeid så vil vi stille med 
konstruktivt samarbeid.  

 
3.0.11 Sørge for et godt tilbud til CFS/ME1 pasienter. 

 
I henhold til fagplanen I rehabilitering er slikt arbeid i regionen fordelt til UNN og 
Helgelandssykehuset. LMS i Finnmarkssykehuset skal inkludere kurs om CFS/ME i 
sine planer.  

 
3.0.12 Offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid. 

 
Foretaket offentliggjør 3-3 meldinger regelmessig på internett og har levende KVAM-
utvalg og kvalitetsutvalg. Videre brukes innholdet i Passopp-undersøkelsene til 
forbedring i klinikkene.  
 
Klinikk psykisk helsevern og rus: Årlig møte med bruker- og pårørendeorganisasjoner.  
Invitert pårørende til fagdager innenfor utvalgte tema som bidrar til gode innspill. 
Offentliggjøring skjer gjennom prosedyrer og tiltak. Oppfølging av tilsyn er offentlig. 
Pasientombudet gir innspill. Nettbrett ute i poliklinikkene med spørreundersøkelse. 

 
3.0.13 Vurdere å etablere standardiserte og webbaserte PROM-målinger 

 
Dette er ikke iverksatt ennå.  

 
3.0.14 Bruke rapporter fra SKDE og nasjonale behandlingsveiledere for å sikre enhetlig 

behandlingspraksis.  
 

Slike rapporter distribueres til relevante ansatte og brukes også i møter med 
avdelinger og enheter. Et problem er dog at rapporter fra kvalitetsregistre kun sendes 
til registrenes kontaktpersoner, ikke til ledelsen i foretaket. Saken er tatt opp med 
SKDE og vil bli fulgt opp.  
 

 

1 Kronisk utmattelsessyndrom 
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3.0.15 Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn for somatikk. Innen psykisk helsevern skal DPS og BUP 
prioriteres. Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader, årsverk, 
ventetid og aktivitet. 

 
Voksenpsykiatrien: 
Foretaket er inne i større omstilling innenfor PHR og har reduserer antallet 
døgnenheter fra 2015. Antall polikliniske konsultasjoner er økt med 13,3% fra 2014 til 
2015. Samtidig som antall døgnplasser er redusert fra 37 til 33. Oppbygging av 
ambulante akutteam (APAT) er påbegynt, etablering av nye rusteam er forskjøvet til 
etter at APAT-teamene er på plass. Etablering av bakvaktsordning med 24/7 innenfor 
psykiatri er utsatt til 2016. Begrunnelsen for trinnvis etablering av overnevnte tilbud er 
usikkerhet tilknyttet klinikkens økonomiske bærekraft.  
Barne- og ungdomspsykiatrien: Økning i antall polikliniske konsultasjoner i 2015 er 
3,9%.  Det er ikke noen økning i kapasiteten ved Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) og 
Familieavdelingen, noe som medfører at det ikke er mulig å øke aktiviteten.  
 
I revidert inntektsmodell, som pr årsskifte 2015/2016 er ute til høring, foreslås det at 
psykisk helsevern får ytterligere reduksjon i inntektene. Samlet for Helse Nord området 
bidrar Finnmarkssykehuset til reduksjon i kostnadene. Funksjonsregnskapet viser en 
nedgang i psykisk helsevern og rus’ andel av brutto driftskostnader. Andelen er på 21 % 
for 2015 og var på 21,73 % for 2014. Mye av nedgangen knyttes til nedleggelsen av Post 
Jansnes fra desember 2014, som alene forklarer mesteparten av nedgangen i 
psykiatriens andel.  
 
I forbindelse med utbygging av Alta nærsykehus og tilbud i Karasjok vil antall 
døgnplasser innen psykisk helsevern økes med 5 til 15 plasser i Alta. De 5 plassene er 
midlertidig flyttet til Tana etter at Jansnes ble lagt ned. Dagens 12 TSB-plasser på 
Finnmarksklinikken vil omgjøres til 6 + 2 plasser i Alta og Karasjok. Dagens akutteam i 
Lakselv vil i 2016 omgjøres til APAT-team. Endringene er i tråd med føringene om 
omlegging fra døgn til dag og vil medføre at andelen av foretakets kostnader som går til 
psykiatri og rus vil øke fra dagens nivå når nye planlagte tilbud er på plass 
(2017/2018), herunder flytting av tilbudet fra Lakselv til Karasjok.  
 
Det gir et skjevt bilde å sammenligne funksjonsregnskapet for Finnmarkssykehuset som 
følge av behandlingen av gjestepasienter internt i Helse Nord. Økte 
gjestepasientkostnader innen psykiatri og TSB reduserer først inntektsrammen i 
Finnmarkssykehuset og i andre rekke kostnadene for pasientene som behandles i 
Finnmark. Ut fra styresak 116/2015 i Helse Nord RHF utgjør dette med retting av feil 
om lag 15 millioner i endring fra 2014 til 2015. Dermed brukes ca. 15 millioner mer på 
Finnmarks pasienter innen psykiatri og rus som behandles utenfor fylket, uten at det 
reflekteres i funksjonsregnskapet til Finnmarkssykehuset. 
 
Netto månedsverk har falt med 13,08 i snitt for 2015 i klinikk Psykisk helsevern og rus 
sammenlignet med 2014, samtidig som månedsverkene i somatikken er om lag uendret. 
Dette henger sammen med at Post Jansnes er lagt ned som forklart over, der 
døgnenheten hadde over 30 månedsverk i 2014. Slik at ellers i klinikken er 
månedsverkene økt med cirka 17. På toppen av dette vil månedsverkene også øke etter 
hvert som det nye tilbudet er i full drift. Det er for 2015 ikke fullt opp i alle vakante 
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stillinger.  
 
Psykisk helsevern og TSB ligger godt innenfor de nasjonale måltallene for 
gjennomsnittlig ventetid. DPS Vest-Finnmark har likevel hatt store utfordringen med å 
unngå fristbrudd blant annet pga. at hele området ble definert som omstillingsområde i 
forbindelse med nedlegging av Jansnes, noe som igjen førte til at flere ledige stillinger 
ikke kunne lyses ut før det avklart om overtallige kunne tilbys ledige stillinger. 
Somatikken ligger gjennomgående gjennom hele 2015 over måltall. Dette tyder på at 
psykiatri og rus prioriteres høyt. 
 
VPP - TSB: Foretaket har direkte kostnader til sykehus utenfor regionene i form av 
gjestepasientkostnader. Sykehuskostnader som i hovedsak tas av UNN belastes 
foretaket påfølgende år i budsjettramme regulert i inntektsmodellen.  
Andelen av psykiatrikostnadene i foretaket som går til barn ligger stabilt på om lag 26 
%, noe som nok er høyere enn resten av foretaksgruppen siden sykehusfunksjonene 
ivaretas av UNN.  

 

3.0.16 Gjennomføre fagplaner i tråd med prioriteringer i Plan for Helse Nord 2015–
2018.  
 

Finnmarkssykehuset har på slutten av 2015 og videre I 2016 til hensikt å gå grundig 
gjennom alle fagplaner for å sørge for at Finnmarkssykehuset har fulgt opp det som er 
intensjonen I planen. En tilleggseffekt av slikt arbeid er at vi på den måten også ser til 
at andre foretak gjør det de er pålagt og dessuten at Finnmarkssykehuset tilgodeses 
med den økonomien som er tenkt.  

 
3.0.17 Besvare 80 % av telefonhenvendelsene til pasientreiser innen 60 sekunder.  

 
Pasientreiser Finnmark har ikke klart målet om at 80 % av telefonhenvendelsene skal 
besvares innen 60 sekunder, årsaken er høyt sykefravær, og at vi har hatt en økning i 
behandlede reiseregninger sammenlignet med 2014. Gjennomsnittlig svartid innenfor 
60 sekunder for 2015 var 35%. 

 
3.0.18 Operasjonalisering av resultat fra prosjektet felles regionale retningslinjer for 

kvalitetsforbedring på pasientreiseområdet. 
 

Prosjektet ledes av Helse Nord i samarbeide med helseforetakene, det er ikke avsluttet 
og er derfor ikke operasjonalisert. 

 
3.0.19 Saksbehandle reiseoppgjør innen 14 dager. For månedene juli og august er kravet 

21 dager.  
 

Saksbehandlingstid 2015 
Januar 32,3 dager  
Februar 17,3 dager 
Mars 12,6 dager 
April 14,6 dager 
Mai 14,1 dager 
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Juni 18,1 dager 
Juli 17,4 dager 
August 20 dager 
September 18,4 dager 
Oktober 15,6 dager 
November 11,7 dager 
Desember 13 dager 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 2015 er 17,1 dager. 
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3.0.20 Bidra med helsefaglige ressurser i utvikling av pasientrettet informasjon i 
oppbygging og utvikling av våre nettsider, og delta i regionalt/nasjonalt prosjekt 
med felles nasjonal nettløsninger på helsenorge.no-plattformen. Det skal ikke 
opprettes nettsteder eller eksterne nettjenester utenfor felles nasjonal 
publiseringsplattform.  
 

Foretaket har i 2015 gjennomført et større arbeid for å utvikle pasientrettet 
informasjon. Arbeidet er ledet av kommunikasjonsavdelingen med deltakelse av 
klinikere. Foretaket følger framdriftsplanen til det nasjonale prosjektet for overgang 
til nye nettsider og har satt av tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet.  

 
Foretaksspesifikke mål 2015: 
 
Finnmarkssykehuset: 
 
3.0.21 Tolkeprosjektet skal innføres med tertialvis statusoppdatering til Helse Nord 

RHF. 
 

Stillingen som ansvarlig for prosjektet er besatt og arbeidet er igangsatt. Tiltaksplan er 
utarbeidet og arbeidsgruppe og styringsgruppe er under etablering. 

3 . 1  Somatikk 
 
Mål 2015: 

3.1.1 Etablere et tilbud innen geriatri og rehabilitering som ivaretar samisk språk og 
kulturforståelse. 
 

Arbeidsgruppen for Samisk Helsepark har prioritert å starte og bygge opp et 
geriatriteam til den samiske befolkning. Teamet vil også kunne ambulere til andre 
plasser i Foretaket. Midler må på plass for etablering. Foretaket prøver å legge til rette 
for å ivareta samisk språk og kultur innenfor avdeling for rehabilitering. 
Tolkeprosjektet er også etablert og vil kunne bidra i riktig retning. 

3.1.2 Forberede ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle 
overgrep fra 2016. Eksisterende robuste tilbud som i dag er etablert i 
kommunene kan videreføres gjennom avtaler. Helseforetakene må gjøre avtaler 
med justissektoren om rettsmedisinske undersøkelser, og det totale tilbudet må 
være døgnbasert. Plan for arbeidet skal rapporteres innen 10.04.15. 
 

Foretaket ble noe forsinket med dette arbeidet, men arbeidsgruppa har nå kommet 
med et forslag til plan som skal behandles i foretaksledelsen i løpet av februar. 
Iverksettelse av arbeidet vil etter planen skje til sommeren.   

3.1.3 Etablere ventelister innenfor røntgenområdet samt rapportere ventetidene til 
NPR2 innen utgangen av 2015. 
 

2 Norsk pasientregister 
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Dette tiltaket savner fortsatt en teknisk løsning som gjør arbeidet mulig.  

3.1.4 Innen 30.04.15 skal helseforetaket lage en handlingsplan for å få kontroll på 
antall åpne dokumenter som er ”eldre” enn 14 dager (lege, sykepleier- og andre 
dokumenter), samt åpne henvisningsdokumenter uten planlagt ny kontakt. 
Helseforetaket skal definere hva som er normalt nivå for antall åpne dokumenter, 
og innføre rutiner som sikrer at dette følges opp løpende i alle relevante 
avdelinger. Handlingsplanen skal utarbeides slik at helseforetaket har brakt disse 
pasientadministrative rutiner under kontroll innen utgangen av 2. tertial. 
 

Handlingsplan for «Åpne henvisninger uten planlagt ny kontakt» og «Åpne 
dokumenter som er eldre enn 14 dager» er vedtatt og lagt ut i Docmap, PR38042.  Alle 
klinikkene hadde dette i sin tiltaksplan for 2015 og lederne skal følge opp ansvarlige 
slik at antall åpne dokumenter og åpne henvisninger holdes under måltall.  
 
Klinikk Hammerfest:                                                       Måltall               Status jan 2016 
Åpne henvisninger uten planlagt ny kontakt                150 298 
Åpne dokumenter som er eldre enn 14 dager              300                          399 
 
Klinikk Kirkenes:                                                              Måltall               Status jan 2016 
Åpne henvisninger uten planlagt ny kontakt                 150                         426 
Åpne dokumenter som er eldre enn 14 dager                200                        343 
 
Klinikk Psykisk helsevern og rus:                                Måltall               Status jan 2016 
Åpne henvisninger uten planlagt ny kontakt                 100                        1448 
Åpne dokumenter som er eldre enn 14 dager               100                        1201 

3.1.5 Delta i arbeidet med kostnadsvekter for 2016. 
 

Finnmarkssykehuset var med på å utarbeide kostnadsvekter for 2016. Arbeidet ble 
levert til Helsedirektoratet i mai 2015.   

3.1.6 Etablere en overordnet ernæringsstrategi i tråd med anbefalinger i faglige 
retningslinjer fra Helsedirektoratet og ”Kosthåndboken – veileder i 
ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten”.3 

 
Begge sykehus i Finnmark har ansatt kliniske dietister. Disse følger nasjonale faglige 
retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring fra 2010, i henhold til 
Prosedyre PR09643. Slikt arbeid har vært fulgt siden 2012, noe som også er anbefalt i 
kosthåndboken fra 2012. Arbeid med en overordnet ernæringsstrategi utover dette 
har ikke vært igangsatt.  
 
Sentralkjøkkenet i Hammerfest jobber med forbedringer av måltidsmønsteret, under 
temaet «det fjerde måltid», noe som er i tråd med anbefalinger fra Kosthåndboken. 

 
 
 

3Mål fra tilleggslista til oppdragsdokument 2015 
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Foretaksspesifikke mål 2015: 
 
Finnmarkssykehuset  

3.1.7 Avsette ressurser til sosialpediatrisk virksomhet i barneavdelingen. 
 

Avdelingen har utarbeidet en opplæringsplan for å sikre kompetanseheving for bedre 
kvalitet innen fagområdet sosialpediatri. Det er etablert egen faggruppe innen 
området.  I tillegg har man tilført avdelingen ekstra legeressurs fra 2016.  

3.1.8 Bidra i arbeidet med å utarbeide felles radiologiske protokoller. 
 

UNN-Tromsø skal være drivkraften i dette arbeidet, men denne drivkraften har 
uteblitt. Finnmarkssykehuset står klar til å yte sitt i dette arbeidet.  

3 . 2  Psykisk helsevern og rus 
 
Mål 2014: 
 

3.2.1 Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom 
ulike behandlingstilbud, herunder medikamentfritt tilbud. Tilbudet utformes i 
nært samarbeid med brukerorganisasjonene.  

 
Pasienter i psykisk helsevern og rus får velge mellom ulike behandlingstilbud i hht 
gjeldende retningslinjer, herunder medikamentfrie tilbud. Dialog med bruker- og 
pårørende organisasjoner ivaretas på årlig dialogmøte.  

3.2.2 Det skal etableres et samarbeid med barnevernet slik at barn og unge som har 
behov for det, gis et helhetlig behandlingstilbud. 
 

Samarbeidet er etablert på DPS nivå i enkeltsaker. (Barne- og ungdomspsykiatrien er 
integrert i DPSene). Planlagt møte med BUF etat – region Nord på klinikknivå i 2015 
ble ikke avholdt.  

 

3.2.3 Implementere4 regionalt kompetanseprogram for traumebehandling i samarbeid 
med RVTS5. 

 
Er fulgt opp i samsvar med føringer fra Helse Nord.  
 

 
 

4 Helse Nord RHF: Delta i kompetanseprogrammet 
5 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging  
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3.2.4 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal i større grad 
innrette sine tjenestetilbud slik at personellet jobber mer ambulant og 
samarbeider nærmere med kommuner, skoler, barnevernet og fengslene. 
Legespesialister og psykologer inngår i det ambulante arbeidet ved 
distriktspsykiatriske sentre. 
 

Større grad av ambulant virksomhet følges opp i hht styrevedtak i sak 98/2014, 
22/2014 og adm dir sitt vedtak datert 01.06.15 tilknyttet endelig organisering av 
Psykisk helse og rus. Fremdrift for oppbygging er i hht styresak 90/2015 – Tiltak for 
budsjettbalanse Klinikk psykisk helsevern og rus og tilgjengelige budsjettrammer. 
Samarbeid med kommuner ivaretas med årlige møter mellom kommuner og DPS og 
gjennom samarbeidsprosjekter tilknyttet pasientbehandling. På foretaksnivå ivaretas 
samarbeidet i OSO (overordnet samarbeidsorgan mellom kommuner og 
Finnmarkssykehuset). Samarbeid med skoler og barnevern skjer via DPS både i 
forhold til samarbeidsmetoder og i enkeltsaker.  Samarbeidsavtalen med Vadsø 
fengsel ble gjennomgått og revidert i 2015. Det avholdes faste møter mellom fengslet 
og DPS Øst-Finnmark som er delegert det praktiske oppfølgingsansvaret.  

3.2.5 Innføring av et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern 
etter modell fra Storbritannia skal startes, i samarbeid med Helsedirektoratet, jf. 
Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014–2017. 
 

Kartleggingssystemet var ikke tilgjengelig på foretaksnivå i 2015. 

3.2.6 Lokale planer for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern skal 
ferdigstilles. 
 

Planen er under utarbeiding, men er ennå ikke ferdigstilt.  

3.2.7 Rusbehandling skal integreres i psykisk helsevern på DPS-nivå,6  
 

Rusbehandling er integrert i psykisk helsevern på DPS-nivå fra 01.09.14. 
 

Foretaksspesifikke mål 2015: 
 

Finnmarkssykehuset 

3.2.8 Overta ansvar for LAR7 i eget foretaksområde i 2015. 
 

Ansvaret for LAR er overtatt fra 01.01.16 

6 Helse Nord RHF: Så langt lokale forhold tilsier det. 
7 Legemiddelassistert rehabilitering 
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3 . 3  Samhandling 
 
Mål 2015: 

3.3.1 Prinsippene i styresak 70-2002 IKT-strategi i Helse Nord skal fortsatt ligge til 
grunn for arbeidet med IKT i regionen. Helseforetakene skal ikke gjennomføre 
separate anskaffelser eller iverksette andre tiltak som kan true de ambisjoner 
som er beskrevet rundt realisering av FIKS8. Behov for nye tjenester/prosjekter 
skal forankres mot Helse Nord RHF på et tidlig tidspunkt.  

 
Finnmarkssykehuset HF har dedikert ressurs innen intern IKT som ivaretar dette 
oppdraget for foretaket. Foretaket sitter representert i alle regionale fora og er stor 
bidragsyter der. 

3.3.2 Aktivt bidra til en større nasjonal standardisering innen IKT-området basert på 
de styringssignaler som gis i retning av én innbygger, én journal, samt arbeidet 
som utføres i regi av Nasjonal IKT.  

 
Finnmarkssykehuset HF har dedikert ressurs innen intern IKT som ivaretar dette 
oppdraget for foretaket. Foretaket sitter representert i alle regionale fora og er stor 
bidragsyter der. 

3.3.3 Skal etablere arena med faste møter for samhandling med avtalespesialistene. 
Helse Nord RHF vil fasilitere etableringen av møtearenaene. 
Etablere et godt samarbeid med avtalespesialistene i sine nedslagsfelt for å sikre 
gode pasientforløp, slik at den samlede kapasiteten blir utnyttet optimalt. 

 
Finnmarkssykehuset stiller mer enn gjerne på slike møter. Vi har pt et greit og avklart 
forhold til avtalespesialistene i vårt område.  

3.3.4 Vurdere å etablere kliniske samarbeidsutvalg (KSU) i regi av OSO9 i de enkelte 
helseforetaksområdene, for å styrke samhandlingen på klinisk nivå (inkludert 
fastlegene). 

 
OSO har etablert to KSUer i 2015; en om sykestuer og en om kreftforløp. I 2015 ble det 
vedtatt i OSO at det skal iverksettes et KSU-prosjekt (klinisk samarbeidsutvalg) 
tilknyttet behandlingsforløp for ROP- pasienter. 

3.3.5 Bistå i å utvikle kommunenes kompetansebehov som følger av 
Samhandlingsreformen. Rapporten ”Kompetanseutfordringer som følge av 
samhandlingsreformen”10 skal legges til grunn for det videre arbeidet.  

 

8 Felles innføring av kliniske systemer 
9 Overordnet samarbeidsorgan 
10 Styresak Helse Nord RHF, sak 90/2014 
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Det er gjennomført eget prosjekt etter at OSO opprettet arbeidsgruppe med dette som 
tema. Rapport er sluttført og er behandlet i OSO. Arbeidsgruppen ga konkrete 
anbefalinger knyttet rekruttering, stabilisering samt relatert til kultur- og 
språkkompetanse. Foruten ansatte i Finnmarkssykehuset deltok representanter fra 
kommuner samt fra foretakets brukerutvalg. 

 

3.3.6 Skal, der det er relevant, invitere kommuner og brukerrepresentanter inn i 
pasientforløpsprosjekter.  

 
Brukerrepresentanter har vært hentet inn som medlemmer i to av de gjennomførte 
prosjekter i 2015; kompetanseheving samt i pågående arbeidsgruppe som arbeider 
med pasientforløp – kreftpasienter. 
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4 Kvalitet, pasientsikkerhet, smittevern og beredskap 

4 . 1  Kvalitet 
 
Mål 2015: 

4.1.1 Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har nasjonal dekningsgrad og 
god datakvalitet. 
 

Finnmarkssykehuset har hatt enkelte hull i sin rapportering, dvs registre vi ikke har 
rapportert til. Disse hullene er tettet f.o.m. 2016.  

4.1.2 Ha gode strukturer for formidling og kommunisering av kvalitetsresultater og 
uønskede hendelser til pasienter, pårørende og offentligheten. 
 

Kvalitetsresultater beskrives i den månedlige virksomhetsrapporten. 3-3-meldinger 
legges ut på nett og er tilgjengelig for befolkningen.  

4.1.3 I samarbeid med berørte parter gjennomgå avtalene om studenthelsetjenesten 
slik at studenter får et tilfredsstillende tilbud. 
 

Vi har ikke noe slikt tilbud. Vi antar at dette primært er et ansvar for større 
utdanningssentre (UNN).  

4.1.4 Bidra til å revidere/oppdatere Helse Nords kvalitetsstrategi som ferdigstilles 
våren 2015, med påfølgende revidering av egen strategi.   
 

Finnmarkssykehuset har bidratt inn til Helse Nords arbeid, og vil i 2016 revidere egen 
strategi.  

4.1.5 Gjennomføre tiltakene i rapporten ”Kvalitet i ventelistedata” fra 
Helsedirektoratet. 
 

Rapporten ”Kvalitet i ventelistedata” er laget med oppsummerende konklusjoner til 
Helsedirektoratet og de regionale helseforetak. Rapporten er etter 
Finnmarkssykehusets vurdering lite egnet til bruk for helseforetakene i sitt arbeid 
med ventelister.  
Finnmarkssykehuset fikk sommeren 2015 utført et arbeid for kartlegging av 
ventelistene i foretaket. Rapporten munnet ut i 60 konkrete punkter som er fordelt i 
foretaksledelsen. Rapporten vil bli fulgt opp av oss.  

4.1.6 Tilegne seg kunnskap til å kunne gjennomføre minimetodevurderinger og yte 
støtte for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.  
 

Det er svært få - om noen i det hele tatt - som har gjennomført minimetodevurdering i 
Helse Nord. Vi har ikke vurdert det som viktig at Finnmarkssykehuset prioriterer å 
tilegne seg denne kunnskapen, sett opp mot hvor aktuelt det er at 
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Finnmarkssykehuset forsker frem nye metoder som skal være gjeldende i 
spesialisthelsetjenesten.  

 
 

Foretaksspesifikke mål 2015: 
 
Finnmarkssykehuset 

4.1.7 Innen 30.04.15 skal det legges frem handlingsplan for innføring av automatisert 
journalundersøkelse (ASJ) for bruk ved GTT (Global Trigger Tool). Arbeidet skal 
foregå i nær dialog med Helse Nord RHF.  
 

Helse Nord RHF har brukt 2015 til å klargjøre hvilken vei prosjektet skulle ta. HN 
hadde i desember 2015 ute en tilbudsforespørsel for overflytting av løsningen til ny 
plattform. Finnmarkssykehuset kunne derfor ikke foreta seg noe i saken i 2015.  
 
For 2016 ser planen slik ut: 
Fase 1: NLSH deltar i prosjektet med å flytte ASJ løsningen over på ny plattform. Dette 
prosjektet er planlagt ferdigstilt før sommeren 2016 
Fase 2: Det må gjøres en beslutning om hvordan løsningen skal rulles ut videre i 
regionen, bl.a. i Finnmarkssykehuset. Dette vil gjøres i løpet av 2016, mest sannsynlig 
blir en slik utrulling å skje i andre halvår 2016. 

4 . 2  Pasientsikkerhet  
 
Mål 2015: 

4.2.1 Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 
sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i månedlig 
virksomhetsrapport.  

 
Finnmarkssykehusets kvalitetsrådgiver med ansvar for dette arbeidsområdet ble 
headhuntet til arbeid i Helse Nord RHF og det tok noe tid å få ansatt vikar. Nå er vikar 
på plass og arbeidet med dette feltet er intensivert. Resultater meldes i månedlig 
virksomhetsrapport.  

4.2.2 Skal ha etablert rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og TSB 
får behandling for somatiske lidelser, og tilsvarende, at pasienter som behandles 
for somatiske lidelser også får tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller 
rusproblemer.  

 
Klinikk Hammerfest har rutiner som sikrer at somatiske pasienter blir tilsett av VPP 
ved behov. VPP vurderer da videre behandling og oppfølging av pasienter.  
Klinikk Psykisk helsevern og rus ønsker en tydeliggjøring av ansvarsfordeling mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for inneliggende pasienter på de 
lokalisasjonene der klinikken har sine døgnenheter. Samarbeidet fungerer godt i Alta 
og Tana, mens man fortsatt har et stykke igjen før samarbeidet med Karasjok 
kommune er på plass. Det jobbes med å få til en samarbeidsrelasjon i Karasjok.  
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4.2.3 I samarbeid med Sykehusapotek Nord skal det utarbeides og implementeres en 
regional prosedyre for samstemming av legemiddellister inn og ut av sykehus. 
 

Flg prosedyrer er på plass:  
PR34925 samstemming av legemiddelliste ved innleggelse 
PR38625 sjekkliste samstemming av legemiddellister 
PR31149 epikrise og samstemming ved utskrivelse 

4.2.4 Tiltaket ”Innføring av generisk ordinering” skal gjennomføres i samarbeid med 
Sykehusapotek Nord. 
 

Generisk ordinering er planlagt men noe forsinket pga forsinkelse i trykking av nye 
kurver. Dette vil bli iverksatt i løpet av februar 2016.  

 
Foretaksspesifikke mål 2015: 
 
Finnmarkssykehuset 

4.2.5 Sørge for at GTT (Global Trigger Tool)-undersøkelsen for 2013 og 2014 
gjennomføres, og at resultatene ferdigstilles og rapporteres i samsvar med 
nasjonale føringer. 

 
Undersøkelsen for 2013 og 2014 er gjennomført og innrapportert. Resultat for 2014 
ble dessverre innrapportert etter frist, da Finnmarkssykehuset manglet 
representanter til GTT-teamet. 

4 . 3  Smittevern 
 
Mål 2015: 

 

4.3.1 Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus skal implementeres og 
etterleves. 

 
Alle fagmiljøer er informert om nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk. De 
operative fagmiljøer har fått informasjon om antibiotikabruk i forbindelse med 
operasjoner. Antibiotikastyringsprogram planlegges iverksatt i løpet av 2016.  

4.3.2 Alle ansatte i Helse Nord skal gjennomføre e-læringskurs i håndhygiene. 
 

Dette er vedtatt i foretaksledelsen. Følges opp i linja.  

4.3.3 Alle sykehus skal rapportere antibiotikaforbruk årlig, fordelt på 
antibiotikagrupper og avdelinger. 

 
Dette gjøres gjennom vår årlige «Pest eller kolera»-rapport. 
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4 . 4  Beredskap  
 
Mål 2015: 

4.4.1 Gjennomføre risikovurderinger som danner grunnlaget for sykehusenes 
legemiddelberedskap, inkl. forsyningssikkerhet.  

 
Arbeidet med å lage en veiledende liste til beredskapslager er påbegynt i 2015 og vil 
bli videreført i 2016. Denne lista vil også være utgangspunkt for risikovurderingen 
som skal gjøres.  

4.4.2 Inngå avtale mellom helseforetak og Sykehusapotek Nord som klargjør 
Sykehusapotek Nords rolle og ansvar for helseforetakets legemiddelberedskap.  

 
Finnmarkssykehuset vurderte denne saken i 2015. I og med at vi manglet avtale gikk 
vi til det skritt å lyse ut ny anbudskonkurranse. Dette skal ikke forpurre en sak «som 
klargjør Sykehusapotek Nords rolle og ansvar for helseforetakenes 
legemiddelberedskap». 
Vi må ha avtale og avtale som sikrer leveranser. Vi har sett på det som er kortsiktig 
løsning, dvs to år.  

4.4.3 Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse på kritisk infrastruktur. Gjennomføres 
for vann og strøm hver for seg.  

 
Dette har blitt håndtert av foretakets beredskapsutvalg der SDE er representert og 
oppdraget er utført. 

4.4.4 Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS11-analyser skal 
behandles særskilt av helseforetakets styre innen 01.06.15. Styresaken skal 
beskrive om databehandler oppfyller de krav i lover og forskrifter som er tillagt 
databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. 
Eventuelle avvik skal være lukket innen 31.12.15. 

 
Risikostyring ble behandlet på ledermøte i Finnmarkssykehuset 15.12.15, etter at 
Helse Nord påpekte mangler i foretakenes ROS-analyser av de kliniske systemer. Det 
ble der vedtatt en plan der man skal gjennomføre analysene i klinikkene innen 
utgangen av 2016.  
 
Det er i 2015 inngått databehandleravtale mellom Finnmarkssykehuset og Helse Nord 
IKT. Helse Nord IKT er satt til å forvalte avtalene mot eksterne leverandører, og 
plikter derfor også å inngå databehandleravtale med disse. Der Finnmarkssykehuset 
har avtaler direkte med eksterne leverandører, skal det være databehandleravtaler på 
plass. 
 
Senter for drift og eiendom har dedikert egen ressurs til dette oppdraget. Saken er 
utarbeidet og lagt fram for styret i mai 2015. 

11 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
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5 Personell, utdanning og kompetanse  
 
Mål 2015: 
5.0.1 Samarbeidsorganet mellom RHF og universiteter/høyskoler benyttes aktivt til å 

planlegge aktuelle utdanninger og saker knyttet til utdanningsområdet 
 

Vi følger opp og har god kontakt med RHF. Dette er et bidramål. 
 

5.0.2 Sikre tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, herunder i den 
nye spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin som skal gjennomføres i henhold 
til Helsedirektoratets rammeverk. 

 
Finnmarkssykehuset arbeider igjennom sitt legerekrutteringsprosjektet 
systematisk/målrettet mot full dekning av egne, faste overlegespesialister. Tiltak som 
rekrutteringsstillinger, stipendavtaler for LiS leger og hospiteringsordninger har over 
tid gitt positiv effekt. Foretaket er i ferd med å utarbeide et eget kompetanseregnskap 
for legespesialister – for å sikre rett og tilstrekkelig kompetanse tilfang. Herunder 
også   innen området for rus og avhengighetsmedisin. 

 
5.0.3 Bidra til å oppfylle partenes avtale om fast tilsetting av leger i spesialisering.  
 

På kort sikt ser det ut til at fast ansettelse av LIS leger skal gå greit. Vi har allerede 
ansatt flesteparten av LIS legene fast, og regnet med dem i planen videre. Noen plasser 
har pr i dag fullt, men det ser ut til at naturlig avgang vil løse dette. Andre avdelinger 
har en aldrende overlege stab, der naturlig avgang vil være høy den nærmeste tiden. 
Finnmarkssykehuset har opprettet lokal koordinatorfunksjon i HR/FFS.  

 
5.0.4 Sikre tilstrekkelig personell med riktig kompetanse, med spesielt fokus på 

behovet for operasjonssykepleiere, radiologer og intensivsykepleiere. 
 

Finnmarkssykehuset etablerer en overordnet rekrutteringsfunksjon som bedre skal 
sikre at rekrutteringssvake stillinger blir prioritert i vår rekrutteringsstrategi. 
Foretaket har opprettet 10 utdanningsstillinger for studenter innen ABIKO i 2015, 
som planlegges videreført i årene fremover. Fordelingen innen hver spesialitet 
vurderes etter behov ved hvert opptak. For å skape interesse for spesialutdanning gis 
interesserte sykepleiere mulighet til å hospitere som spesialsykepleier. Enkelte 
avdelinger har opprettet rekrutteringsstillinger på inntil 6 måneder i påvente av 
oppstart på videreutdanning. Pr januar 2016 er vi i gang med ny utlysningsrunde. Det 
er for få utdanningsstillinger sett i lys av vår kompetanseanalyse i et 10 års 
perspektiv. Det opprettes også ulike støtteordninger og stipender for å utdanne, 
rekruttere og stabilisere andre yrkesgrupper som f.eks. radiologer, psykologer og 
bioingeniører.  

 
5.0.5 Innfri pålagt antall praksis og turnusplasser med god kvalitet som beskrevet i 

vedlegg 1 i Oppdragsdokument 2015. 
 

HR sjef er praksiskoordinator og bidrar inn i ansettelse av turnusstillinger. Vi leverer 
god kvalitet. Plan for forbedringer under utarbeidelse. Studenter i praksis er vår 
viktigste rekrutteringskilde ref. arbeidsgiverpolitisk dokument vedtatt i 2015.  
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5.0.6 Målsettingene i Lærlingestrategi for Helse Nord skal oppfylles – satsning på 
helsefagarbeiderlærlinger 2014–2016. Strategien bygger på innhold og 
målsettinger i Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Måltall for inntak av 
helsefaglærlinger fremkommer i vedlegg 1 i Oppdragsdokument 2015. 

 
Prosjektleder Helsefagarbeiderlærlinger følger vår plan for å sikre at måltallene 
opprettholdes i begge somatiske klinikker. Finnmarkssykehuset er godkjent som 
selvstendig lærebedrift. Har overtatt alle ambulansefagarbeidere fra 
opplæringskontoret fra H15. Lærlinger er en viktige rekrutteringskilde ref. 
arbeidsgiverpolitisk dokument vedtatt i 2015.  

 
5.0.7 Utvikle strategi for kompetansedeling og kompetanseutveksling med kommunale 

helse- og omsorgstjenester i regionen. 
 

Finnmarkssykehuset har vedtatt Arbeidsgiverpolitikk 2015-2018 i mai som grunnlag. 
Dette er koordinert. 
 
Noen egen slik strategi er ikke utarbeidet skriftlig. Finnmarkssykehuset har imidlertid 
lang tradisjon for slikt arbeid.  
Eksempler:  
-Vi har utviklet egen internett-legeside myntet på allmennlegene i Finnmark, der 
nyhetssaker, ambuleringsplaner, behandlingstilbud og henvisningsveiledere er 
samlet.  
-Vi har en egen samhandlingssside myntet på kommunehelsetjenesten, der alle 
Tjenesteavtalene er samlet, og der samhandlingsnyheter legges ut.  

- Vi har etablert tilbud om hospiteringsordning i Finnmarkssykehuset (Docmap 
DS10093) med formål å: 
·         bedre samhandlingen mellom 1. og 2. linjetjenesten 
·         styrke samhandlingskompetansen blant helsepersonell ved sykehus og i 

kommunehelsetjenesten ved å gi økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og 
kompetanse 

·         bidra til å sikre kontinuitet og faglig god kvalitet i tilbudet 
·         bygge faglige nettverk mellom helsepersonell på ulike nivåer og mellom ulike 

fagprofesjoner 
·         styrke den enkeltes fagkompetanse 
-Finnmarkssykehuset deltar aktivt i kurs som arrangeres for allmennlegene i 
Finnmark i regi av Finnmark Legeforening. Før jul 2015 var det kurs om 
kreftbehandling i Finnmark, og i april skal det arrangeres et kurs om habilitering. I 
begge kursene har Finnmarkssykehuset vært viktig leverandør av forelesere og faglig 
innhold.  
 
 

 
5.0.8 Det skal etableres kompetansenettverk i klinisk rettsmedisin i samarbeid med de 

institusjonene som i dag ivaretar rettspatologi og klinisk rettsmedisin. 
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Finnmarkssykehuset har ikke avdelinger eller ansatte som har rettsmedisin som 
hovedarbeidsfelt. Finnmarkssykehuset er imidlertid tilgjengelig for faglig samarbeid 
fra avdelingen på UNN-Tromsø med våre fagpersoner hvis det skulle være ønskelig fra 
det rettsmedisinske miljøet.  

 
5.0.9 Utvikle og implementere tiltak i Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse 

Nord. 
 

Dette er et bidrapunkt og Finnmarkssykehuset bidrar der Helse Nord har behov i 
denne prosessen. Vår grunnlag er forankret i Arbeidsgiverpolitisk dokument.   

 
5.0.10 Bidra til å utvikle regional HR-strategi og handlingsplan for rekruttering som 

oppfølging av Strategisk kompetanseplan del 2.  
 

Dette er et bidrapunkt fra Helse Nord. Finnmarkssykehuset vedtar 
Arbeidsgiverpolitikk 2015-2018 i mai som grunnlag. Dette er koordinert. 

 
5.0.11 Fortsette arbeidet for å redusere uønsket deltid og arbeide for en heltidskultur.  
 

Finnmarkssykehuset har iverksatt rapporteringsmuligheter for uønsket deltid i 
Personalportalen og Webcruiter. Foretaket har Helse Nords laveste andel deltid. 

 
Foretaksspesifikke mål 2015: 
 
Finnmarkssykehuset 
 
5.0.12 Utarbeide plan for aktivitetsbasert bemanningsplanlegging innen 01.06.15. 

 
Samarbeid i Helse Nord starter i mai 2015 etter ønske fra HR-sjef møte. Vi må lære av 
UNN og andre foretak som har lykkes med dette. Plan foreligger for gjennomføring av 
dette arbeidet. Stilling som prosjektleder i Finnmark lyst ut. Utfordringen er å få en 
prosjektleder som tilfredsstiller kravene. Pr januar 16 jobber vi med å søke etter riktig 
person i Klinikk Hammerfest der prosjektet skal starte opp først. Kirkenes skal inn i 
nytt sykehus og Psykisk Helsevern og rus er midt i økonomisk omstilling som gjør at 
disse ikke prioriteres samtidig. 

 
5.0.13 Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging i løpet av 2015.  
 

Vi har deltatt i møter med Helse Nord der de har tatt på seg et koordineringsansvar. I 
løpet av høsten integreres GAT, DIPS og Outlook kalender. HR sjef lyser nå ut en 
prosjektstilling innenfor eget budsjett (vakant stilling); prosjektleder Aktivitetsbasert 
bemanningsplanlegging. Hensikten med prosjektet er å utvikle lederstøttesystem for 
aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. Utvalget skal i første omgang være 
døgnenheten ved Hammerfest sykehus (forankret i Klinikkens ledergruppe). Vi vil få 
fart/fremdrift på prosjektet i løpet av 1. kvartal 16. 

5 . 1  Helse, miljø og sikkerhet 
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Mål 2015: 

5.1.1 Følge opp resultatene av medarbeiderundersøkelsen (MU) på en systematisk 
måte og gi ledere nødvendig støtte til oppfølgingsarbeidet, samt bidra til å utvikle 
MU-konseptet og forberede gjennomføring av MU i 2016.  
 

Medarbeiderundersøkelsen er fulgt opp i alle klinikkene og senter. Kvamrådene har 
fulgt opp dette arbeidet, og rapportert regelmessig til FAMU (foretakets 
arbeidsmiljøutvalg). Finnmarkssykehuset gjennomførte også MU høsten 2015. Denne 
viste en generell forbedring av resultatene, men avdekket stort forbedringspotensial i 
involvering av de ansatte i oppfølgingsarbeidet. Dette får ekstra fokus i oppfølging av 
2015-undersøkelsen.  
 
Finnmarkssykehuset har deltatt aktivt i regionalt nettverk for MU. Som ett av tre 
foretaket som gjennomførte MU i 2015, bidrar foretaket med viktige erfaringer som 
kan videreføres til felles gjennomføring høsten 2016. 

5.1.2 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet skal oppdateres årlig, i nært 
samarbeid med vernetjenesten. 
 

Det utarbeides og oppdateres lokale HMS-handlingplaner etter de årlige 
vernerundene. Målsetningen er at dette skal gjøres innen 31.03 hvert år. Status i april 
er at ikke alle avdelinger/enheter har gjennomført vernerunde i år. 
Hovedverneombudene følger opp at alle gjennomfører vernerunde. Dette rapporteres 
til Kvamråd. 

 

5.1.3 Helseforetakene skal samordne sin virksomhet under ferieavvikling. Primært 
skal dette gjøres internt mellom egne sykehus, men også på tvers av 
helseforetakene for egnede områder av hensyn til kvalitet i tjenesten, og for å 
redusere bruk av vikarer. 
 

Viser til regionalt samarbeid om ferieavvikling der medisinsk fagsjef har koordinert 
arbeidet fra Finnmarkssykehusets side. Notat i saken om hvordan foretaket jobber 
med disse utfordringene forefinnes.  
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6 Forskning og innovasjon  
 
Mål 2015: 

6 . 1  Det skal utvikles strategier og planer med tiltak som kan bidra til å nå målene i 
HelseOmsorg2112 i samarbeid med regionalt helseforetak.   

 
Finnmarkssykehuset har utarbeidet ny forskningsstrategi som innehar planer og 
tiltak som samsvarer med målene for HelseOmsorg 21 om «God Folkehelse», 
«Næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling» samt «Grensesprengende 
forskning».  
 
God folkehelse: 
Plan: Vektlegge forskning som både er innrettet mot helseforetakets kunnskapsbehov 
og behovet til Finnmarks befolkning.  
 
Tiltak: 
• Stimulere særskilt til ph.d løp i avdelinger og klinikker uten slik kompetanse  
• Utlyse helsefaglige stillinger der en etterspør mastergrad  
• Opplærings- og treningsmetoder som kompenserer for lavt pasientvolum skal 
videreutvikles, evalueres og formidles  
• Befolkningsundersøkelser bør inkludere alle befolkningsgrupper i vårt område  
• Forskning på områder som er av stor betydning for befolkningen i Finnmark 
skal prioriteres  
• Oppmuntre til at det samiske perspektiv tilgodeses i forskningsprosjekter  
• Minst én ph.d kandidat innen samhandling og helsetjenesteforskning  
 
Næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling:  
Plan: Økt samhandling mellom Finnmarkssykehus, Universitetet, 
Primærhelsetjenesten og næringslivet. 
Tiltak: 
• Forankre arbeidet med innovasjon i ledelsen  
• Stimulere til forskningssamarbeid med næringslivet  
• Utvikle bedre rutiner for implementering av forskningsresultater  
• Vurdere alle forskningsprosjekter med hensyn til potensial for praktiske og 
eventuelle kommersialiserbare produkter og tjenester.  
• Opprette en felles prosjektdatabase for Finnmarkssykehuset, 
kommunesektoren og UiTs lokale avdelinger i Finnmark, som er åpen tilgjengelig for 
andre aktører i fylke/region, også næringsliv  
• Etablere prosjekter på tvers av tjenestenivåene både innen klinikkene, men 
også kommunesektoren  
 
Grensesprengende forskning:  
Plan: Forskningsproduksjonen skal økes med 100 % i løpet av 5 år, våre forskere skal 
tiltrekke ekstern finansiering (Helse Nord, Forskningsrådet, EU-midler) og minst ett 
internasjonalt prosjekt ledet av Finnmark  

12Nasjonal strategi som skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning, 
utvikling og innovasjon i helse- og omsorgsområdet.   
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Tiltak: 
• Planmessig oppbygging av nye og eksisterende forskningsgrupper og stimulere 
til samarbeid med etablerte forskningsmiljøer ved andre foretak i Helse Nord og UiT  
• Finansiere bistillinger knyttet til UiT for ansatte med ph.d som ønsker dette 
• Bedre synliggjøring av tilgjengelige støttefunksjoner, både lokalt i 
Finnmarkssykehuset og Helse Nords Klinisk Forskningsavdeling i Tromsø 

6 . 2  For å øke nytten av offentlig finansiert klinisk forskning, skal det innføres krav 
om begrunnelse dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og 
gjennomføring av kliniske studier eller helsetjenesteforskning.  

 
Finnmarkssykehuset har innført et punkt i søknadskjemaer ved søkning om lokale 
forskningsmidler.  Videre er kravet om brukermedvirkning i forskningsprosjekter 
(eller begrunnelse for fravær av dette) ved søknad om eksterne midler, sterkt 
tydeliggjort på Finnmarkssykehusets forskningssamlinger i 2015. 
 

6 . 3  Det skal etableres rutiner for formidling og implementering av 
forskningsresultater.  

 
For etablering av rutiner for formidling og implementering av forskningsresultater 
arbeider Finnmarkssykehuset Seksjon for fag, forskning og samhandling (FFS) med 
bedre forankring av forskningen i sykehusets ledelse, da dette synes som essensielt 
for implementering av resultatene i driften.  Videre arbeides det med formidling av 
forskningsresultater ved å også oppmuntre til publisering i norske tidsskrifter, 
presentasjoner på fylkesrådsmøte/kommunestyremøter samt via årlige kronikker el. 
lign i fylkets lokalaviser. Videre vil alle publikasjoner presenteres på 
Finnmarkssykehusets hjemmeside.  

 

6 . 4  Bidra i arbeidet med å utarbeide ny forskningsstrategi i Helse Nord. 
 

Finnmarkssykehusets forskningsleder sitter i referansegruppen for utarbeidelse av 
Helse Nords nye forskningsstrategi. Videre har det vært organisert møte med 
arbeidsgruppen i Helse Nord, Finnmarkssykehusets klinikkledere og lokale sentrale 
forskere. Finnmarkssykehuset har videre utdypende svart på høringen av Helse Nords 
strategi. 

6 . 5  Data fra kvalitetsregistrene skal nyttiggjøres til forskningsformål. Flere 
forskingsprosjekter må realiseres med bruk av data fra nasjonale 
kvalitetsregistre. 

 
Ingen av Finnmarkssykehusets større forskningsprosjekter har benyttes seg av data 
fra nasjonale kvalitetsregistre.  Forskningsledelsen må for fremtiden oppfordre til 
bruk av data fra slike registre. 
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6 . 6  Det skal vurderes gjennomført førkommersielle prosjekter som en del av 
oppfølgingen av ”Fremme innovasjon og innovative løsninger i 
spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser” fra 2012. 
 

Finnmarkssykehuset satte av og tildelte i 2015 kr 750.000 til prosjekter som kunne 
fremme innovasjon. 
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7 Styringsparametre 2015 

7 . 1  Styringsparametre 

7.1.1 Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager.  
 

For alle avviklete pasienter var ventetiden for hele foretaket i snitt 66 dager i 2015. 
Hvis ortopedi i Hammerfest (som registrerer ventetid annerledes enn det gjøres i 
resten av regionen) holdes utenom var ventetiden 62 dager. Ortopedi i Hammerfest 
hadde i 2015 gjennomsnittlig avviklet ventetid på 108 dager.  
For fortsatt ventende pasienter var ventetiden i hele foretaket i 2015 85 dager. Hvis 
ortopedi i Hammerfest holdes utenom var ventetiden 80 dager. 

7.1.2 Ingen fristbrudd13. 
 

Fristbrudd for Finnmarkssykehuset var 4 % i 2015.  

7.1.3 Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer. 
 

Finnmarkssykehuset ligger på ca 90 %.  

7.1.4 Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av 
type pakkeforløp, er over 70 %.  
 

Tall for 2015 viser at Finnmarkssykehuset har 70,2 % av pakkeforløpene innenfor 
standard forløpstid. Klinikk Hammerfest med 77,5 % og Klinikk Kirkenes med 58,1 %. 

7.1.5 Andel reinnleggelser innen 30 dager (som øyeblikkelig hjelp) uavhengig av alder 
og diagnose. 
 

Dette registreres ikke fullgodt i dag. Ved uttak av rapporter har Finnmarkssykehuset 
særdeles lave tall her. Vi tror ikke at våre tall er riktige. Vi hadde gjerne sett at det 
kunne lages regionale prosedyrer på området. 

 
 

7.1.6 Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner skal utføres to 
ganger årlig iht. NOIS14-registerforskriften. 

 
Dette gjøres, men vi har hatt store problemer med å få våre data innregistrert i 
nasjonale databaser. Problemene har ligget på HN-IKT og har vært meldt inn en rekke 
ganger over flere år.  

13 Måles i dag for rettighetspasienter. Ny pasient- og brukerrettighetslov som innføres i løpet av 2. halvår 
2015, vil gi alle pasienter som har behov for spesialisthelsetjeneste status som rettighetspasienter.  
14 Forskrift om Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner 
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7.1.7 NOIS-registrering: Det skal være minst 95 % oppfølging for alle inngrep som 
omfattes av forskriften. 

 
Foretaket har rutiner slik at dette følges.  

 

7 . 2  Rapporteringskrav 

7.2.1 Overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus. 
 

Data er tilgjengelig på www.helsenorge.no.  
2014: Nasjonalt tall 95,2 %. Hammerfest sykehus 94,9 %. Kirkenes sykehus 94,7 %. 
Avviket for sykehusene og for Finnmarkssykehuset som helhet er ikke statistisk 
signifikante.  

7.2.2 Andel reinnleggelser innen 30 dager etter utskriving av eldre pasienter. 
 

Dette registreres ikke fullgodt i dag. Ved uttak av rapporter har Finnmarkssykehuset 
særdeles lave tall her. Vi tror ikke at våre tall er riktige. Vi hadde gjerne sett at det 
kunne lages regionale prosedyrer på området. 

7.2.3 Andel pasienter 18–80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått 
behandling med trombolyse. Mål 20 %. 
 

Data er tilgjengelig på www.helsenorge.no.  
Tall for 2014: Nasjonalt tall 14,6 %. Hammerfest sykehus 6 %. Kirkenes sykehus 12,1 
%, gjennomsnitt 8,5 %. Tall for de to første tertial 2015: Nasjonalt tall 14,7. 
Finnmarkssykehuset samlet 13,0 %.  

7.2.4 Andel pasienter med hjerneslag som legges direkte inn på slagenhet. 
 

Begge sykehus ligger på 90-100 %. Unntakene er de aller dårligste, de pasienter som 
skal ha trombolyse og de pasientene som er så uheldige å bli lagt inn når slagenheten 
er full med andre pasienter. Uansett flyttes de over til slagenheten så snart praktisk 
mulig. Vi antar andelen direkte lagt inn på slagenhet ligger på ca 90 %. 

 
 

7.2.5 Andel årsverk i psykisk helsevern for voksne fordelt på henholdsvis 
distriktspsykiatriske sentre og sykehus. 
 

• DPS Vest-Finnmark: Poliklinikk - 38,45 årsverk inkl TSB / døgn Alta 26 årsverk 
-  inkl. adm personell = totalt 64,45 årsverk 

• DPS Midt-Finnmark / SANKS: Poliklinikk - 13,6 årsverk inkl TSB / døgn Lakselv 
19,5 årsverk (8 plasser) = 33,1 årsverk – inkl adm personell 

• DPS Øst-Finnmark: Poliklinikk - 19,64 årsverk /døgn Tana 31 årsverk inkl 6 
prosjektstillinger (15 plasser) - inkl adm personell = totalt 50,64 årsverk 
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7.2.6 Andel tvangsinnleggelser skal reduseres sammenliknet med 2014. 
 

Finnmarkssykehuset, Klinikk psykisk helsevern og rus er ikke godkjent for bruk av 
tvang. Tvangsinnleggelser av Finnmarkspasienter ivaretas av UNN. Det legges til 
grunn at etablering av APAT-team, bakvaktsordning for leger og Rus team vil redusere 
antall akuttsituasjoner.  

7.2.7 Fastlegers erfaring med distriktspsykiatriske sentre 
 

Rapport for 2014 er fulgt opp i klinikkens KVAM-råd. Rapporten viste dårligst skår på 
veiledning og behov for fagdager. Samarbeidet med fastlegene følges opp i DPS-ene.  

7.2.8 Pasienters erfaring med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 

Rapport fra 2014 er gjennomgått i klinikkledelsen og er lagt til grunn for 
forbedringsarbeid i 2015. 

7.2.9 Pasienters erfaring med døgnopphold i psykisk helsevern voksne (resultater kun 
på nasjonalt nivå) 
 

Rapport fra 2014 er gjennomgått i klinikkledelsen og er lagt til grunn for 
forbedringsarbeid i 2015. 

7.2.10 Pasienters erfaring med sykehus (inneliggende pasienter) (PasOpp) 
 

Finnmarkssykehuset har høsten 2015 bidratt til, og lagt til rette for gjennomføring av 
PasOpp undersøkelsen. Senter for Fag, Forskning og Samhandling har koordinert 
arbeidet. Kvalitetskonsulentene ved de somatiske klinikkene har bidratt til å 
informere ansatte om undersøkelsen. Resultatet av PasOpp vil bli brukt i det 
kontinuerlige forbedringsarbeidet ved klinikkene. 

7.2.11 Antall legemiddelgjennomganger gjennomført av farmasøyt ansatt i 
Sykehusapotek Nord. 

 
Det er utført 60 legemiddelgjennomganger av farmasøyt ansatt i SANO i 2015, hvorav 
41 i Klinikk Kirkenes (21 med, 20 kir) og 19 i Klinikk Hammerfest (10 med, 9 kir). 

 
 

7.2.12 Antall legemiddelsamstemminger gjennomført av farmasøyt ansatt i 
Sykehusapotek Nord. 

 
Det er utført 60 legemiddelsamstemminger av farmasøyt ansatt i SANO i 2015, hvorav 
41 i Klinikk Kirkenes (21 med, 20 kir) og 19 i Klinikk Hammerfest (10 med, 9 kir).  
Samstemming er gjort sammen med gjennomgang (se pkt 7.2.11).  
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9 . 2  Sak til HF styrebehandling 

9.2.7 Status, handlingsplaner og utfordringer for pasientsikkerhet og kvalitet i 
pasienttilbudet en gang årlig. Blant annet skal sakene omfatte status for 
innføringen av tiltakspakker i Pasientsikkerhetsprogrammet, GTT-resultater og 
oppfølging av disse. 

 
Styret behandler disse sakene i desember møtet hvert år som del av dialogmøte med 
Brukerutvalget. I tillegg behandles dette temaet hvert år i styret i mars gjennom sak 
om ledelsens gjennomgåelse. En rekke av indikatorene er også en del av månedlig 
virksomhetsrapporteringen. 

9.2.8 Tertialvis styrebehandling av status for oppfølging av oppdragsdokument 2015, 
med fokus på krav som blir vanskelig å få gjennomført i 2015, med tiltak. 
 

Dette gjennomføres iht nye rutiner for 2015 der hele oppdraget følges opp både i 
ledergruppen og i styret hvert tertial. Fokus på områder der det er utfordringer 
knyttet til gjennomføringen. 

 

9 . 3  Tilleggspunkter 
 

 
 
 
 
 
 

Finnmarkssykehuset drar nytte av det arbeidet som utføres av andre via media om 
blodbanker generelt. For oss betyr det at mange verver seg selv via giblod.no selv om 
en del kommer innom blodbanken og verver seg personlig. 
Tilgangen på blodgivere er rimelig stabil i både Hammerfest og Kirkenes og i all 
vesentlighet er Finnmarkssykehuset selvforsynt med blod fra egen tapping.  
 
Rapporten «Blodgiversituasjonen i Norge. Forslag til tiltak som kan bidra til et 
bærekraftig tilbud for blodgivning. IS-2129.» er lest og gjennomgått, men det er ikke 
laget noen plan med styringskrav og rapportering utover det som lages i vanlig 
årsrapport.  
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