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Ingress: Saken oppsummerer status i Finnmarkssykehuset HF for gjennomføring av 
oppdraget for 2016 pr. 2. tertial. 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til rapport for 2. tertial på 
oppdragsdokumentet. Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF. 

2. Status for risiko knyttet til det samlede oppdraget for 2016 viser at det er 
enkeltpunkter med høy risiko som det må prioriteres arbeid på resten av året. Styret 
ber administrerende direktør om særskilt å følge opp følgende punkter i 
oppdragsdokumentet: 
- Følge opp regional plan for MTU anskaffelser 
- Implementere innkjøpssystemet for fullt i egen organisasjon 
- Det skal ikke forekomme fristbrudd 
- Realisere alle innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet 
- Bruke data fra nasjonale kvalitetsregistre systematisk i forbedringsarbeid 
- Etablere ungdomsråd innen utgangen av 2016 
- Sikre tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den nye russpesialiteten 
- Gjennomføre hendelsesanalyser for åpenhet og oppfølging av pasienter 
- Gjennomføre Mini-metode undersøkelser 
- Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
Vedlegg: 

1. Saksfremlegg 
2. Excelark med oversikt over alle oppdrag med risikovurdering 
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Rapportering 2. tertial - Oppdragsdokument 
Finnmarkssykehuset HF 2016  
  
Saksbehandler:   Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen 
Møtedato:  29. september 2016 

1. Formål / Sammendrag 
Oppdragsdokumentet (OD) for 2016 er Helse Nord RHFs prioriteringer av nasjonale 
krav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og fra Helse Nord RHFs styre. 
Oppdragsdokument 2016 inneholder premissene fra HODs oppdragsdokument og andre 
aktuelle styresaker og innspill framkommet gjennom den løpende kontakten med 
helseforetakene høsten 2015. Denne saken oppsummerer status for gjennomføring av 
oppdraget for 2. tertial. Det anbefales at styret tar rapportering på oppdragsdokumentet 
2. tertial til etterretning. Det anbefales videre at styret ber Administrerende direktør om 
å ha spesielt fokus på punkter med størst risiko for manglende måloppnåelse resten av 
året. 

2. Bakgrunn 
Oppdragsdokumentet (OD) for 2016 er Helse Nord RHFs prioriteringer av nasjonale 
krav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og fra Helse Nord RHFs styre. 
Oppdragsdokument 2016 inneholder premissene fra HODs oppdragsdokument og andre 
aktuelle styresaker og innspill framkommet gjennom den løpende kontakten med 
helseforetakene høsten 2015. 
 
Helse Nords viktigste mål for de nærmeste årene er presentert i plan for Helse Nord 
2016–2019: 
• Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen.  
• Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp.  
• Realisere forskningsstrategien.  
• Sikre god pasient- og brukermedvirkning.  
• Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.  
• Innfri de økonomiske mål i perioden.  
• Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling.  

3. Saksvurdering 
Helse Nord har gjennom oppdragsdokumentet for 2016 skissert sentrale fokusområder 
som det forventes at helseforetakene innretter sin virksomhet mot. Nedenfor følger en 
oppsummering av innholdet i oppdraget og status pr. 2. tertial: 
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Spesielle områder for Finnmarkssykehuset HF 
Arbeidet med idéfase for Hammerfest sykehus skal startes. Foretaket skal følge opp 
vedtak i Helse Nord RHFs styresak om forprosjekt – styrking av spesialisthelsetjeneste-
tilbudet i Alta/Vest-Finnmark. Implementering av tiltakene fra Tolkeprosjektet med 
tertialvis statusoppdatering til Helse Nord RHF skal gjennomføres. Det skal avsettes 
ressurser til sosialpediatrisk virksomhet i Barneavdelingen. Foretaket skal overta 
ansvar for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i eget foretaksområde og 
rapportere til Helse Nord RHF innen utgangen av 1. tertial. Plan for riktig og redusert 
bruk av tvang skal ferdigstilles. Ta i bruk samhandlingsbarometeret i samarbeid med 
Overordnet samhandlingsorgan (OSO). Legge fram en handlingsplan for bruk utrulling 
og bruk av Automatisk journalgjennomgang (ASJ) innen 2. tertial sammen med 
hovedprosjekt for innføring av ASJ med tertialvis rapportering på status. Bidra i å 
utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak som sikrer kostnadseffektivitet ved 
anskaffelse, distribusjon, produksjon og bruk av legemidler.  
 
Status: 
Idefase nye Hammerfest er startet opp. Alta nærsykehus gjennomføres med en liten 
forsinkelse grunnet sen oppstart av rivning av vestibylebygget. Tolkeprosjektet har 
ansatt prosjektleder og arbeidet går framover iht. plan. Det er avsatt ressurser til 
sosialpediatrisk virksomhet. LAR er overtatt fra 01.01.2016. Plan for redusert bruk av 
tvang gjennomføres iht. plan. Samhandlingsbarometeret vil bli tatt i bruk når det rulles 
ut. Automatisk journalgjennomgang (ASJ) rulles ut når klarsignal gis fra Helse Nord RHF. 
 
Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
Foretaket har et resultatkrav på +37 millioner kroner for 2016 og tiltaksplaner skal 
behandles av styret innen mars 2016. Informasjonssikkerhet med fokus på status fra 
ROS analyser skal behandles særskilt av styret innen utgangen av året. Styret skal også 
gjennomføre ledelsens gjennomgåelse minimum årlig med fokus på beredskap, klima og 
miljø, informasjonssikkerhet og kvalitet og pasientsikkerhet. Foretaket skal 
gjennomføre samspillsmodell med Sykehusbygg HF. Videre forventes det at foretaket 
bidrar til innføring av omforent vedlikeholdsstrategi og plan for innfasing til nasjonalt 
system for FDV, MTU og BHM. Innføre nasjonal kategoristruktur for innkjøp. 
Implementere innkjøpssystem fullt ut i foretaket og stille nødvendige ressurser til 
disposisjon for regionale og nasjonale anskaffelsesprosesser. Resertifisering innen klima 
og miljø skal gjennomføres og det skal rapporteres må miljømål innen utgangen av året. 
 
Status: 
Foretaket styrer mot resultatkrav iht. plan. Pr. august ligger foretaket 1.2 mill. kroner 
foran budsjett. Sak om informasjonssikkerhet til styret er under planlegging og kommer 
i løpet av høsten. Ledelsens gjennomgåelse gjennomføres årlig. Samspillmodell med 
Sykehusbygg er iverksatt både overfor Alta nærsykehus og Nye Hammerfest sykehus. 
Forberedelsen til resertifiseringen innen klima og miljø er under planlegging. Foretaket 
sliter med å innføre innkjøpssystemet i henhold til plan. Det er også en utfordring med 
underliggende drift i Klinikk Hammerfest og pasientreiser som bidrar til manglende 
måloppnåelse på økonomi. 
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Pasientens helsetjeneste 
Ventetiden skal være under 65 dager. Det skal ikke forekomme fristbrudd eller 
korridorpasienter. Pakkeforløp for kreft skal videreutvikles. Redusere variasjon i 
effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Redusere variasjon i liggetid, og andel dagkirurgi. 
Bruke nasjonale kvalitetsregistre. Videreutvikle tjenester til den samiske befolkningen. 
Økt involvering av pasienten i behandlingen. Redusere antall åpne dokumenter i DIPS. 
Forbedring av nødmeldetjenesten. Bidra i arbeidet med å etablere felles radiologiske 
protokoller. Gjennomføre planlagte risikoreduserende tiltak i fødselsomsorgen. Innføre 
e-helse behandling innenfor PHR. Økt poliklinisk aktivitet ambulant aktivitet innenfor 
TSB uten reduksjon i døgntilbud. Utvikle DPSene til å ta ansvar for gode akuttjenester 
gjennom døgnet. Delta aktivt i etableringen av gjensidige samarbeidsavtaler med 
avtalespesialistene. Gjøre tjenesteavtalene med kommunene kjent i eget foretak. Sikre at 
foretakets rutiner på utskrivningsklare pasienter er gode nok. Øke veiledningen overfor 
kommunene. Sikre god legemiddelhåndtering i hele behandlingskjeden. Bidra til 
nasjonal standardisering av IKT-området. 
 
Status: 
Ventetiden i foretaket har vært rundt 65 dager hele året. Antall fristbrudd ligger for 
høyt. Særlig innenfor psykisk helsevern. Pakkeforløpene er rullet ut og foretaket når 
nasjonale mål på alle indikatorene i forhold til dette. Tilbudet til den samiske 
befolkningen utvikles gjennom Samisk helsepark som er igangsatt og tolkeprosjektet 
som gjennomføres i henhold til plan. Antallet åpne dokumenter i DIPS er nedadgående. 
Tiltak innen fødselsomsorgen gjennomføres i henhold til plan. E-helsebehandling 
innenfor Psykisk helsevern og rus er under planlegging og utstyr er kjøpt inn. Utrulling 
av 24/7 akuttjenester innenfor PHR er forsinket. Det er et stort potensial i 
videreutvikling av veilednings- og opplæringstjenesten overfor kommunene. Rutiner for 
utskrivningsklare pasienter er på plass, men kommunene har problemer med å ta hjem 
sine pasienter når de er utskrivningsklare.  
 
Kvalitet, pasientsikkerhet, smittevern og beredskap 
Dokumentere at alle ansatte får opplæring i pasientadministrative systemer. Definere 5 
mål for datakvalitet i pasientjournal. Bruke NPR aktivt i kvalitetssikringen av kodingen. 
Alle innsatsområder i Pasientsikkerhetskampanjen skal være spredt til alle relevante 
enheter og inngå som en del av den ordinære driften. Sykehusinfeksjonene skal være 
lavere enn 4.7 prosent ved prevalensundersøkelser. Antibiotika styringsprogram skal 
implementeres. Rapportere NOIS tall til Helse Nord. Gjennomføre ROS analyser på 
pasientdatasystemer. Følge opp planverk for beredskap. 
 
Status: 
Foretaket har ikke den fulle oversikten over dokumentasjon av opplæring i de 
pasientadministrative systemene. Det er likevel blitt bedre etter innføringen av HOS. Det 
er definert 5 mål for datakvalitet i pasientjournalen. NPR tall brukes aktivt i 
forbedringsarbeidet. Pasientsikkerhetsprogrammet har fortsatt en vei å gå i forhold til 
måloppnåelse. Viser da til innføring av samstemming av legemiddellister og 
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registreringsrutiner knyttet til trygg kirurgi. Foretaket har god kontroll på 
sykehusinfeksjoner og rapporterer NOIS iht. plan som ligger over krav.  
 
Personell, utdanning og kompetanse 
Ta i bruk framskrivninger fra nasjonal bemanningsmodell. Ta i bruk regional 
handlingsplan for rekruttering. Delta i prosjekt ledermobilisering. Rekruttere deltakere 
til Nasjonalt topplederprogram. Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. Ha 
oppdaterte planer for videreutdanning og oversikt over utdanningskapasitet. Bidra til 
samordning av aktivitet ved ferieavvikling. Ha et gjennomsnittlig sykefravær på under 
7.5 % for 2016. 
 
Status: 
Foretaket deltar aktivt i felles arbeid og samarbeider tett med Helse Nord RHF på alle 
områdene ovenfor. Pilot for aktivitetsbasert bemanningsplanlegging gjennomføres nå 
ved klinikk Hammerfest.  Pilot vil avsluttes våren 2017. Sykefraværet går nedover og er 
7,7 % i juli måned. Målet for 2016 er 7.5 %. 
 
Forskning og innovasjon 
Implementere tiltakene i strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord sammen med 
RHFet. Delta i arbeidet med å utvikle en modell for budsjettering av totale kostnader i 
eksternt finansiert forskning i helseforetak. 
 
Status: 
Arbeidet pågår i nært samarbeid med Helse Nord RHF. 

4. Risikovurdering 
Saken vurdert opp mot våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt: 
Gjennomføring av prosess og vedtak rundt dette med oppdragsdokumentet bidrar 
positivt til utvikling av våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt 
 
Saken vurdert opp mot beslutningshensyn i navigasjonshjulet: 
Gjennomføring av prosess og vedtak rundt dette med oppdragsdokumentet 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. Snarere oppleves dette positivt i 
forhold til flere av faktorene ovenfor. 
 
Saken vurdert opp mot konsekvenser for de som blir berørt: 
Saken om oppdragsdokumentet berører først og fremst ledergruppen i foretaket og 
mellomledere hva gjelder gjennomføring. Selve prosessen med gjennomføring av 
oppdraget vil påvirke hele foretaket. Viktig at man lager rutiner i hver enkelt klinikk som 
ivaretar behov for oppfølging. 
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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. 
 
Saken vurdert opp mot helse, miljø og sikkerhet med fokus på det ytre miljø: 
Selve saken vurderes ikke å ha særlig effekt på HMS og det ytre miljø. Etablering av rutiner 
for risikostyring rundt oppdragsdokumentet vil kunne påvirke HMS og det ytre miljø 
positivt. Hovedmål og delmål i fra Helse Nord knyttet til gjennomføring av oppdraget 
oppfattes også å være positivt for det ytre miljø, men krav til større omstillinger vil kunne 
føre til belastning på HMS. 

5. Medbestemmelse 
Saken har vært drøftet med de tillitsvalgte i informasjons- og drøftingsmøte mandag 19. 
september 2016. 

6. Direktørens vurdering 
Administrerende direktør er fornøyd med gjennomføringen av oppdraget for 2016. 
Arbeid er iverksatt på de fleste av oppdragene og måloppnåelsen er god på mange av 
disse. Særlig er det bra at foretaket leverer iht. målsetninger på økonomi og at mange av 
styringsparameterne knyttet til kvalitet og pasientbehandlingen viser tall som er 
innenfor målsetningen. Foretaket må likevel ha større fokus på å unngå fristbrudd 
framover og oppnå målkravet i forhold til ventetider. Alle pakkene i 
Pasientsikkerhetsprogrammet må rulles ut iht. krav. Det er viktig at implementering av 
innkjøpssystemet fullføres, og foretaket har også behov for å styrke forbedringsarbeidet 
ytterligere. Utfordringen i underliggende drift knyttet til økonomi må også vies større 
oppmerksomhet framover. 
 
Vedlegg:  
Excelark med oversikt over alle oppdrag med risikovurdering 
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1. Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
  

1.2 Risikostyring og internkontroll 
 
Mål 2016 

• Gjennomførte risikovurderinger1, i henhold til retningslinjer for risikostyring i 
Helse Nord (RL1602). 

 
Foretaket har gode rutiner knyttet til internkontroll og gjennomfører blant annet 
risikovurderinger iht retningslinjer. Ledelsens gjennomgåelse var styresak 
17.03.2016. I denne saken gjennomgås hele foretakets kvalitetssystem, herunder 
rutiner for internkontroll. Foretaket styrebehandler også overordnet risikostyring 
flere ganger årlig. Tertialvis gjennomgås oppdragsdokumentet med fokus på 
risikovurdering. Som vesentlig del av risikostyringen ligger oppgaver knyttet til 
etablering av avbøtende tiltak for å redusere risiko. Sak knyttet til 
informasjonssikkerhet og ROS rundt denne gjennomføres nå og skal presenteres for 
styret før årsskiftet 2016. Arbeidet med denne saken ledes av 
informasjonssikkerhetsansvarlig. 

 
1.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 

 
• Innen første tertial etablere plan for innfasing til nasjonalt system for forvaltning, 

drift og vedlikehold (FDV) medisinsk teknisk utstyr (MTU) og 
behandlingshjelpemidler (BHM). 

 
Plan for innfasing av nasjonalt system håndteres gjennom Medisinteknisk i foretaket 
og innen utgangen av året vil Medisinteknisk og BHM samorganiseres og kunne fase 
inn dette systemet. 

 
1.4 Anskaffelsesområdet 

 
Samordning 
Foretakene skal 
• Innen 28.2.16 ha oppdatert oversikt over foretakets løpende, konkurransebaserte 

avtaler og levere plan for anskaffelser som skal gjennomføres og/- eller startes opp i 
løpet av 2016. 
 

Dette er utført og ble oversendt til Helse Nord i henhold til frist.  
 

• Innen 31.3.16 levere en omforent plan for hvilke anskaffelser som i 2016 kan gjøres 
felles for to eller flere av foretakene.  
 

Dette er vurdert. Finnmarkssykehuset har ikke mulighet til å påta seg ansvar for 
gjennomføring av felles anbud for to eller flere foretak nå. Foretaket ønsker likevel å 
være deltakende på slike prosjekt som kjøres i regi av andre foretak. 

1 Viser til brev oversendt foretakene 24.2.2016 «Overordnede mål for risikostyring i Helse Nord i 2016» 
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2 Pasientens helsetjeneste 
- Ventetid, variasjon og effektivitet 
 
Mål 2016 
• Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være under 65 dager.  

 
Per 31.8.2016 er gjennomsnittet for Finnmarkssykehuset i overkant av 65 dager som 
er kravet.  Gjennomsnittlig ventetid har holdt seg stabilt rundt kravet hele året. 
Ventelisteprosjektet fra 2015 følges opp i alle klinikkene som var med på dette 
arbeidet.  

 
• Ingen fristbrudd. 

 
Finnmarkssykehuset har ikke 0 fristbrudd. Det er høy andel fristbrudd i DPS vest. 
Dette som følge av ubesatte stillinger som det har tatt tid å rekruttere til og der 
behandlingskapasiteten ikke har vært optimal. Situasjonen i DPS vest er i ferd med å 
bedre seg nå, og ytterligere bedring ventes utover høsten. Fristbruddene i de 
somatiske klinikkene skyldes også primært kapasitetsproblemer. Det jobbes 
kontinuerlig med å redusere antall registrerte fristbrudd. Både reelle fristbrudd og 
feilregistreringer. Prosedyre PR 41107 følges. 

 
• Ingen korridorpasienter. 

 
Andelen korridorpasienter ligger under landsgjennomsnittet. Klinikk Hammerfest har 
økning i antall korridorpasienter. Grunnen til dette er at antallet utskrivningsklare 
pasienter har økt betraktelig. Det har også vært feil praksis i registrering av 
korridorpasienter som det nå rettes opp i.  Klinikk Kirkenes har et lavt antall 
korridorpasienter fordi klinikken bruker alle disponible senger før pasientene legges 
på korridor. Dette vises som overbelegg i statistikk men ikke som korridorpasienter.  

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

Tall for januar til august 2016 viser at foretaket har en andel kreftpasienter registrert 
i et definert forløp på 83.6% 

 
• Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av type 

pakkeforløp, er over 70 %.  
 

OF4(organspesifikk forløpskoordinator) for jan-august innen forløpstid er 75.4 % for 
Finnmarkssykehuset 

 
• Pakkeforløp for kreft (samlet for pasienter med lunge- bryst, prostata- og tykk- og 

endetarmskreft). Mål minst 70 %  
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OF 4 for jan-august 2016 er for lungekreft 73 %, for prostatakreft 80 %, og for 
tykk/endetarm 93 %. Brystkreft måles ikke, ettersom alt arbeidet gjøres på UNN. 

 
• Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk krefttype henholdsvis brystkreft, 

tykk- og endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft innen maksimal anbefalt 
forløpstid. Mål minst 70 %  
 

OF 4 for jan-august 2016 er for lungekreft 73 %, for prostatakreft 80 %, og for 
tykk/endetarm 93 %. Brystkreft måles ikke, ettersom alt arbeidet gjøres på UNN.  

 
• Pakkeforløp for kreft (samlet for 28 krefttyper totalt). Mål minst 70 %  

 
I 2016 (jan-august) har Finnmarkssykehuset oppnåelse av OF4 på 75,4 % 

 
• Gjennomføring av Pakkeforløp for kreft (per type kreft, 28 krefttyper totalt) innen 

maksimal anbefalt forløpstid. Mål minst 70 %. 
 

Siden oppstart av pakkeforløpsordningen viser statistikken at Hammerfest sykehus 
har 66,1 %, mens Kirkenes har 47,3 % av OF4 innen forløpsfrist for alle kreftsorter 
samlet. Det er OF2 (utredningstid) som tar tid, særlig i Kirkenes. Rutiner gjennomgås 
nå med tanke på å få på plass kortere utredningstid.  

 
• Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene 

sammenliknet med 2015, målt ved utvalgte indikatorer definert av Helse Nord RHF. 
Helse Nord RHF vil komme tilbake med en spesifisering av indikatorer innen 
utgangen av mars 2016. 
 

Vi har ennå ikke fått denne spesifiseringen fra Helse Nord.  
 
• Redusere variasjon i gjennomsnittlig liggetid innenfor utvalgte fagområder 

sammenliknet med 2015. Helse Nord RHF vil komme tilbake med en spesifisering av 
fagområder innen utgangen av mars 2016. 
 

Vi har ennå ikke fått denne spesifiseringen fra Helse Nord.  
 

• Redusere variasjonen i andel dagkirurgi innen utvalgte fagområder sammenliknet 
med 2015. Helse Nord RHF vil komme tilbake med en spesifisering av fagområder 
innen utgangen av mars 2016. 
 

Vi har ennå ikke fått denne spesifiseringen fra Helse Nord.  
 
• Opprette helhetlig pasientforløp for sykelig overvekt og måle effekt av 

implementering herunder utvikling i ventetid (volum) og pasientopplevd kvalitet.  
 

Klinikk Hammerfest har opprettet et tverrfaglig tilbud til pasienter med sykelig 
overvekt. Klinikk Kirkenes har ikke opprettet et slikt tilbud. Klinikken har vært i 
dialog med klinikk Hammerfest for å vurdere om et slikt tilbud skal etableres i 
Kirkenes i tillegg til Hammerfest, eller om klinikk Hammerfest skal ha et 
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foretaksovergripende tilbud. Klinikk hammerfest har ikke anledning å tilby denne 
behandlingen til pasienter fra Øst Finnmark. Klinikk Kirkenes er derfor i dialog med 
Regional koordinator for sykelig overvektsbehandling i Helse Nord for å etablere 
tilbudet i klinikk Kirkenes. 

 
• Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i 

forbedringsarbeidet. 
 

Finnmarkssykehuset har vedtatt en Strategisk utviklingsplan der hovedmålet er å 
være førstevalget overfor pasienter og ansatte. Flere delmål i denne planen er relatert 
til kvalitet. Vi deltar i Passopp-rapporteringen og bruker resultatene aktivt i 
forbedringsarbeid. Det har vært kjørt pilot vedrørende kontinuerlig 
spørreundersøkelse for tilbakemelding fra pasienter på opplevelse av 
sykehusoppholdet.  

 
• Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten 
skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, 
legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og 
«private institusjoner med oppdragsdokument») og aktivitet (polikliniske 
konsultasjoner).  

 
Foretaket er inne i større omstilling innenfor PHR og reduserer antallet døgnenheter. 
Denne omstillingen er ikke ferdig og målsetningen ikke nådd. Det bygges opp tilbud 
innen ambulante akutt-team innenfor både rus og psykiatri og en bakvaktordning 
24/7 innenfor psykiatri er også under etablering. Inntektsmodellen sier at foretaket 
skal redusere kostnadene. Samlet for Helse Nord området bidrar Finnmarkssykehuset 
til reduksjon i kostnadene. Samtidig skal to APAT-team og fem nye døgnsenger 
opprettes, slik at psykiatrien forventer en økning i andelen. 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 inntil det nye tilbudet er 
på plass. Psykisk helsevern og TSB ligger stort sett, foruten måneder med svært 
utslagsgivende feilregistreringer, godt innenfor de nasjonale måltallene for ventetid, 
mens somatikken gjennomgående ligger over måltall. Dette tyder på at psykiatri og 
rus prioriteres høyt. 

 
Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Finnmarkssykehuset 
• Implementere tiltakene fra Tolkeprosjektet2 med tertialvis statusoppdatering til 

Helse Nord RHF. 
 

Klinikken har ansatt prosjektleder for tolkeprosjektet. Det er utarbeidet milepælsplan. 
Tolkeprosjektet og enhetsleder for IKT har i samarbeid ivaretatt 
Informasjonssikkerheten i forbindelse med bruk av Skype, og rutiner er utviklet. 

2 Prosjekt for å forbedre tolketjenesten til samiske pasienter 
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Norsk senter for forskningsdata (NSD) har godkjent etablering av et lokalt 
kvalitetsregister. Det er igangsatt testing av utstyr og utarbeidet prosedyrer for 
oppstart av tolking via skype.  
 
Våren 2016 ble det gjort endringer i brev. Pasienter med samisk som førstespråk blir i 
innkallingsbrevet oppfordret til å forhåndsbestille tolk til sine timeavtaler ved klinikk 
Hammerfest. Ansatte skal i tillegg tilby tolk ved innkomst. Fastansatt tolk vil på dagtid 
kunne betjene avdelingene Alta og Karasjok via Skype, i tillegg til frammøtetolking i 
Hammerfest. 
 
Fra 5.september utvider klinikk Hammerfest tilgjengeligheten på samisk tolk. 
Utvidelsene gjelder fra kl. 15.00 – 22.00 i ukedager, og fra kl. 08.00 – 22.00 i helger. 
Det er ansatt 5 tolker som vil dekke utvidelsene i en turnusordning. Prosjektet håper 
på å få ansatt tolk nr. 6 i september mnd. 
 
Prosjektet vil prøve ut om Skype er et egnet redskap i tolkearbeidet.  
I tiden framover vil man også vurdere rutinene som er utviklet, samt bl.a. kartlegge 
behovet for tolk/tid på døgnet behovet er størst (kvalitetsregister) 

 
2.1 Psykisk helsevern og rus 

 
Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset 
• Overta ansvar for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i eget foretaksområde i 

2016. Rapporteres innen utgangen av første tertial. 
 

Fra 01.01.16 overtok DPS Vest-Finnmark v/Rusteamet i Alta ansvaret for alle LAR 
pasienter i Finnmark.  

 
2.2 Samhandling 
 
• Iverksette tiltak for å gjøre tjenesteavtalene mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten kjent, med tertialvis rapportering på status. 
 

Tjenesteavtalene er gjort kjent i Klinikk Hammerfest både i ledermøter, 
samarbeidsfora og i møtearenaer i avdelingene. Det er igangsatt revidering av 
avtalene og når revideringen er ferdig vil en sikre en ny gjennomgang ut i linjen. 
Klinikk Kirkenes har informert ledere om alle tjenesteavtalene, samt at de har 
informert videre i linjen. For å sikre at dette blir gjort systematisk vil klinikken legge 
inn informasjon om alle tjenesteavtalene i opplæringsplan for nyansatte. Samt en 
gjennomgang med alle ansatte etter at tjenesteavtalene er revidert. 
Samhandlingsenheten bidrar i undervisning om tjenesteavtalene i klinikkene. 
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• Sikre at foretakets rutiner for utskrivningsklare pasienter som har behov for 
kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon er i samsvar med tjenesteavtale 
5, med tertialvis rapportering på status.  

 
Tjenesteavtale fem er gjort kjent i klinikk Hammerfest og en har etablert gode rutiner 
for samarbeid med kommunen. Det er utarbeidet prosedyrer for håndtering av 
avtalen. Det er mulig å melde avvik mellom kommunene og Finnmarkssykehuset. 
Avvik behandles fortløpende for forbedring og læring. Klinikk Kirkenes har 
gjennomført en ny gjennomgang av tjenesteavtale 5 etter samhandlingstilsynet. 
Innkomne avvikshendelser viser at begge somatiske klinikker har utfordringer med å 
få sendt epikrise ved utskrivning for PLO-pasienter. Begge klinikkene har dermed 
fokus på å melde, behandle og iverksette tiltak for å imøtekomme ansvaret i inngåtte 
Tjenesteavtale 5  
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3 Kvalitet, pasientsikkerhet, smittevern og beredskap 
 
3.1 Kvalitet 
 
 
Mål 2016 
• Dokumentere at alle relevante ansatte får opplæring i pasientadministrative 

systemer.   
 

Innenfor opplæringen av HOS med de nye prosedyrene som følger med denne 
innføringen har Finnmarkssykehuset en god oversikt over hvem som har deltatt på 
hvilken opplæring. Når det gjelder opplæring av pasientadministrative systemer ellers 
ligger ansvaret i dag på enhetsleder og Finnmarkssykehuset har ikke noen slik 
totaloversikt. Når en forvaltning av pasientdatasystemene kommer på plass i 
Finnmarkssykehuset er det planlagt at rutiner som gjelder dette kommer på plass.  

 
• Legge fram en handlingsplan for utrulling og bruk av ASJ innen andre tertial sammen 

med hovedprosjekt for innføring av ASJ, med tertialvis rapportering på status. 
 

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 siste del av 2016. 
 

 
 
3.2 Smittevern 
 
• Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner skal utføres to ganger 

årlig i henhold til forskrift. Hvert helseforetak skal rapportere og kommentere sine 
prevalenstall to ganger i året til Helse Nord RHF. 

 
Prevalensmålinger utføres fire ganger årlig. Dette registreres i webportal til 
Folkehelsa. I Smittevernrådet arbeides det med et årshjul for kommunikasjon av slike 
svar ut til det kliniske miljøet, slik at dataene kan bli brukt til internt kvalitetsarbeid.  
Hygienesykepleier gir også veiledning vedrørende prevalensundersøkelser til 
kommunene.  

 
• NOIS-registrering: Det skal være minst 95% oppfølging for alle inngrep som omfattes 

av forskriften. Hvert helseforetak skal rapportere og kommentere sine infeksjonstall 
for hvert tertial til Helse Nord RHF. 

 
Dette utføres med minst 95% oppfølging. I tillegg er det etablert en rekke tiltak 
knyttet til å unngå sykehusinfeksjoner som gjennomføres i foretaket. Disse gjengis 
nedenfor:  
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Generell forebygging av sykehusinfeksjoner:  
Implementere basale smittevernrutiner med spesielt fokus på retningslinjer for 
håndhygiene og arbeidsantrekk. Nulltoleranse for bruk av ringer, klokker og smykker 
sammen med arbeidsantrekk.  Etablere felles policy blant lederne for håndtering av 
brudd på disse retningslinjene. 
 
Infeksjonsovervåkning:  
Implementere lovpålagt NOIS-infeksjonsregistrering i DIPS av postoperative 
sårinfeksjoner(POSI) i den daglige driften ved aktuelle avdelinger. Sikre effektive IKT-
løsninger for dette. Gjennomføre to lovpålagte + to frivillige prevalensundersøkelser 
pr år (NOIS-PIAH). Bruke resultater fra NOIS og NOIS-PIAH til evaluering og 
forbedring. 
 
Antibiotikabruk:  
Implementere nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk. Bruke resultater fra NOIS 
og NOIS-PIAH for evaluering og forbedring. (Forebyggende antibiotikabruk for kirurgi 
følger nasjonale retningslinjer) 
 
Internkontroll og opplæring:  
Ajourholde lovpålagt infeksjonskontrollprogram (IKP). Opplæring i 
smittevernprosedyrene i IKP for å bidra til kompetanseheving i smittevern og 
forebygging av infeksjoner. Formalisere samarbeide mellom drift og smittevern for 
bedre kontroll på kritiske punkter, slik som renhold/desinfeksjon av urent utstyr, 
planlegging/gjennomføring av vedlikehold/ombygging/nybygg m.m. (Etablere bedre 
rutiner for internkontroll) 
 
Pasientsikkerhet og smittevern:  
Implementere for fullt tiltakspakkene Trygg kirurgi m/forebygging av POSI, 
Forebygging av UVI, Forebygging av infeksjoner v/SVK. Bruke resultater fra disse til 
evaluering og forbedring. (Tema i pasientsikkerhetsprogrammet) 
 
Forankring O-visjon av sykehusinfeksjoner og smitteverntiltak i lederlinjen og i 
kvalitetsarbeidet:  
Fast tema i KVAM-råd, Kvalitetsutvalg og ledermøte. (Tema i kvalitetsutvalg og 
ledermøter) 
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4 Personell, utdanning og kompetanse 
 

• Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, innen 30. juni, med seks måneders 
planleggingshorisont, både i GAT og DIPS.  

 
Prosjekt er igangsatt som pilot ved avd. Kir/ort ved klinikk Hammerfest. Prosjektleder 
er ansatt. Når piloten er implementert rulles prosjektet ut på hensiktsmessige 
avdelinger. Piloten starter opp høsten 2016 og planlagt avsluttet våren 2017 eller 
tidligere. 

 
• Ha oppdaterte planer for videreutdanning innen 1. juni 2016 og ha oversikt over 

utdanningskapasitet. 
 

Kompetanseregnskap.  
1.  Foretaket har en kompetanseplan for fremtidig behov ABIOJK. En kompetanseplan 

for Bioingeniører forventes ferdigstilt i september. Denne er laget over samme lest 
som den for spesialsykepleiere. Intensjonen er å få utarbeidet tilsvarende oversikt 
over fremtidig utdanningsbehov for grupper nevnt i vår Arbeidsgiverpolitikk 2015 
– 2018.  HRs mål er å ferdigstille en kompetanseplan for foretaket innen utgangen 
av året. Foretaket har 10 utdanningsavtaler opp mot sykepleiere i ulike 
videreutdanning forløp. 

2.  LiS leger – foretaket har 11 stipendavtaler med leger som er ute i gruppe 1 tjeneste 
ved ulike helseforetak med basis i våre fremtidige behov. Flere ferdigutdannede 
leger er tilbake i tjeneste i Finnmarkssykehuset dette året hvilket er gledelig.  

3.  Foretaket yter også lønnsmidler til rekrutteringsstillinger – i påvente av ledig LiS 
stillinger i de ulike avdelingene. Dette for å sikre tilfang på gode kandidater. 

4.  På sikt skal det utarbeides kompetanseplaner i forhold til LiS (Leger i 
spesialisering). Finnmarkssykehuset er avhengig av regionale/nasjonale prosesser 
på dette. 

5.  UiT har rammeavtale med FIN som overholdes. 
 

4.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
Mål 2016 

• Følge opp felles regional plan for gjennomføring og videreutvikling av 
medarbeiderundersøkelsen. 
 

Finnmarkssykehuset deltar aktivt i regionalt nettverk for medarbeiderundersøkelsen 
(MU). Det er satt av en dedikert ressurs i 20% for oppfølging av MU fra 2015. God 
oppfølging er et viktig steg for god deltakelse i neste undersøkelse. Alle skal utarbeide 
handlingsplaner innen mai måned som skal følges opp utover året. Klinikkene skal 
rapportere på oppfølging av MU til foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU).  

 
 
 
 
 

11 
 



  

• 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. 

 
Finnmarkssykehuset har deltatt i regionalt nettverk vinteren 2015-16 for å 
identifisere mulige områder å samarbeide om ferieavviklingen på tvers av foretakene i 
Helse Nord. Fulgt opp internt av medisink fagsjef opp mot klinikkene og HR.  
 
Finnmarkssykehuset har deltatt i regionalt nettverk vinteren 2015-16 for å 
identifisere mulige områder å samarbeide om ferieavviklingen på tvers av foretakene i 
Helse Nord. Fulgt opp internt av fagsjef.  
 
 • Internt i Finnmarkssykehuset har man de siste årene avviklet alternerende 
sommerstenging av døgnenheter i voksenpsykiatrien. Ungdomspsykiatrisk avdeling 
og Familieenheten holdes sommerstengt. Pga store omlegginger av tjenestetilbud er 
slik sommerstenging ikke gjort i 2015 i voksenpsykiatrien, men vil kunne bli aktuelt å 
gjenoppta fra 2016. Man må dog se til totalbehovet for døgnplasser når slik 
sommerstenging planlegges.  
 
•  Ambulerende somatiske poliklinikker i hhv Karasjok og Alta er sommerstengt i tre 

uker hver om sommeren, mens røntgen-tilbudet i Alta har vanlig åpningstid hele 
sommeren. Behandlingstilbudet ivaretas av Hammerfest sykehus i ferien.  

•  Medisinsk fem-dagers-post i Hammerfest har sommerstengt.  
•  Innen småfag (hud, revma, urologi, ØNH, øye, nevrologi) vil vi i ferien – som 

tidligere år – være avhengig av at UNN tar ø-hjelp, ettersom vår bemanning ikke er 
dimensjonert for å drifte et kontinuerlig tilbud gjennom hele sommeren.      

 
• Ha et gjennomsnittlig sykefravær under 7,5 % for 2016.  I første tertial rapporteres 

tiltak for å nå målet. 
 

Foretaket har et sykefravær som er noe høyere enn målsetningen. Prosjektleder 
Nærvær ansatt av FAMU i 2016 for økt fokus. Klinikk Hammerfest og Psykisk 
helsevern og rus er satsingsområder i prosjektet. Tiltak definert med fokus på nærvær 
på avdelingsnivå. Samarbeid med og opplæring av ledere/vernetjenesten.  
 
Foretaks AMU har vedtatt følgende plan for å oppfylle målsetningen om redusert 
sykefravær: 
 
1. Informasjonshefte: Det er utarbeidet et informasjonshefte om sykefraværsarbeid. 

Dette er tilgjengelig for alle ansatte, på papir og på hjemmesiden. Målet er 
informasjon om plikter og retter, og øke bevisstheten vil ansatte om hva som skal 
gjøres i sykefraværsarbeidet.  

2. Prosjektstilling nærværsarbeid: Det er opprettet en 100% prosjektstilling for 2016. 
Prosjektstillingen jobber med støtte og rådgivning innen nærværsarbeid. Mange 
ledere melder om et behov for støtte. Dette er noe som gikk igjen i flere av 
forslagene fra FAMU. En egen prosjektstilling har tilført ressurser til lederne og 
bidratt til bedre sykefraværsoppfølging og forebygging. Etter første tertial 
rapporteres det tiltak både på individ og gruppe/avdelingsnivå til stor nytte.  
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3. Utviklingssamtaler: Det skal gjennomføres en årlig utviklingssamtale mellom leder 
og hver enkelt arbeidstaker. Utviklingssamtalen er et viktig treffpunkt mellom 
leder og den ansatte.  

4. Arbeidsmiljøgrupper: Det opprettes lokale arbeidsmiljøgrupper på enhetene. 
Gruppen jobber med lokale arbeidsmiljøtiltak. Dette kan være mindre tiltak, eller 
større tiltak der enheten søker om HMS-midler. Målet er fokus på arbeidsmiljø i 
hverdagen, og tilpasse tiltak de lokale behovene. 

5. Invitere NAV Arbeidslivssenter: NAV Arbeidslivssenter er en viktig ressurs som 
kan brukes mer enn i dag. Dette gjelder også i fora der HMS og nærværsarbeid er et 
tema. Det anbefales å invitere NAV Arbeidslivssenter på relevante møter. 
Eksempelvis FAMU, Kvamråd og samarbeidsfora.  

6. Opplæring nyansatte: Opplæring i plikter og ansvar bør være en del av 
opplæringen til nyansatte. Kunnskap bidrar til holdninger og bevissthet, som er 
viktig for å redusere sykefraværet. 

7. Kurs konflikthåndtering: Konflikter er en kilde til dårlig arbeidsmiljø og potensielt 
sykefravær. God oppfølging på et tidlig tidspunkt er viktig for å redusere faren for 
at konflikter eskalerer og får negative konsekvenser. Det bør være regelmessige 
interne kurs i foretaket. 

8. Lederhåndbok: Det utarbeides en egen lederhåndbok i Helse Nord. Dette er en 
inngangsport for ledere som trenger informasjon om ledelsesutfordringer. 
Lederhåndboken kan gjøre hverdagen til ledere lettere. Bedre ledere vil bidra til et 
bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær. 
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5 Sak til HF styrebehandling 
 
• Tertialvis styrebehandling av status for oppfølging av oppdragsdokument 2016, med 

fokus på krav som blir vanskelig å få gjennomført i 2016, med tiltak. 
 

Styret behandler hvert tertial status for oppfølging av hele oppdraget. Fokus er i 
saken rette mot de områder hvor man sliter med å komme i gang, eller områder med 
manglende framdrift. Styret vedtar gjerne utvidet arbeid knyttet til disse punktene. 
Rapporteringen har fokus på risiko for gjennomføringen. I tillegg til overordnet 
risikostyring på oppdraget så gjennomgås risiko på alle punktene i oppdraget. 
Ledergruppen i foretaket har samme sak til gjennomgang. 
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Kapittel område Mål 2016 Ansvarlig Risiko Start Slutt Milepæl Kommentar måloppnåelse

2.2 Resultatkrav Resultatmål 2016 er 37. mill. kroner. Stein Erik 01.01.2016 31.12.2016

Finnmarkssykehuset ligger 1,5 MNOK foran 
budsjett pr.juli. Prognosen for året er budsjett som 
er  resultatkravet på 37 MNOK.

2.2 Resultatkrav

Helseforetakene skal styrebehandle tiltaksplaner 
innen 31.03.16 for å sikre at de økonomiske 
kravene oppfylles i planperioden 2017–2020. Stein Erik 01.01.2016 31.12.2016 31.03.2016

Dette gjennomføres iht plan: Viser til tiltakene i 
styresak 98/2015 Budsjett 2016-2019.

2.3
Risikostyring og 
internkontroll

Området informasjonssikkerhet med tilhørende status 
på risiko- og sårbarhets (ROS)-analyser skal behandles 
særskilt av helseforetakets styre innen 1.1.17. 
Styresaken skal beskrive om databehandler oppfyller de 
krav i lover og forskrifter som er tillagt 
databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i 
leveranseavtaler. Alle kjente avvik slik disse er 
beskrevet av Riksrevisjonen skal være lukket innen 
utløpet av 2016. Øyvind 01.01.2016 31.12.2016

Foretaket har en god prosess på dette som ledes 
av Informasjonssikkerhetsansvarlig. 
Informasjonsssikkerhetsansvarlig sitter også i 
FRIS som er et regionale 
informasjonssikkerhetsfora. Foretaket 
Klinikksjefene er ansvarlige for prosess i egen 
klinikk, men støttes av 
informasjonssikkerhetsansvarlig som 
dokumenterer i WhatIF. Foretaket skal 
rapportere til eget styre i mai og prosessen skal 
være i mål innen årsslutt.Pr august 2016 er 3 av 
4 klinikker iht plan. Viktig at dette arbeidet gis 
prioritet!

2.3
Risikostyring og 
internkontroll

Styret skal minimum en gang i året ha en samlet 
gjennomgang av tilstanden i foretaket med henhold til 
oppfølging av internkontrollen, og tiltak for å følge opp 
avvik. Harald

Dette er en del av ledelsens gjennomgåelse, og 
ble presentert for styret 17.3.2016.  
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2.3

Risikostyring og 
internkontroll

Ledelsen skal minimum en gang per år ha en samlet 
gjennomgang av foretakets interne styring og kontroll. 
Gjennomgangen skal omfatte, og konkludere på: 
- Kvalitet og pasientsikkerhet, inklusive vurdering av 
om virksomhetens organisering og ledelse systematisk 
understøtter pasientsikkerhetskultur og 
forbedringsarbeid på en god måte
- Informasjonssikkerhet 
- Klima og miljø
- Beredskap
Gjennomgangen skal være basert på relevant 
informasjon, inklusive: 
- Sammenlignbar statistikk 
- Resultater fra gjennomførte eksterne og interne tilsyn 
og revisjoner og status for oppfølging av disse
- Gjennomførte risikovurderinger, i henhold til 
retningslinjer for risikostyring i Helse Nord (RL1602) 
Administrerende direktør foreslår følgende to 
målområder for risikostyringen i 2016. Alle er i tråd 
med overordnede mål i plan for Helse Nord 2015-2018. 

Harald 01.01.2016 31.12.2016 Utført i styremøte 17.3.2016. 

2.4

Investerings-
rammer, bygg 
og eiendom

Gjennomføre investeringsplanen slik den er vedtatt i 
budsjett 2016 Stein Erik 01.01.2016 31.12.2016

Investeringsplanen gjennomføres slik den er 
vedtatt i budsjett 2016.

2.4

Investerings-
rammer, bygg 
og eiendoms-
forvaltning Gjennomføre samspillmodell med Sykehusbygg HF. Lill Gunn 01.01.2016 31.08.2016 31.08.2016 Er gjennomført iht krav.

2.4

Investerings-
rammer, bygg 
og eiendoms-
forvaltning

Delta i utarbeidelse av styresak til Helse Nord RHF 
knyttet til oppfølging av nytteverdien av FIKS- 
programmet og DIPS Arena, innen utgangen av andre 
tertial. Øyvin 01.01.2016 31.12.2016

Dette håndteres av intern IKT som deltar i 
regionale fora for å bidra til dette. 

2.4

Investerings-
rammer, bygg 
og eiendoms-
forvaltning

Som oppfølging av ny tilstandsrapport og med data 
registrert i klassifikasjonssystemet, bidra til en 
omforent vedlikeholdsstrategi ved rullering av Plan for 
Helse Nord 2017–2020 innen 31.03.16 Øyvin 01.01.2016 31.03.2016 31.03.2016

Dette arbeidet er i gang gjennom Eiendomsforum 
i Helse Nord RHF, men denne strategien vil ikke 
være klar før utgangen av året.

2.4

Investerings-
rammer, bygg 
og eiendoms-
forvaltning

Bidra i å vurdere hvilke muligheter en husleiemodell 
kan gi, og hvordan den eventuelt kan implementeres i 
foretakene. Øyvin 01.01.2016 31.12.2016

Dette arbeidet er i gang gjennom Eiendomsforum 
i Helse Nord RHF og et raesultat vil være klart 
innen utgangen av året.
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2.4

Investerings-
rammer, bygg 
og eiendoms-
forvaltning

Innen første tertial etablere plan for innfasing til 
nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold 
(FDV) medisinsk teknisk utstyr (MTU) og 
behandlingshjelpemidler (BHM). Øyvin 01.01.2016 31.12.2016

Dette håndteres gjennom MTT i foretaket og 
innen utgangen av året vil MTT og BHM 
samorganiseres og kunne fase inn nytt system

2.4

Investerings-
rammer, bygg 
og eiendoms-
forvaltning

Gjennomføre årlig gjennomgang av ekstern revisor av 
store byggeprosjekter. Stein Erik 01.01.2016 31.12.2016

Dette gjennomføres årlig. Siste revisjon av 
ekstern revisor var i november 2015 på Nye 
Kirkens Sykehus. 

2.4

Investerings-
rammer, bygg 
og eiendoms-
forvaltning

Arbeidet med idéfase for Hammerfest sykehus skal 
startes. Lill Gunn 01.01.2016 31.12.2016

Arbeidet er i gang. Delrapport framskrivning og 
dimensjonering er levert og behandlet i 
styringsgruppen. Arkitekt og rådgivergruppe er 
kontrahert, oppstartsmøte og første workshop er 
gjennomført. Arbeidet er i hht. plan.

2.4

Investerings-
rammer, bygg 
og eiendoms-
forvaltning

Følge opp vedtak i Helse Nord RHFs styresak om 
forprosjekt - Styrking av spesialisthelsetjenestetilbudet 
i Alta/Vest-Finnmark. Lill Gunn 01.01.2016 31.12.2016 Arbeidet er iht plan

2.5
Anskaffelses-
området

Innen 28.2.16 ha oppdatert oversikt over foretakets 
løpende, konkurransebaserte avtaler og levere plan for 
anskaffelser som skal gjennomføres og/- eller startes 
opp i løpet av 2016. Stein Erik 01.01.2016 31.03.2016 31.03.2016 Utført, og sendt HN iht frist.

2.5
Anskaffelses-
området

Innen 31.03.15 tilpasse lokal innkjøpsstrategi i samsvar 
med regional og nasjonal innkjøpsstrategi. Følge opp 
Helse Nords forpliktelser ved å delta i utforming og 
følge opp handlingsplan for etisk handel. Stein Erik 01.01.2016 31.12.2016

Både tilpasning av regional og nasjonal strategi 
er noe vi MÅ tilpasse oss kontinuerlig. Også Etisk 
handel er arbeid som måtte pågå kontinuerlig.

2.5
Anskaffelses-
området

Innen 31.3.16 levere en omforent plan for hvilke 
anskaffelser som i 2016 kan gjøres felles for to eller 
flere av foretakene. Stein Erik 01.01.2016 31.12.2016

Dette er vurdert. Finnmarksssykehuset kan ikk 
påta seg ansvar for gjennomføring av felles 
anbud for to eller flere foretak nå. Men vi kan 
være deltakende på slike prosjekt.

2.5
Anskaffelses-
området

Innen 30.11.16 levere plan for anskaffelser som skal 
gjennomføres og /eller startes opp i 2017. Stein Erik 01.01.2016 31.12.2016

Dette planlegges å være på plass innen 
tidsfristen.

2.5
Anskaffelses-
området

Følge opp regional plan for MTU-anskaffelser. Alle 
planlagte anskaffelser skal skje i tråd med plan, og 
uforutsette behov skal avstemmes regionalt før 
anskaffelsesprosess starter opp. Dette gjøres parallelt 
med prosess i kategoristyringsprosjektet. Stein Erik 01.01.2016 31.03.2016 31.03.2016

Her må vi ta sikte på å lage formelle kanaler 
mellom egne MTT- enheter og de regioanle 
kategoriledere. Vi mangler intern 
"styringsregler" for dette i dag.
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2.5
Anskaffelses-
området

Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen 
organisasjon. Innen 1.1.2017 skal det innenfor definert 
scope kunne rapporteres detaljert for alle 
vareanskaffelser hva som kjøpes, på hvilken avtale og til 
hvilke vilkår. Stein Erik 01.01.2016 31.12.2016

Dette blir utfordrende å få på plass innen fristen.  
Arbeid må prioriteres for å komme i havn. 

2.5
Anskaffelses-
området

Stille til rådighet nødvendige ressurser ved deltakelse i 
regionale og nasjonale anskaffelsesprosesser og til 
kategoristyringsprosjektet, jf. samarbeidsavtale mellom 
RHF og HF-ene Stein Erik 01.01.2016 31.12.2016

Dette utføres kontinuerlig. Vi er deltakende på 
alle felles konkurranser med de ressurser vi blir 
enige om å stille med.

2.5
Anskaffelses-
området

Sikre tilstrekkelige ressurser til å fullføre utrullingen av 
innkjøps- og logistikksystem. Stein Erik 01.01.2016 31.12.2016

Dette blir utfordrende å få på plass innen fristen.  
Arbeid må prioriteres for å komme i havn. 

2.6
Klima og 
miljøtiltak

Helseforetakenes miljøsertifikat skal resertifiseres etter 
ny versjon av ISO-14001:2015 i løpet av 2016/2017. Lena 01.01.2016 31.12.2016

Finnmarkssykehuset deltar aktivt i regionalt 
nettverk for klima og miljø. Her er det 
erfaringsutveksling i arbeidet fram mot 
sertifisering i ny standard. Foretaket har som 
mål å bli sertifisert etter ny standard ved 
resertifisering i 2017. Etter oppfølgingsrevisjon 
januar 2016 ble sertifikatet etter ISO-
14001:2004 oppretthold. Dette viser at foretaket 
jobber systematisk med klima og miljø.

2.6
Klima og 
miljøtiltak

Rapporten ”Miljøledelse i spesialisthelsetjenesten, 
statusrapport 2011–2014” skal følges opp og 
videreføres i 2016 i tråd med anbefalingene og med 
helhetlig og samordnet tilnærming til de nasjonale 
miljømålene Lena 01.01.2016 31.12.2016

Følges opp kontinuerlig i foretaket. 
Finnmarkssykehuset følger opp mål og krav 
gjennom aktiv deltakelse i regionalt nettverk og 
oppfølging av kravene i standarden.

2.6
Klima og 
miljøtiltak

Helseforetakene skal sette miljømål for de 
miljøindikatorene som forventes besluttet av 
administrerende direktører (AD-ene) i de regionale 
helseforetakene. Resultater for disse indikatorene skal 
rapporteres ved utgangen av 2016. Lena 01.01.2016 31.12.2016

Finnmarkssykehuset har egne mål for klima og 
miljø. Det er ikke startet arbeid med felles 
miljøindikatorer.

3
Pasientens 
helsetjeneste

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal 
være under 65 dager. 

Harald, Vivi, 
Rita og Inger 
Lise 01.01.2016 31.12.2016

Per  august 2016 er gjennomsnittet for 
Finnmarkssykehuset  i overkant av 65 dager. 
Ventelisteprosjektet fra 2015 følges opp i alle 
klinikkene. 
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3
Pasientens 
helsetjeneste Ingen fristbrudd.

Harald, Vivi, 
Rita og Inger 
Lise 01.01.2016 31.12.2016

Finnmarkssykehuset har ikke 0 fristbrudd. Det 
er høy andel fristbrudd i DPS vest, dette som 
følge av ubesatte stillinger som det har tatt tid å 
rekruttere til og der behandlingskapasiteten ikke 
har vært optimal fra første dag. Situasjonen i DPS 
vest er i ferd med å bedre seg nå, og ytterligere 
bedring ventes utover høsten. Fristbruddene i de 
somatiske klinikkene skyldes også primært 
kapasitetsproblemer. Det jobbes kontinuerlig 
med å redusere antall registrerte fristbrudd. 
Både reelle fristbrudd og feilregistreringer. 
Prosedyre PR 41107 følges. 

3
Pasientens 
helsetjeneste Ingen korridorpasienter.

Harald, Vivi og 
Rita 01.01.2016 31.12.2016

Andelen korridorpasienter ligger under 
landsgjennomsnittet. Klinikk Hammerfest har 
økning i antall korridorpasienter. Grunnen til 
dette er at antallet utskrivningsklare pasienter 
har økt betraktelig. Klinikk Kirkenes har et lavt 
antall korridorpasienter fordi klinikken bruker 
alle disponible senger før pasientene legges på 
korridor. Dette vises som overbelegg i statistikk 
men ikke som korridorpasienter. 

3
Pasientens 
helsetjeneste

Bidra til å utarbeide og implementere nye nasjonale 
pakkeforløp. Harald 01.01.2016 31.12.2016

Pakkeforløp for kreft er implementert. FIN vil 
delta når andre pakkeforløp blir lansert. 

3
Pasientens 
helsetjeneste

Andel kreftpasienter som registreres i et definert 
pakkeforløp er 70 % eller mer. Harald 01.01.2016 31.12.2016 Tall jan-august 2016: 83,6 %. 

3
Pasientens 
helsetjeneste

Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard 
forløpstid, uavhengig av type pakkeforløp, er over 70 %. Harald 01.01.2016 31.12.2016 For 2016 (jan-august) ligger foretaket på 75,4 % 

Pasientens 
helsetjeneste

Pakkeforløp kreft(samlet for pasienter med lunge, bryst, 
prostata og tykk- og endetarmskreft. Mål minsst 70% Harald 01.01.2016 31.12.2016

OF 4 for jan-august 2016 er for lungekreft 73 %, 
for prostatakreft 80 %, og for tykk/endetarm 93 
%. Brystkreft måles ikke, ettersom alt arbeidet 
gjøres på UNN. 
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Pasientens 
helsetjeneste

Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk 
krefttype henholdsvis brystkreft, tykk- og 
endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft innen 
maksimal anbefalt forløpstid. Mål minst 70% Harald 01.01.2016 31.12.2016

OF 4 for jan-august 2016 er for lungekreft 73 %, 
for prostatakreft 80 %, og for tykk/endetarm 93 
%. Brystkreft måles ikke, ettersom alt arbeidet 
gjøres på UNN. 

Pasientens 
helsetjeneste

Pakkeforløp for kreft (samlet for 28 krefttyper totalt). 
Mål minst 70 % Harald 01.01.2016 31.12.2016

I 2016 (jan-august) har Finnmarkssykehsuet 
oppnåelse av OF4 på 75,4 %

Pasientens 
helsetjeneste

Gjennomføring av Pakkeforløp for kreft (per type kreft, 
28 krefttyper totalt) innen maksimal anbefalt forløpstid. 
Mål minst 70 %. Harald 01.01.2016 31.12.2016

I 2016 (jan-august) har Finnmarkssykehsuet 
oppnåelse av OF4 på 75,4 %

3
Pasientens 
helsetjeneste

Ha dedikerte analyseressurser til å bistå avdelingene i å 
implementere tiltak for å redusere variasjon. Stein Erik 01.01.2016 31.12.2016

Budsjett/analyse bistår klinikene og avdelingene 
i å implementere tiltak for å få mest mulig helse 
ut av tildelte midler. Det arbeides med utvidelse 
av teamet og bedre samarbeid mellom 
stabsenheter.

3
Pasientens 
helsetjeneste

Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse 
mellom helseforetakene sammenliknet med 2015, målt 
ved utvalgte indikatorer definert av Helse Nord RHF. 
Helse Nord RHF vil komme tilbake med en spesifisering 
av indikatorer innen utgangen av mars 2016.

Harald, Vivi og 
Rita? 01.01.2016 31.12.2016

Vi har ennå ikke fått denne spesifiseringen fra 
Helse Nord. 

3
Pasientens 
helsetjeneste

Redusere variasjon i gjennomsnittlig liggetid innenfor 
utvalgte fagområder sammenliknet med 2015. Helse 
Nord RHF vil komme tilbake med en spesifisering av 
fagområder innen utgangen av mars 2016.

Harald, Vivi og 
Rita 01.01.2016 31.12.2016

Vi har ennå ikke fått denne spesifiseringen fra 
Helse Nord. 

3
Pasientens 
helsetjeneste

Redusere variasjonen i andel dagkirurgi innen utvalgte 
fagområder sammenliknet med 2015. Helse Nord RHF 
vil komme tilbake med en spesifisering av fagområder 
innen utgangen av mars 2016.

 Harald, Vivi 
og Rita 01.01.2016 31.12.2016

Vi har ennå ikke fått denne spesifiseringen fra 
Helse Nord. 
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3
Pasientens 
helsetjeneste

Opprette helhetlig pasientforløp for sykelig overvekt og 
måle effekt av implementering herunder utvikling i 
ventetid (volum) og pasientopplevd kvalitet. 

Harald, Vivi og 
Rita 01.01.2016 31.12.2016

Klinikk Hammerfest har opprettet et tverrfaglig 
tilbud til pasienter med sykelig overvekt. Klinikk 
Kirkenes har ikke opprettet et slikt tilbud. 
Klinikken har vært i dialog med klinikk 
Hammerfest for å vurdere om et slikt tilbud skal 
etableres i Kirkenes i tillegg til Hammerfest eller 
om klinikk Hammerfest skal ha et 
foretaksovergripende tilbud. Klinikk hammerfest 
har ikke anledning å tilby denne behandlingen til 
pasienter fra Øst Finnmark. Klinikk Kirkenes er 
derfor i dialog med Regional koordinator for 
sykelig overvektsbehandling i Helse Nord for å 
etablere tilbudet i klinikk Kirkenes

3
Pasientens 
helsetjeneste

Bruke data fra nasjonale kvalitetsregistre systematisk i 
lokalt klinisk forbedringsarbeid.

Harald, Vivi og 
Rita 01.01.2016 31.12.2016

Saken er tatt opp med SKDE som skal ha en 
dialog med alle nasjonale kvalitetsregistre om 
hvor og hvordan resultater fra registrene skal 
sendes ut. Finnmarkssykehusets ønske er at våre 
ledere skal få data direkte fra registrene. Vi har 
hatt en god dialog med Hjerteinfarktregisteret og 
følger opp årsmelding 2015 tett i samarbeid med 
klinikkene. 

3
Pasientens 
helsetjeneste

Legge til rette for innregistrering av PROMs i 
kvalitetsregistrene. Harald og Ivar 01.01.2016 31.12.2016

I følge Helse Nords kvalitetsstrategi er Senter for 
klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) gitt 
i oppdrag å utvikle bruken av PROMs i de 
medisinske kvalitetsregistrene. Vi er ikke kjent 
med at dette arbeidet er ferdigstilt og gjort klar 
for bruk i helseforetakene. 

3
Pasientens 
helsetjeneste

Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke 
resultatene i forbedringsarbeidet.

Harald, Vivi og 
Rita 01.01.2016 31.12.2016

Finnmarkssykehuset har vedtatt en Strategisk 
utviklingsplan der hovedmålet er å være 
førstevalget overfor pasienter og ansatte. Flere 
delmål i denne planen er relatert til kvalitet. Vi 
deltar i Passopp-rapporteringen og bruker 
resultatene aktivt i forbedringsarbeid. Det har 
vært kjørt pilot vedrørende kontinuerlig 
spørreundersøkelse for tilbakemelding fra 
pasienter på opplevelse av sykehusoppholdet. 
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3
Pasientens 
helsetjeneste

Iverksette tiltak, sammen med pasienter og deres 
pårørende, for å bedre helsepersonells kommunikasjon 
og informasjon (muntlig og skriftlig).

Harald, Vivi og 
Rita 01.01.2016 31.12.2016

Finnmarkssykehsuet deltar i "Bare spør"-
kampanjen. Det er planlagt oppfølging av 
kampanjen høsten 2016 samt at klinikkenne har 
dette som satsningsområde etter PasOpp-
undersøkelsen

3
Pasientens 
helsetjeneste

Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk 
på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk 
helsevern for barn og unge skal prioriteres innen 
psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig 
ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, 
legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes 
utenfor), årsverk (helseforetak og «private institusjoner 
med oppdragsdokument») og aktivitet (polikliniske 
konsultasjoner). 

Inger Lise 
/stein Erik 01.01.2016 31.12.2016

Foretaket er inne i større omstilling innenfor 
PHR og reduserer antallet døgnenheter. Det 
bygges opp tilbud innen ambulante akutteam 
innenfor både rus og psykiatri og en 
bakgvaktordning 24/7 innenfor psykiatri er også 
under etablering. Inntektsmodellen sier at 
foretaket skal redusere kostnadene betydelig. 
Samlet for Helse Nord området bidrar 
Finnmarkssykehuset til reduksjon i kostnadene. 
Samtidig skal to APAT-team og  fem nye 
døgnsenger opprettes, slik at psykiatrien 
forventer en økning i andelen. 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 inntil det nye tilbudet er på plass. 
Psykisk helsevern og TSB ligger stort sett, 
foruten måneder med svært utslagsgivende 
feilregistreringer, godt innenfor de nasjonale 
måltallene for ventetid, mens somatikken 
gjennomgående ligger over måltall. Dette tyder 
på at psykiatri og rus prioriteres høyt

3
Pasientens 
helsetjeneste

Implementere og ferdigstille resultat fra prosjektet 
felles regionale retningslinjer for kvalitetsforbedring på 
pasientreiseområdet innen 01.08.2016. Stein Erik 01.01.2016 31.12.2016

Prosjektet ledes av Helse Nord RHF og er ikke 
ferdigstilt.
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3
Pasientens 
helsetjeneste Saksbehandle reiseoppgjør innen 14 dager. Stein Erik 01.01.2016 31.12.2016

Mai: 20,8 dager
Juni: 14,2 dager
Juli: 6,5 dager
Hittil Aug: 6,3 dager
Gj. Snitt: 11,95 dager

Saksbehandlingstiden er gjennomsnittlig 2,05 
dager under kravet. Det ansatt vikarer i 
sykevikariat og det er leid inn saksbehandlere fra 
Pasientreiser ANS i Skien for å redusere 
saksbehandlingstiden.

3
Pasientens 
helsetjeneste

Gjennomføre flytting av egne internett til felles nasjonal 
webløsning. Det skal ikke opprettes nettsteder eller 
eksterne nettjenester utenfor felles nasjonal 
publiseringsplattform. Ivar 01.01.2016 31.12.2016 Pågår for fullt iht plan

3
Pasientens 
helsetjeneste

Ivareta strategisk videreutvikling av 
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.  Direktøren 01.01.2016 31.12.2016

Strategisk utviklingsplan innehodler flere tiltak 
som skal bedre tilbudet til den samiske 
befolkningen. Viktigst er tilbudet som skal 
utvikles i Samisk helsepark i Karasjok. Dette er et 
tilbud som er rettet mot somatikken der tilbudet 
skal utvides i forhold til i dag. I tillegg arbeider 
foretaket med utvidelse av tilbud innenfor både 
psykisk helsevern og rus og psykiatri som vil 
være positivt for den samiske befolkningen. 
Tolkeprosjektet likeså.

3
Pasientens 
helsetjeneste Etablere ungdomsråd innen utgangen av 2016. Ole Martin 01.01.2016 31.12.2016

Det er ikke etablert ungdomsråd. Arbeid er 
igangsatt på dette. Er tatt opp i Brukerutvalget 
og i ledergruppen. Andre foretak er kontaktet for 
å få råd om etablering. UNN er det eneste 
foretaket i Helse Nord som har et slikt råd. I 
Finnmark har det vært en utfordring å etablere 
et god brukerutvalg. Nå har man endelig fått inn 
en ungdomsrepresentant her etter flere forsøk. 
Målsetningen er fortsatt å få det etablert før 
årsskiftet. Alle Brukerorganisasjonene i 
Finnmark er invitert til å komme med forslag til 
kandidater til Ungdomsrådet. Målsetningen er å 
få dette etablert før utgangen av året.
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3
Pasientens 
helsetjeneste

Implementere tiltakene fra Tolkeprosjektet  med 
tertialvis statusoppdatering til Helse Nord RHF. Vivi

   p j   
tolkeprosjektet. Det er utarbeidet milepælsplan. 
Tolkeprosjektet og enhetsleder for IKT har i 
samarbeid ivaretatt Informasjonssikkerheten i 
forbindelse med bruk av Skype, og rutiner er 
utviklet. Norsk senter for forskningsdata (NSD) 
har godkjent etablering av et lokalt 
kvalitetsregister. Det er igangsatt testing av 
utstyr og utarbeidet prosedyrer for oppstart av 
tolking via skype. 

Våren 2016 ble det gjort endringer i brev. 
Pasienter med samisk som førstespråk blir i 
innkallingsbrevet oppfordret til å 
forhåndsbestille tolk til sine timeavtaler ved 
klinikk Hammerfest. Ansatte skal i tillegg tilby 
tolk ved innkomst. Fastansatt tolk vil på dagtid 
kunne betjene avdelingene Alta og Karasjok via 
Skype, i tillegg til frammøtetolking i
Hammerfest.

Fra 5.september utvider klinikk Hammerfest 
tilgjengeligheten på samisk tolk. Utvidelsene 
gjelder fra kl. 15.00 – 22.00 i ukedager, og fra kl. 

3.1 Somatikk

Etablere interne mål og rutiner for overvåking og 
lukking av: Åpne dokumenter eldre enn 14 
kalenderdager (DIPS- rapporter D-9586 og D-9582), 
åpne henvisningsperioder uten ny planlagt kontakt (D-
7221), ugjorte oppgaver i DIPS arbeidsflyt (D-9690). Harald 01.01.2016 31.12.2016

Det er etablert interne mål og rutiner. Det er 
særlig innen PHVR at det finnes høye tall. Saken 
er tatt opp i møte med klinikken og de arbeider 
med saken. Ansatte følges tett opp i forhld til 
dokuemnter som er eldre enn 14 dager. Klinikk 
Hammerfest har blant annet etablert  
mappeansvarlig i hver avdeling. 

3.1 Somatikk
Sikre at det er tilstrekkelig kapasitet innen endoskopi, 
for å unngå flaskehalser i pakkeforløpet.

Harald, Vivi og 
Rita 01.01.2016 31.12.2016

Begge de somatiske klinikkene har organisert 
seg slik at det er satt av tilstrekkelig tid i timebok 
og det er tilgjengelig personell for å kunne gjøre 
endoskopiske undersøkelser i henhold til de 
aktuelle forløpstidene.  

3.1 Somatikk

Bidra til forbedring og videreutvikling av den nasjonale 
nødmeldingstjenesten gjennom det tverretatlige 
«program for forbedring av nødmeldingstjenesten». Jørgen 01.01.2016 31.12.2016 10.04.2016

AMK Finnmark deltar i «program for forbedring 
av nødmeldingstjenesten» og generelle 
kvalitetsforbedringer jobbes med til daglig
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3.1 Somatikk

Sikre at tilbudet til samiske voksne og barn utsatt for 
seksuelle overgrep er tilrettelagt samisk språk og 
kultur. Inger Lise 01.01.2016 31.12.2016

Dette følges opp spesielt av SANKS med spesiell 
fokus på Tysfjordsaken. Dette planlegges 
organisert i samarbeid med  Samisk helsepark. 
Overgrepsmottak bygges nå opp både i Alta og 
Kirkenes i tillegg til det som har vært i 
Hammerfest. Det satses betydelig på dette nå og 
det vil være enklere å få til gode løsninger som 
også tar hensyn til samisk språk og kultur. I 
tillegg er tolkeprosjektet etablert som også kan 
bidra positivt. 

3.1 Somatikk
Bidra i arbeidet med å utarbeide felles radiologiske 
protokoller. Harald 01.01.2016 31.08.2016 31.08.2016

Utspillet må komme fra UNN, FIN deltar når de 
tar utspillet. 

3.1 Somatikk

Gjennomføre planlagte risikoreduserende tiltak i 
fødselsomsorgen (jf styresak 117-2015 i Helse Nord 
RHF og tilknyttede styresaker i egne helseforetak) og 
rapportere status innen 01.05.2016.

Harald, Vivi og 
Rita 01.01.2016 31.12.2016

Saken er gjennomgått med avdelingsledere og 
oppsummering er sendt til Helse Nord RHF 
11.4.2016. Bakvaktsordning på fødestuen i Alta 
er etablert. Klinikk Kirkenes har to jordmødre på 
vakt. Bedret integrasjon mellom DIPS og Partus 
etterlyses fra Helse Nord IKT. 

3.1 Somatikk

Registrere personskader og rapportere data (FMDS) til 
Norsk pasientregister (NPR) i henhold til forskrift og 
veileder.

Harald, Vivi og 
Rita 01.01.2016 31.12.2016

Klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes har 
begge gode rutiner for registrering og 
rapportering av personskader til NPR.

3.1 Somatikk
Avsette ressurser til sosialpediatrisk virksomhet i 
barneavdelingen. Vivi 01.01.2016 31.12.2016

Det er utarbeidet  plan for utvikling 
barneavdelingen der  sosialpediatri er et av 
områdene. Avdelingen har etablert en tverrfaglig 
faggruppe innen sosialpediatri. Gruppen vil være 
med å sikre oppfølgingen av planen, samt 
kompetanseheving i avdelingen samt for 
faggruppens medlemmer.

3.1 Somatikk

Avklare organisering og lokalisering av 
overgrepsmottak, herunder inngått avtaler om 
videreføring av robuste kommunale overgrepsmottak 
innen 1.7.2016, med særskilt rapportering på status 
innen 31.03.16. Anne Grethe 01.01.2016 31.12.2016

Overgrepsmottaksprosjektet er gjennomført og 
klinikkene er i gang med arbeidet med 
videreføring av mottaket i Hfest, nyetablering i 
Alta og nyetablering av overgrepsmottak i 
Kirkenes. 

3.2

Psykisk 
helsevern og 
Rus

Planlegge innføring av e-helsebehandling  i psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB). Inger Lise 01.01.2016 31.12.2016

Følges opp gjennom Innovasjonsprosjekt i DPS 
Vest-Finnmark, bruk av Ipad i Midt-
Finnmark/SANKS. Ellers benyttes også ordinære 
telematikkstudio. 

3.2

Psykisk 
helsevern og 
Rus

Styrke det desentraliserte behandlingstilbudet 
(ambulant/poliklinikk/samarbeid førstelinjen) innen 
psykisk helsevern. Inger Lise 01.01.2016 31.12.2016

Ivaretas og dimensjoneres ut fra 
bemanningskapasitet. Det har ikke vært noen 
økning i kapasitet 1. tertial 2016
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3.2

Psykisk 
helsevern og 
Rus

Øke poliklinisk/ambulant aktivitet i TSB uten reduksjon 
i døgntilbudet, samt styrke samarbeidet med 
førstelinjen. Inger Lise 01.01.2016 31.12.2016

Ruspoliklinikken ved Finnmarksklinikken er 
sammenslått med PUT/TSB poliklinikken. Det er 
blitt flere ressurser tilknyttet TSB poliklinikken 
(2 stk. 100 % stillinger - spesialsykepleier og 
psykolog). Det er fokus på rett og riktig 
registrering av rus konsultasjoner i Dips som ser 
ut til å fungere. Det har ikke vært noen økning i 
kapasitet 1. tertial 2016.

3.2

Psykisk 
helsevern og 
Rus

Innlagte pasienter må sikres somatisk undersøkelse og 
oppfølging. Inger Lise 01.01.2016 31.12.2016 Ivaretas.

3.2

Psykisk 
helsevern og 
Rus

Etablere et eget tilbud til sped- og småbarns psykiske 
helse (0-3 år.) Inger Lise 01.01.2016 31.12.2016

Følges opp. Tilbud etablert i DPS Midt-Finnmark 
/ SANKS. 

3.2

Psykisk 
helsevern og 
Rus

Etablere flere tilbud innen psykisk helsevern i norske 
fengsler. Inger Lise 01.01.2016 31.12.2016

Det er ikke planlagt etablert flere tilbud utover 
det som inngår i trepartsavtale  mellom Vadsø 
fengsel, Vadsø kommune og 
Finnmarkssykehuset. Utvikling av flere tilbud 
begrenses av at tilbudet til fengslet inngår som 
del av den ordinære virksomheten – dvs at det 
ikke er lagt inn midler i inntektsrammen hverken 
til å ivareta dagens drift eller å utvikle nye tilbud.

3.2

Psykisk 
helsevern og 
Rus

Sikre at det er tilstrekkelig med utdanningsstillinger for 
den nye spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin. Inger Lise 01.01.2016 31.12.2016

2 overleger deltok i overgangsordning for å sikre 
seg spesialiteten. Den ene legen er sluttet og den 
andre legen slutter 01.08.16. Det fins derfor 
ingen leger som p.t. kan ha ansvar for 
utdanningsstillinger. Ingen av klinikkens leger 
har så langt meldt sin interesse for å utdanne seg 
i spesialiteten. Saken følges opp for å finne en 
løsning.  Overlege Ragnhild Steen er tilbake i 50 
% stilling fra 1.9.16. 01.09.16. Lege ansatt i 
deltidsstilling ved VPP Tana har spesialitet. Ingen 
utdanningsstillinger er etablert pga mangel på 
overlege i 100% stilling. 

3.2

Psykisk 
helsevern og 
Rus

Distriktspsykiatriske sentre skal bygges ut og utrustes 
til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, 
herunder ambulante tjenester med deltagelse fra 
spesialister. Inger Lise 01.01.2016 31.12.2016

Pågående prosess innenfor tilgjengelige 
ressurser jfr styresak 90/2015
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3.2

Psykisk 
helsevern og 
Rus

Overta ansvar for legemiddelassistert rehabilitering 
(LAR) i eget foretaksområde i 2016. Rapporteres innen 
utgangen av første tertial. Inger Lise 01.01.2016 31.12.2016

Fra 01.01.16 overtok DPS Vest-Finnmark 
v/Rusteamet i Alta ansvaret for alle LAR 
pasienter  i Finnmark. 

3.2

Psykisk 
helsevern og 
Rus Ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang. Inger Lise 01.01.2016 31.12.2016

Utkast til plan er utarbeidet og avventer videre 
prosess for ferdigstillelse.

3.3 Samhandling

Etablere lokale samarbeidsavtaler mellom Bufetat og 
helseforetaket slik at barn og unge gis et helhetlig 
behandlingstilbud. Inger Lise 01.01.2016 31.12.2016

Prosess iverksatt. Det er utarbeidet forslag til 
lokal samarbeidsavtale. Plan for intern 
behandling av avtale er lagt ved blant annet 
gjennomgang i BUP faggruppe.

3.3 Samhandling

Delta aktivt i etableringen av gjensidige 
samarbeidsavtaler med avtalespesialistene som gir 
grunnlag for et godt samarbeid og en hensiktsmessig 
arbeidsfordeling mellom helseforetak og 
avtalespesialistene i eget nedslagsfelt. 
Samarbeidsavtalen kan gjelde pasientflyt/strømmer, 
håndtering av ventelister, fristbrudd, faglig samarbeid 
mellom avdelinger og avtalespesialister, utveksling av 
informasjon, felles prosedyrer og kliniske retningslinjer, 
deltakelse i kompetanseutvikling, rutiner for kontakt 
mellom legen og helseforetaket mv. Helse Nord RHF vil 
fasilitere fellesmøter og initiere samarbeidet mellom 
avtalespesialister og helseforetak. Harald 01.01.2016 31.12.2016

Finnmarkssykehuset har lenge etterspurt slik 
dialog, og deltar aktivt i dette når Helse Nord 
tilrettelegger. 

3.3 Samhandling

Iverksette tiltak for å gjøre tjenesteavtalene mellom 
primær- og spesialisthelsetjenesten kjent, med tertialvis 
rapportering på status.

Anne grethe, 
Vivi, Rita 01.01.2016 31.12.2016

Tjenesteavtalene er gjort kjent i Klinikk 
Hammerfest både i ledermøter, samarbeidsfora 
og i møtearenaer i avdelingen. Det er igangsatt 
revidering av avtalene og når revideringen er 
ferdig vil en sikre en ny gjennomgang ut i linjen. 
Klinikk Kirkenes har informert ledere om alle 
tjenesteavtalene samt at de har informert videre 
i linjen. For å sikre at dette blir gjort systematisk 
vil klinikken legge inn informasjon om alle 
tjenesteavtalene i opplæringsplan for nyansatte. 
Samt en gjennomgang med alle ansatte etter at 
tjenesteavtalene er revidert. 
Samhandlingsenheten bidrar i undervisning om 
tjenesteavtalene i klinikkene.
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3.3 Samhandling

Sikre at foretakets rutiner for utskrivningsklare 
pasienter som har behov for kommunale tjenester etter 
utskrivning fra institusjon er i samsvar med 
tjenesteavtale 5, med tertialvis rapportering på status. 

Anne Grethe, 
Vivi, Rita 01.01.2016 31.12.2016

Tjenesteavtale fem er gjort kjent i klinikk 
Hammerfst og en har etablert gode rutiner for 
samarbeid med kommunen . Det er utarbeidet 
prosedyrer for håndtering av avtalen. Det er 
mulig å melde avvik mellom kommunene og 
Finnmarkssykehuset. Avvik behandles 
fortløpende for forbedring og læring. Klinikk 
Kirkenes har gjennomført en ny gjennomgang av 
tjenesteavtale 5 etter samhandlingstilsynet. 
Innkomne avvikshendelser viser at begge 
somatiske klinikker har utfordringer mht å få 
sendt epikrise ved utskrivning for PLO-pasienter. 
Begge klinikkene har dermed fokus på å melde, 
behandle og iverksette tiltak for å imøtekomme 
ansvaret i inngåtte Tjenesteavtale 5 

3.3 Samhandling

I samarbeid med aktuelle kommuner, bidra med 
nødvendige spesialisthelsetjenester og veilede 
kommunene slik at de kan ivareta sitt ansvar for 
helsetilbud til asylsøkere og flyktninger. Anne Grethe 01.01.2016 31.12.2016

Samhandlingsenheten bidrar i undervisning om 
tjenesteavtalene i klinikkene. 
Hygienesykepleierne bistår også kommunene i 
forhold til dette.

3.3 Samhandling

Øke utøvende virksomhet mot kommunehelsetjenesten 
ved blant annet veiledning, for å øke kompetansen i 
kommunehelsetjenesten.

Anne Grethe, 
Vivi og Rita 01.01.2016 31.12.2016

Det gis tilbud om ulike hospiteringsopphold i 
Finnmarkssykehuset for pleiepersonell i 
kommunen.  Barneavdelingen har tilbudt kurs 
for kommunale leger. Fys/ergo har tilbudt kurs 
for fysioterapeuter i kommunene. 
Finnmarkssykehuset har lagt til rette for at 
kommunehelsetjenesten kan hospitere på 
sykehuset dersom de ønsker det. I tillegg 
gjennomføres veiledning for enkeltpasienter 
dersom kommunen har behov for det.  LMS både 
i øst og vest har kurs for både type 1 og type 2 
diabetikere. Det foreligger rapport gjeldende 
kompetanseutfordringer i kommuner etter at 
OSO oppnevnte arbeidsgruppe. Videre har OSO 
oppnevnt arbeidsgruppe som nå arbeider med 
LMS/pårørendeopplæring. Intensjon er at vil 
veiledning og kompetanseoverføring ytterligere 
vil avklares innen dette feltet

3.3 Samhandling
Utrede muligheten for bedre tilrettelegging for tilgang 
til resepter/legemidler via digitale tjenester. Harald E-resept innføres høsten 2016. 
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3.3 Samhandling
Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i 
hele behandlingskjeden i Helse Nord.

Harald, AG, 
Vivi, Rita, IL

Internkontroll: prosedyrer i hht lov og forskrift 
av alle prosesser i lm-håndtering fra ordinering 
til avfallshåndtering, revisjon og 
avviksregistrering/håndtering
Legemiddel til pasient: 
samstemmingsimplementering, generisk 
ordinering, dobbeltkontroll av klargjorte 
legemiddel ved opptrekk eller dosett, etc. Vi skal 
i gang med antibiotikastyringsprogram
Lagerhold: Elektronisk legemiddelkabinett, som 
er et steg mot «closed loop medication»
Legemiddelkomiteen skal gjenopplives.

3.3 Samhandling

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 FIKS. Behov for nye tjenester/prosjekter 
skal forankres mot Helse Nord RHF på et tidlig 
tidspunkt.  Eventuelle innovasjonsprosjekter og 
resultatet av slike skal kunne benyttes av hele 
foretaksgruppen. Øyvin

Denne forutsetningen ligger til grunn i alt av 
foretakets IKT arbeid. Foretaket bidrar 
kontinuerlig i regionale forea og styrer intern 
IKT ut fra dette.

3.3 Samhandling

Bidra aktivt 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.  Øyvin/Harald

Foretaket bidrar kontinuerlig til dette gjennom 
deltakelse i regionale forea, samt oppfølging av 
intern IKT.

3.3 Samhandling
Ta i bruk Samhandlingsbarometeret  i samarbeid med 
overordnet samarbeidsorgan (OSO). Anne Grethe

Vi har igangsatt et samarbeid med 
samhandlingsavdelingen på UNN, for å komme i 
gang med å bruke Samhandlingsbarometeret 
også i FIN HF. Samhandlingsenheten følger opp 
dette.

4.1 Kvalitet
Dokumentere at alle relevante ansatte får opplæring i 
pasientadministrative systemer.  Harald 01.01.2016 31.12.2016

Innenfor opplæringen av HOS med de nye 
prosedyrene som følger med denne innføringen 
har Finnmarkssykehuset en god oversikt over 
hvem som har deltatt på hvilken opplæring. Når 
det gjelder opplæring av pasientadministrative 
systemer ellers ligger ansvaret i dag på 
enhetsleder og Finnmarkssykehuset har ikke 
noen slik totaloversikt. Når en forvaltning av 
pasientdatasystemene kommer på plass i 
Finnmarkssykehuset er det planlagt at rutiner 
som gjelder dette kommer på plass. 
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4.1 Kvalitet

Definere fem mål for datakvalitet - med tiltak, for å 
forbedre kvaliteten i elektronisk pasientjournal og 
pasientadministrativt system (PAS/EPJ). Harald 01.01.2016 31.12.2016

1. Foretaket har behov for en styrket lokal 
forvaltning av EPJ-systemene i 
Fnnmarkssykehsuet. Dette arbeides det med og 
saken skal til foretaksledelsen før sommeren 
2016. 2. Foretaket må få på plass 
arbeidsflytansvarlige persdoner. Dette er 
etterspurt hos klinikksjefer, men navn er ikke 
kommet. 3. Superbruker-skiktet som er innført i 
forbindelse med HOS-prosjektet bør videreføres 
for å bedre opplæring. 4. Ventelisteansvarlige må 
på plass. 5. Innføring av systematiserte 
opplæringsplaner. kan gjøres i et samarbeid 
mellom HR og ny forvaltningsansvarlig for EPJ 
(se pkt 1). 

4.1 Kvalitet
Bruke tilbakemeldingene fra Norsk pasientregister 
(NPR) aktivt for å redusere feilkoding. Harald 01.01.2016 31.12.2016

Kirkenes mottar tilbakemeldinger fra NPR en 
gang pr tertial. Kontrollister og feillister sendes 
til aktuelle avdelinger med frist for oppretting.

4.1 Kvalitet
Sikre at alle helseforetak innregistrerer data i relevante 
(der de har pasienter) nasjonale kvalitetsregistre. Harald 01.01.2016 31.12.2016

Finnmarkssykehuset registrerer i alle pålagte 
kvalitetsregistre. 

4.1 Kvalitet

Mini-metodevurdering benyttes i helseforetakene som 
grunnlag for beslutninger om innføring av nye metoder 
og ved endring av praksis/avvikling av metoder. Harald 01.01.2016 31.12.2016

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 Finnmarkssykehuset forsker frem nye 
metoder som skal være gjeldende i 
spesialisthelsetjenesten. 

4.1 Kvalitet

Gjennomføre hendelsesanalyser, og ha klare prosedyrer 
for åpenhet og oppfølging av pasienter og pårørende 
som har vært utsatt for alvorlige hendelser og for 
personell som har vært involvert i hendelsene. Harald 01.01.2016 31.12.2016

I følge Helse Nords kvalitetsstrategi skal 
Helse Nord RHF sørge for opplæring i 
hendelsesanalyser. Vi kan ikke se at slik 
opplæring er gjort ennå. Når dette er gjort vil 
vi implementere dette videre i 
Finnmarkssykehuset. 
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4.1 Kvalitet

Legge frem en handlingsplan for utrulling og bruk av 
ASJ innen andre tertial 2016 sammen med 
hovedprosjekt for innføring av ASJ, med tertialvis 
rapportering på status. Harald 01.01.2016 31.04.2016 30.04.2016

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.

4.1 Kvalitet

Bidra i å utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak 
som sikrer kostnadseffektivitet ved anskaffelse, 
distribusjon, produksjon og bruk av legemidler. Harald

FIN deltar i LIS-samarbeidet nasjonalt og dette 
bidrar til å få lavere priser og muligens bedre 
leveringssikkerhet på en del medikamenter. 
Legemiddelkabinett innføres på Nye Kirkens 
sykehus. Legemiddelkomiteen gjenopplives med 
samme formål. 

4.2
Pasient-
sikkerhet

Alle innsatsområder igangsatt i 
Pasientsikkerhetskampanjen skal være spredt til alle 
relevante enheter. Harald 01.01.2016 31.12.2016

Kvalitetsrådgiver følger denne saken tett. 
Det gjenstår fortsatt arbeid med å få på plass 
alle rutiner knyttet til samstemming av 
legemiddellister og gode registreringsrutiner 
knyttet til trygg kirurgi. 

4.2
Pasient-
sikkerhet

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

Harald, Vivi og 
Rita 01.01.2016 31.12.2016

Klinikk Hammerfest har implementert  de fleste 
tiltakspakker i pasientsikkerhets-programmet. 
Medisinsk og kirurgisk avdeling har nå startet 
opp med tiltakspakke for UVI og denne vil rulles 
videre ut i klinikken. Tiltakspakke for hjerneslag 
vil innføres når piloten i Kirkenes er ferdig. 
Registrering i extranett er en utfordring da det 
går mye ressurser til manuell registrering. 
Klinikk Kirknes har  implementert  noen av 
tiltakspakkene og har som mål å innføre alle 
innen utgangen av 2016. klinikken vil få en 
utfordring på å få registrert alle data i ekstranett 
men vil  jobbe for å finne en løsning. 
Finnmarkssykehuset håper det blir mulig å få til 
automatisk uttrekk av data fra dips til extranett, 
ettersom extranett-registrering manuelt er svært 
tidkrevende. 
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4.2
Pasient-
sikkerhet

Bidra i prosjekt for å beskrive en løsning for elektronisk 
bestilling og utarbeide dokumentasjon knyttet til 
produksjon av legemidler. Harald 01.01.2016 31.12.2016

Elektronisk legemiddelkabinett med elektronisk 
bestilling til apotek iverksettes på nye Kirkenes 
sykehus. Finnmarkssykehsuet produserer ikke 
legemidler. 

4.3 Smittevern

Krav fra HOD er at andel sykehusinfeksjoner skal være 
mindre enn 4,7 prosent ved prevalensundersøkelsene. 
Helse Nord RHF opprettholder kravet til 
helseforetakene om at sykehuspåførte infeksjoner som 
kan forebygges, skal være null innen utgangen av 2016. Harald 01.01.2016 31.12.2016

Antibiotikastyringsprogram iverksettes i 2016. 
NOISE-målinger utføres. Smitteverntiltak 
iverksettes. 

4.3 Smittevern

Det skal implementeres antibiotikastyringsprogram ved 
alle helseforetak . Dette skal blant annet omfatte: - Årlig 
rapportering av antibiotikaforbruk, fordelt på 
antibiotikagrupper og avdelinger. 
- Implementering og etterlevelse av nasjonal faglig 
retningslinje for antibiotikabruk. Harald 01.01.2016 31.12.2016

Prosessen med å innføre 
antibiotikastyringsprogram er igangsatt i regi av 
smittevernoverlege. 

4.3 Smittevern

Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte 
infeksjoner skal utføres to ganger årlig i henhold til 
forskrift. Hvert helseforetak skal rapportere og 
kommentere sine prevalenstall to ganger i året til Helse 
Nord RHF. Harald 01.01.2016 31.12.2016

Prevalensmålinger utføres fire ganger årlig, og i 
smittevernrådet arbeides det med et årshjul for 
kommunikasjon av slike svar ut til det kliniske 
miljøet, slik at dataene kan bli brukt til internt 
kvalitetsarbeid.  
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4.3 Smittevern

NOIS-registrering: Det skal være minst 95% oppfølging 
for alle inngrep som omfattes av forskriften. Hvert 
helseforetak skal rapportere og kommentere sine 
infeksjonstall for hvert tertial til Helse Nord RHF. Harald 01.01.2016 31.12.2016

Dette ttføres med mer enn 95% oppfølging. I 
tillegg gjennomføres en rekke andre tiltak 
knyttet til å redusere sykehuspåførte 
infeksjoner. Disse nevnes nedenfor:  Generell 
forebygging av sykehuseinfeksjoner: 
Implementere basale smittevernrutiner med 
spesielt fokus på retningslinjer for håndhygiene 
og arbeidsantrekk. Nulltoleranse for bruk av 
ringer, klokker og smykker sammen med 
arbeidsantrekk.  Etablere felles policy blant 
lederne for håndtering av brudd på disse 
retningslinjene.

Infeksjonsovervåkning: 
Implementere lovpålagt NOIS-
infeksjonsregistrering i DIPS av postoperative 
sårinfeksjoner(POSI) i den daglige driften ved 
aktuelle avdelinger. Sikre ekffektive IKT-
løsninger for dette. Gjennomføre to lovpålagte + 
to frivillige prevalensundersøkelser pr år (NOIS-
PIAH). Bruke resultater fra NOIS og NOIS-PIAH 
til evaluering og forbedring.

Antibiotikabruk: 
Implementere nasjonale retningslinjer for 
antibiotikabruk. Bruke resultater fra NOIS og 
NOIS-PIAH for evaluering og 
forbedring.(Forebyggende antibiotikabruk for 
kirurgi følger nasjonale retningslinjer)

4.4 Beredskap

Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser innen 
utløpet av 2016 for de systemer som inneholder sensitiv 
personopplysninger i tråd med gjeldene lover og 
forskrifter. Øyvin/Harald 01.01.2016 31.12.2016

Dette prosessen er godt i gang og ledes av 
Informasjonssikkerhetsansvarlig. Ansvaret for 
gjennomføring i klinikkene ligger på 
klinikksjefene og det skal rapporteres ift 
handlingsplan i mai. Foretaket skal nå sine mål 
innen årets slutt.Pr august 2016 er 3 av 4 
klinikker iht plan. Viktig at dette arbeidet gis 
prioritet.
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4.4 Beredskap
Ivareta arbeidet med løpende oppfølging av planverk 
for beredskap. Harald 01.01.2016 31.12.2016

Hendelsesbasert beredskapsplanverk med 
forutgående ROS-analyser for Finnmarkssykehuset 
skal være ferdigstilt ved utgangen av 2016 
inkludert bruk av massevarslingssystemet UMS og 
ledelsesstøtteverktøyet helseCIM. Stor utfordring i 
å få prioritert beredskapsarbeidet i klinikkene i en 
hektisk hverdag. To store og mange mindre 
øvelser, både med og uten eksterne 
samarbeidsparter, skal gjennomføres i 2016. 
Evaluering øvelsene og oppfølging av nye 
risikoreduserende tiltak vektlegges.

4.4 Beredskap

Følger opp at påtalte avvik i Riksrevisjonens rapport om 
beredskap lukkes og at oppfølgingen rapporteres i 
tertialrapportene. Harald 01.01.2016 31.12.2016

Finnmarkssykehuset er ikke kjent med at vi skal ha 
fått påtalt avvik fra Riksrevisjonen på 
beredskapsområdet.

5

Personell, 
utdanning og 
kompetanse

Bidra til å videreutvikle og ta i bruk fremskrivninger fra 
Nasjonal bemanningsmodell. Lena 01.01.2016 31.12.2016

HR sjef får oppdatert informasjon fra Helse Nord 
og bidrar fortløpende. 

5

Personell, 
utdanning og 
kompetanse Ta i bruk regional handlingsplan for rekruttering. Lena 01.01.2016 31.12.2016

Finnmarkssykehuset har deltatt inn med HR - 
Rådgiver i arbeidsgruppe for utarbeidelse av 
regional handlingsplan. Planen skal 
styrebehandles i HN 

5

Personell, 
utdanning og 
kompetanse

Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser 
som beskrevet i vedlegg 1. Tilleggskrav for 
ambulansefaglærlinger: 50 % skal rekrutteres fra 
videregående skole i egen helseregion. Lena 01.01.2016 31.12.2016

Finnmarkssykehuset innfrir godt innenfor 
måltallene. 

5

Personell, 
utdanning og 
kompetanse Delta i prosjekt «ledermobilisering». Lena 01.01.2016 31.12.2016 Finnmarkssykehuset innfrir kravet. 

5

Personell, 
utdanning og 
kompetanse

Rekruttere deltakere til Master i helseledelse i henhold 
til målgruppe og intensjon for studiet. Lena 01.01.2016 31.12.2016

Alle 3 plassene til Master i helseledelse for 
2016/2017 er tildelt 3 ledere i 
Finnmarkssykehuset

5

Personell, 
utdanning og 
kompetanse Rekruttere deltakere til Nasjonalt topplederprogram. Lena 01.01.2016 31.12.2016 Finnmarkssykehuset innfrir kravet. 

5

Personell, 
utdanning og 
kompetanse

Måltall ufrivillig deltid og stillingsandel blant fast 
ansatte per 31.12.16 per foretak:  FIN Andel deltid 
mindre enn 16 % - Stillingsandel større enn 92 % Lena 01.01.2016 31.12.2016

Finnmarkssykehuset har en deltidprosent på 
20.65 % i juli.
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5

Personell, 
utdanning og 
kompetanse

Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, innen 
30. juni, med seks måneders planleggingshorisont, både 
i GAT og DIPS. Lena 01.01.2016 31.12.2016

Prosjekt avd Kir/ort igangsatt som pilot. 
Prosjektleder Linda Isaksen ansatt. Når denne 
piloten er implementert går vi videre og rullerer 
ut hele prosjektet på hensiktsmessige avdelinger. 

5

Personell, 
utdanning og 
kompetanse

Bidra i arbeidet med å innføre ny 
legespesialitetsstruktur Lena 01.01.2016 31.12.2016

Deltar inn i arbeidsgruppe for  regional og 
tverregional utdanningsløp og 
overgangsordninger.

5

Personell, 
utdanning og 
kompetanse

Delta i prosjekt for utvikling og innføring av regionalt 
system for kompetanseledelse, og ta dette i bruk. Lena 01.01.2016 31.12.2016

Prosjektleder ansatt pr 29.02.2016. Hatt møte 
med regional prosjektleder og leverandør. 
Forbereder de enkelte avdelinger på pilot. 

5

Personell, 
utdanning og 
kompetanse

Bidra til kompetanseutvikling, samt videreutvikle tilbud 
gjennom e-læring, simulatortrening mv. Lena 01.01.2016 31.12.2016

HR bistår med kursmidler til ulike kurs for både 
ledere og medarbeidere. HR bistår med midler til 
å dekke et nettbasert  årsstudium for 
ledere/stedfortredere. Vi samarbeider med 
regional e-læringsressurs i å tilpasse og legge ut 
nye e-læringskurs i Campus. Alle ansatte har 
tilgang til Campus. Det er utarbeidet mange nye e-
læringskurs i forbindelse med innføring av ny 
Dips. Dette vil føre til økt bruk av e-læring dette 
året.

5

Personell, 
utdanning og 
kompetanse

Gi alle ledere opplæring og muligheter til utvikling 
gjennom kurs og møteplasser som dekker den 
basiskompetanse ledere skal ha. Lena 01.01.2016 01.06.2016 01.06.2016

Finnmarkssykehuset interne opplæring av 
ledere som kommer som et supplement til de 
tiltak vi deltar på regionalt og nasjonalt blir 
iverksatt som en standard når ny Adm dir er på 
plass og modellen blir forankret.

5

Personell, 
utdanning og 
kompetanse Gi lederstøtte ved å ta i bruk Helse Nords lederhåndbok. Lena 01.01.2016 31.12.2016 Under utvikling, ferdigstilles høsten 2016

5

Personell, 
utdanning og 
kompetanse

Legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp 
for leger i spesialisering i eget helseforetak og i 
samarbeid med det regionale utdanningssenteret og 
andre helseforetak i landet. Lena

Regional koordinator på plass og rutiner 
utarbeidet.  Godt samarbeid. 
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5

Personell, 
utdanning og 
kompetanse

Ha oppdaterte planer for videreutdanning innen 1. juni 
2016 og ha oversikt over utdanningskapasitet. Lena

Kompetanseregnskap utarbeidet for 
spesialsykepleiere, samt bioingeniører 
(rekrutteringssvake områder). 
Arbeidsgiverpolitikken legger føringer på nye 
kompetanseregnskap. 1. – Vi har en 
kompetanseplan for fremtidig behov ABIOJK. 
Likeledes er vi i siste runde hva gjelder 
kompetanseplan for Bioingeniører. Denne er 
laget over samme lest som den for 
spesialsykepleiere. Intensjonen er å få utarbeidet 
tilsvarende oversikt over fremtidig 
utdanningsbehov for grupper nevnt i vår 
Arbeidsgiverpolitikk 2015 – 2018.  Avhengig av 
kapasitet hos enhetsledere/avdelingsledere vil 
det fra HR siden tas sikte på å fullføre denne 
kompetansekartleggingen sommer 2016. 
Foretaket har p.t 10 utdanningsavtaler opp mot 
sykepleiere i ulike videreutdanning forløp.
2. LiS leger – Vi har 11 stipendavtaler med leger 
som er ute i gruppe 1 tjeneste ved ulike 
helseforetak med basis i våre fremtidige behov. 
Flere ferdigutdannede leger er tilbake i tjeneste i 
Finnmarkssykehuset dette året hvilket er 
gledelig. 
3. Vi yter også lønnsmidler til 
rekrutteringsstillinger – i påvente av ledig LiS 
stillinger i de ulike avdelingene. Dette for å sikre 
tilfang på gode kandidater.
4. På sikt skal det utarbeides kompetanseplaner i 

5.1
Helse, miljø og 
sikkerhet

Følge opp felles regional plan for gjennomføring og 
videreutvikling av medarbeiderundersøkelsen. Lena 01.01.2016 31.12.2016

Finnmarkssykehuset deltar aktivt i regionalt 
nettverk for medarbeiderundersøkelsen (MU). 
Det er satt av en dedikert ressurs i 20% for 
oppfølging av MU fra 2015. God oppfølging er et 
viktig steg for god deltakelse i neste 
undersøkelse. Klinikkene skal rapportere på 
oppfølging av MU til FAMU. Det er lagt plan for 
ny gjennomføring i november. FIN jobber aktivt 
internt å sikre en god gjennomføring, og bidrar 
aktivt i regionalt nettverk med forberedelser og 
utvikling.
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5.1
Helse, miljø og 
sikkerhet

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. Lena 01.01.2016 31.12.2016

Finnmarkssykehuset har deltatt i regionalt 
nettverk vinteren 2015-16 for å identifisere 
mulige områder å samarbeide om 
ferieavviklingen på på tvers av foretakene i Helse 
Nord. Fulgt opp internt av med fagsjef opp mot 
klinikkene og HR. • Internt i Finnmarkssykehuset 
har man de siste årene avviklet alternerende 
sommerstenging av døgnenheter i 
voksenpsykiatrien. Ungdomspsykiatrisk avdeling 
og Familieenheten holdes sommerstengt. Pga 
store omlegginger av tjenestetilbud er slik 
sommerstenging ikke gjort i 2015 i 
voksenpsykiatrien, men vil kunne bli aktuelt å 
gjenoppta fra 2016. Man må dog se til 
totalbehovet for døgnplasser når slik 
sommerstenging planlegges. 

• Ambulerende somatiske poliklinikker i hhv 
Karasjok og Alta er sommerstengt i tre uker hver 
om sommeren, mens røntgen-tilbudet i Alta har 
vanlig åpningstid hele sommeren. 
Behandlingstilbudet ivaretas av Hammerfest 
sykehus i ferien. 

• Medisinsk fem-dagers-post i Hammerfest har 
sommerstengt. 

• Innen småfag (hud, revma, urologi, ØNH, øye, 
nevrologi) vil vi i ferien – som tidligere år – være 
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5.1
Helse, miljø og 
sikkerhet

Ha et gjennomsnittlig sykefravær under 7,5 % for 2016.  
I første tertial rapporteres tiltak for å nå målet. Lena 01.01.2016 31.12.2016

Tiltak som beskrevet i forrige rapportering 
gjelder. I perioden januar-juni har 
Finnmarkssykehuset et gjennomsnittlig nærvær 
på 91,6% noe som er 1,45% fra målet om 94% 
nærvær. 

6
Forskning og 
innovasjon

Forskningsmiljøene skal gå sammen med miljøer i andre 
regioner for å søke på prosjekter i nytt felles program 
(utarbeidet av RHF-ene i samarbeid med Norges 
forskningsråd) for klinisk behandlingsforskning i 
spesialisthelsetjenesten. Anne Grethe 01.01.2016 31.12.2016

En planmessig oppbygging av nye og 
eksisterende forskningsgrupper og stimulering 
til samarbeid med etablerte forskningsmiljøer 
ved andre foretak i Helse Nord og UiT skal på sikt 
gi uttelling i form av ekstern finansiering. Bland 
annet via NFRs to nye forskningsprogram "Bedre 
helse" og "God behandling".

6
Forskning og 
innovasjon

Delta i arbeidet med å utvikle en modell for 
budsjettering av totale kostnader i eksternt finansiert 
forskning i helseforetak, jf. rapport  fra arbeidsgruppe 
fra 2015. Anne Grethe 01.01.2016 31.12.2016

Dette er en prosess som foregår internt i RHFet. 
RHFet tar kontakt med de enkelte HF ved behov. 
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6
Forskning og 
innovasjon

Det er i samarbeid mellom de fire RHF-ene og under 
ledelse av Helse Sør-Øst RHF gjennomført et 
forskningsbasert pilotprosjekt basert på et egnet 
informasjonssystem for måling av innovasjonsaktivitet i 
helseforetakene, med deltakelse fra både 
universitetssykehus og helseforetak uten 
universitetsfunksjon, jf. anbefalinger i rapport fra NIFU  
fra 2015. Anne Grethe 01.01.2016 31.12.2016

Dette er en prosess som foregår internt i RHFet. 
RHFet tar kontakt med de enkelte HF ved behov. 

6
Forskning og 
innovasjon

Implementere tiltakene i Strategi for forskning og 
innovasjon i Helse Nord 2016–2020, sammen med RHF-
et. Anne Grethe 01.01.2016 31.12.2016

Følges opp i samarbeid med Helse Nord 
(forskerlederforum). Det første tiltak som skal 
iverksettes er opprettelse av en forskerstilling 
(evt deltidstillinger), da foretakene utenom UNN 
gis midler tilsvarende en 80 % forskerstilling fra 
RHF for å sikre oppbygging av 
forskningskompetanse og utvikling av gode 
prosjekter. Finnmarkssykehuset må 
delfinansiere stillingen(e) med 20 %. Stillingen 
skal lyses ut ila våren 2016. Foreløpig er et tilltak 
iverksatt etter avtale med RHFet: Vi har tatt med 
i budsjettet ansettelse av ekstern forsker 
finansiert 80% av Helse Nord og 20% ved 
Finnmarkssykehuset.  Andre møtet med RHF et 
for gjennomgang av tiltak og ansvarsområder er 
mandag 29 august 2016.

Styrings- 
parametere

7
Styrings- 
parametere

Det skal vurderes gjennomført førkommersielle 
prosjekter som en del av oppfølgingen av ”Fremme 
innovasjon og innovative løsninger i 
spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige 
anskaffelser” fra 2012. Stein Erik 01.01.2016 31.12.2016

Vi er for små for dette. I utgangspunktet forsøker 
vi med "nytenkning" i alle anskaffelser vi utfører. 
Men inovasjon i spesialisthelsetjenesten er det 
mer medisinsk fagpersonell som må stå for.

7
Styrings- 
parametere

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er 
under 65 dager. Vivi og Rita 01.01.2016 31.12.2016

Per 31.8.2016 er gjennomsnittet for 
Finnmarkssykehuset i overkant av 65 dager. 
Ventelisteprosjektet fra 2015 følges opp. 
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7
Pasientens 
helsetjeneste

Ingen fristbrudd. Det er etablert flere standardiserte 
pasientforløp i henhold til nasjonale retningslinjer Vivi og Rita 01.01.2016 31.12.2016

Rutiner for å avverge fristbrudd er implementert. 
Det er fortsatt en del fristbrudd i DPS vest, dette 
som følge av ubesatte stillinger som det har tatt 
tid å rekruttere til og der behandlingskapasiteten 
ikke har vært optimal fra første dag. 
Fristbruddene i klinik Hammerfest skyldes 
primært også kapasitetsproblemer. 

7
Pasientens 
helsetjeneste

Andel kreftpasienter som registreres i et definert 
pakkeforløp er 70 % eller mer. Harald 01.01.2016 31.12.2016 Jan-august 2016: 83,6 %. 

7

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

Harald

Jan-august 2016:  OF4 75,4 %. 

7
Andel reinnleggelser innen 30 dager (som øyeblikkelig 
hjelp) uavhengig av alder og diagnose.

Harald, Vivi og 
Rita

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 

        

7

Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte 
infeksjoner skal utføres to ganger årlig iht. NOIS -
registerforskriften.                                                                                         Harald

Dette gjøres fire ganger årlig, og rapporteres til 
FHI. Problemet er manglende systematisk 
rapportering i FIN slik at tallene i liten grad blir 
brukt til internt kvalitetsarbeid.  

7.2
NOIS-registrering: Det skal være minst 95 % oppfølging 
for alle inngrep som omfattes av forskriften. Harald Utføres. 

7.2 Overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus.
Harald, Vivi og 
Rita

2014-tall: Norge: 95,2 %. Hammerfest 94,9 %. 
Kirkenes 94,7 %. Fra å ligge ca 1 % under 
nasjonale tall i 2010-2011, har vi i Finnmark 
ligget på nasjonalt nivå de siste par årene. 

7.2
Andel reinnleggelser innen 30 dager etter utskriving av 
eldre pasienter.

Harald, Vivi og 
Rita

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 

7.2

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

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 %. 



Kapittel område Mål 2016 Ansvarlig Risiko Start Slutt Milepæl Kommentar måloppnåelse

7.2

Psykisk 
helsevern og 
Rus

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

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

Psykisk 
helsevern og 
Rus Fastlegers erfaring med distriktspsykiatriske sentre Inger Lise

Gjennomgås og følges opp. Rapport for 2015 er 
ikke mottatt.

7.2

Psykisk 
helsevern og 
Rus

Pasienters erfaring med døgnopphold i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling Inger Lise

Gjennomgås og følges opp. Hver høst 
gjennomføres det pasient undersøkelse på 
døgnenheten ved Finnmarksklinikken.

7.2
Pasienters erfaring med døgnopphold i psykisk 
helsevern voksne (resultater kun på nasjonalt nivå) Inger Lise Gjennomgås og følges opp. 

7.2
Pasienters erfaring med sykehus (inneliggende 
pasienter) (PasOpp) Harald

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.

Rapportering

9.2

Sak til HF 
styrebehand-
ling

Antall legemiddelgjennomganger gjennomført av 
farmasøyt ansatt i Sykehusapotek Nord. Harald

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)  

9.2

Sak til HF 
styrebehand-
ling

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.

Harald og 
Anne Grethe Skal utføres årlig. 

Tertialvis styrebehandling av status for oppfølging av 
oppdragsdokument 2016, med fokus på krav som blir 
vanskelig å få gjennomført i 2016, med tiltak. Ole Martin

Styret behandler hvert tertial status for oppfølging 
av hele oppdraget. Fokus er i saken rette mot de 
områder hvor man sliter med å komme i gang, eller 
områder med manglende framdrift. Styret vedtar 
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