
 
 
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2016/66 Ole Martin Olsen, 78421997  Hammerfest, ???? 
 
 
Saksnummer 80/2016 
 
Saksansvarlig:  Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen  
Møtedato:  29. september 2016 
 
Overordnet risikostyring oppdragsdokument  
2. tertial 2016 
 
Ingress: Saken omhandler risiko for manglende måloppnåelse knyttet til gjennomføring 
av oppdraget for 2016 og foretakets arbeid med å redusere denne risikoen.  

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått overordnet risikostyring for 
Finnmarkssykehuset HF for 2. tertial 2016 og tar denne til etterretning. 

2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget vurderes som middels til lav, og avbøtende 
tiltak etablert på dette anses som tilfredsstillende.  

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 

Vedlegg: 
Saksfremlegg 
Excel regneark/skjema for administrativ oppfølging av risikostyring 
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Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2. tertial 2016 
 
Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen 
Dato: 29. september 2016 

1. Formål / Sammendrag 
Styret i Helse Nord har vedtatt overordnede mål for risikostyring i 2016 for 
helseforetakene. Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet egen oversikt over målområder 
med tilhørende delmål, og gjort en gjennomgang av risiko og utvikling av avbøtende 
tiltak der man har behov for dette. I 2016 har foretaket fokus på 2 målområder: Oppfylle 
nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen og sikre gode 
arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. Risikostyringen følges opp 
tertialvis i ledermøte og rapporteres til styret og Helse Nord i samme intervaller 
gjennom rapportering på oppdragsdokumentet.  

2. Bakgrunn 
Styret i Helse Nord har vedtatt overordnede mål for risikostyring i 2016 for 
helseforetakene. Målene understøtter føringer i oppdragsdokumentet for 2016. Helse 
Nord forutsetter at retningslinjer for risikostyring i Helse Nord benyttes i forbindelse 
med helseforetakenes risikostyring. 
 
Det forventes at ledergruppen gjennomgår målene med tilhørende delmål og utarbeider 
risikofaktorer og avbøtende tiltak i forhold til dette. Finnmarkssykehuset HF har 
utarbeidet oversikt over mål med tilhørende delmål og kritiske suksessfaktorer. Det er 
gjennomført arbeid med gjennomgang av risiko og utvikling av avbøtende tiltak der man 
har behov for dette. Regnearket med informasjon om dette ligger vedlagt denne saken. 
Styret skal iht. oppdragsdokumentet behandle overordnet risikostyring som sak. 

3. Vurdering 
Helse Nord har satt opp 2 målområder som foretakene bes risikostyre i forhold til i 
2016: 
1. Oppfylle nasjonale krav og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i 

pasientbehandlingen. 
2. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
 
Helse Nord har videre satt opp delmål knyttet til hvert enkelt målområde. Status 
måloppnåelse og risiko for disse redegjøres det for nedenfor: 
 
Målområde 1: 
Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. 
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Delmål 1 
Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

• Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager 
• Ingen fristbrudd 
• Tiltak i pasientsikkerhetsprogrammet skal permanent implementeres 
• Andel kreftpasienter i pakkeforløp er over 70% 
• Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid er over 70 % 
• Variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom HF er redusert 
• Variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom HF er redusert 
• Variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom HF er redusert 

 
Status risiko: 
Foretaket har i 2016 bedre kontroll på ventetiden som ligger på rundt 65 dager som er 
kravet. Foretaket har i 2016 et lavere antall fristbrudd enn 2015, men er fortsatt ikke 
nede på null fristbrudd. Særlig må det utarbeides tiltak for å få ned antallet fristbrudd 
innenfor Klinikk Psykisk helsevern og Rus. Flere av tiltakene i 
pasientsikkerhetsprogrammet er implementert. Det må likevel gjøres et arbeid knyttet 
til full implementering av samstemming av legemiddellister og Trygg kirurgi rutiner. 
Andel kreftpasienter i forløp er over 70%. Andel pakkeforløp gjennomført innen 
standard tid er også over 70 %. Variasjon i effektivitet er vanskelig å måle. RHF skal 
komme med måleindikatorer, men det er ikke kommet enda. Det jobbes med 
standardisering av prosedyrer i foretaket. Per august er aktiviteten litt lavere enn 
planlagt. Det er forskjell i trenden på klinikk Kirkenes og Hammerfest. Klinikk Kirkenes 
har lavere aktivitet enn planlagt mens Klinikk Hammerfest har økt sin aktivitet utover 
planlagt aktivitet. 
Innenfor Psykisk helsevern og rus har aktiviteten vært høyere enn planlagt innenfor 
voksen psykiatrien og rusomsorgen. Innenfor Barne- og ungdomspsykiatrien har 
aktiviteten vært lavere enn planlagt på grunn av bemanningsutfordringer. Dette er nå i 
bedring. Foretaket arbeider godt med å unngå variasjon, men dette arbeides kan 
utvikles videre. Risiko: Middels til lav 
 
Delmål 2 
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

• Ingen sykehus påførte infeksjoner innen utgangen av 2016 
• Det skal ikke være korridorpasienter 
• Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4.7 % 

 
Status risiko: 
Det jobbes godt med å redusere sykehusinfeksjoner i foretaket. Vi ligger under 
landsgjennomsnittet i antallet infeksjoner. En rekke tiltak er etablert ute i klinikkene og 
gjennom hygienesykepleiere og leger i Senter for Fag, Forskning og Samhandling. 
Opplæring er en vesentlig del av arbeidet sammen med overvåking og rapportering av 
dette (NOIS) til nasjonale myndigheter. Foretaket har likevel ikke 0 % sykehus påførte 
infeksjoner som er målsetningen. Andel korridorpasienter er også lav i 
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Finnmarkssykehuset og størstedelen av utfordringen her ligger i utskrivningsklare 
pasienter. Risiko: Lav 
 
Delmål 3 
Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling 

• Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
enn for somatikk på regionnivå 

• Antall tvangsinnleggelser for voksne er redusert 
• Andel årsverk i DPS er økt i forhold til sykehus i psykisk helsevern for voksne 

 
Status risiko: 
Klinikk Psykisk helsevern og rus er under omorganisering iht. styrevedtak. Antallet 
døgnenheter er redusert og man bygger nå opp tilbud innenfor APAT team og 
bakvaktordning 24/7. Dette har tatt lengre tid enn først planlagt. Budsjettet er redusert i 
Finnmarkssykehuset på grunn av omstillingen, men øker i Helse Nord som helhet. Det er 
høy aktivitet i klinikken. Tvangsinnleggelser foregår på UNN. Foretaket har kun DPS og 
ikke sykehustilbud for PHR. Risiko: Middels til lav 
 
Målområde 2: 
Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
 
Delmål 1 
• Et sykefravær under 7.5 % for 2016. 
 
Status risiko: 
Prosjektleder Nærvær er 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 og opplæring av ledere/vernetjenesten. Det 
arbeides også godt med tilbud knyttet til opplæring, videreutdanning og kursing. 
Legerekrutteringsprosjektet pågår også som tidligere år. Tilgangen til kvalifisert 
personell er bedre enn på lenge innenfor flere områder, selv om det fortsatt ikke gjelder 
alle. Risiko: Middels 

4. Risikovurdering 
Saken vurdert opp mot våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt 
Gjennomføring av prosess og vedtak rundt dette med risikostyring 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 risikostyring 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. 
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Saken vurdert opp mot konsekvenser for de som blir berørt 
Saken om overordnet risikostyring berører først og fremst ledergruppen i foretaket og 
mellomledere hva gjelder gjennomføring av avbøtende tiltak. Tidligere erfaring fra 
risikostyring viser at dette er et bra redskap som bidrar til mindre risiko for 
gjennomføring av oppdraget og oppfattes i liten grad som tidkrevende å gjennomføre. 
 
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 generelt vil likevel kunne påvirke HMS og det ytre miljø positivt. 
Hovedmål og delmål i fra Helse Nord 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 på foretaksnivå i informasjons- og 
drøftingsmøte 19. september 2016. 

6. Direktørens vurdering 
Overordnet risikostyring i forhold til gjennomføring av oppdraget viser at risikoen for 
manglende måloppnåelse er middels til lav. Foretaket jobber godt innenfor mange 
områder og tiltak for å redusere risiko er etablert der man ser behov for dette. Det er 
likevel områder innenfor Pasientsikkerhetsprogrammet som må prioriteres ytterligere 
med tanke på måloppnåelse. Utfordringer knyttet til å få ned antallet fristbrudd må også 
prioriteres. Utfordringer knyttet til økonomi og underliggende drift må gis større 
prioritet framover. Risiko for manglende måloppnåelse vurderes i 2. tertial som middels 
til lav. 
 
Vedlegg: 
- Excel regneark/skjema for administrativ oppfølging av risikostyring 
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Foretak Målområde
Delmål eller Kritisk 
suksessfaktor(KSF) Risikofaktor Nåsituasjon risikofaktor Status risiko Symbol Avbøtende tiltak

Startdato 
avbøtende 
tiltak

Sluttdato 
avbøtende 
tiltak Status avbøtende tiltak Symbol Status måloppnåelse hovedmål

Kommentarer (legg inn hvem 
som er risikoeier)

Finnmark

1. Oppfylle nasjonale og 
regionale krav til kvalitet og 
sikkerhet i 
pasientbehandlingen

Redusere unødvendig 
venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen

Andel kreftpassienter i 
pakkeforløp er over 70%

Andel kreftpasienter i 
pakkeforløp er under 70%

Snittet i Finnmarkssykehuset ligger 
noe over målkravet i 2015

Lav sannsynlighet og middels 
konsekvens

Etablere pakkeforløp iht nasjonale 
krav

Pakkeforlp etableres 
fortløpende

Etablere gode rapporterings- og 
registreringsløsninger på 
pakkeforløpene

Rutiner for nasjonal og lokal 
rapportering etablert

Tilby pasienter tilgang til egen 
pasientinformasjon Er rullet ut

Ansette forløpskoordinatorer med 
ansvar for å kvalitetssikre 
pasientforløp Er ansatt

Implementere fellesprosedyrer for 
hele RHF Er under gjennomføring

Opplæring og kompetanseheving i 
nasjonale pakkeforløp Pågår fortløpende

Sørge for at nasjonale krav knyttet til 
ventetid og henvisning for 
kreftpasienter nås Målsetningene nås

Andel pakkeforløp gjennomført 
innen standard forløpstid er 
over 70 %

Andel pakkeforøp gjennomført 
innen standard forløpstid er 
uner 70%

Snittet i Finnmarkssykehuset ligger 
noe over målkravet i 2015

Lav sannsynlighet og middels 
konsekvens

Etablere gode rapporteringsløsninger Etablert

Ansette forløpskoordinator er ansatt

Implementere fellesprosedyrer fra 
RHF pågår kontinuerlig

Opplæring av ansvarlige pågår kontinuerlig

Sikre kapasitet i behandlingen kapasintet er god og mål nås

Tiltak i 
pasientsikkerhetsprogrammet 
skal permanent implementeres

Tiltak i 
pasientsikkerhetsprogrammet 
etableres ikke som permanente 
løsninger

GTT arbeidet har stoppet opp. 
Trygg kirurgi, samstemming av 
medikamentlister  etc. Ansvarlig for 
programmet er på plass og det 
rapporteres månedlig på resultater i 

Middels sannsynlighet og høy 
konsekvens



Foretak Målområde
Delmål eller Kritisk 
suksessfaktor(KSF) Risikofaktor Nåsituasjon risikofaktor Status risiko Symbol Avbøtende tiltak

Startdato 
avbøtende 
tiltak

Sluttdato 
avbøtende 
tiltak Status avbøtende tiltak Symbol Status måloppnåelse hovedmål

Kommentarer (legg inn hvem 
som er risikoeier)

Månedlig rapportering på resultater av 
arbeidet må implementeres på alle 
nivå i organisasjonen

Månedsrapportering er 
etablert via 
virksomhetsrapporten

Deltakelse i nasjonale nettverk for 
programmet Deltakelse er etablert

Synliggjøring av arbeid og resultat ut i 
organisasjonen Gjres gjennom programmet

Styrebehandling av rapportering Rapporteres månedlig

Presse på for å få HN IKT til å ta tak i 
endringer i DIPS som er nødvendig 
for å kunne følge opp behandlingen 
og resultat i forhold til programmet Ikke utført

Etablere budsjett for deltakelse på 
nasjonale nettverkssamlinger Ikke etablert, men deltar

Delta i regionalt arbeid med felles 
prosedyrer for samstemming av 
medikamentlsiter, generisk ordinering 
etc.

Er involvert. Vi henger etter 
på samstemming av 
legemiddellister

Bruke egne resultater i planlegging og 
forbedringsarbeid og bygge varige 
strukturer for pasientsikkerhet 
(Plandok)

Er igangsatt. Mangler gode 
nok resultater av arbeid med 
samstemming av 
legemiddellister og trygg 
kirurgi

Ingen fristbrudd Foretaket får fristbrudd
Foretaket har i dag fristbrudd rundt 
3-4 %

Middels sannsynlighet og middels 
konsekvens

Fortsette oppretting av feil i DIPS Gjøres kontinuerlig

Utvidet opplæring av DIPS brukere Gjennomføres

Legge fram oversikt over ventelister 
fordelt på fagområder i 
kvalitetsrapport

Ventelister på fagområder er 
etablert og følges opp

Forankre nye rutiner i klinikkene 
knyttet til håndtering av ventelister. 

Nye rutiner etablert og 
tiltaksliste følges opp i 
klinikkene

Bedre koordinering av ventelister 
mellom Alta, Karasjok og 
Hammerfest

Mulighetene er forbedret ved 
etablering av felles 
databaser i DIPS

Etablere gode samarbeidsløsninger 
intern og ekstern Her er det fortsatt en vei å gå

Sette av dedikerte ressurser til å 
arbeide med rydding i ventelister Er etablert



Foretak Målområde
Delmål eller Kritisk 
suksessfaktor(KSF) Risikofaktor Nåsituasjon risikofaktor Status risiko Symbol Avbøtende tiltak

Startdato 
avbøtende 
tiltak

Sluttdato 
avbøtende 
tiltak Status avbøtende tiltak Symbol Status måloppnåelse hovedmål

Kommentarer (legg inn hvem 
som er risikoeier)

Gjennomføre tiltak iht 
ventelisteprosjektet Gjennomføres

Direkte innkalling til time i første svar 
på henvisning Ikke på plass hos alle

Gjennomsnittlig ventetid skal 
være under 65 dager

Gjennomsnittlig ventetid er 
over 65 dager

Rydding i ventelister pågår. 
Ventetiden i 2015 var på 65 dager. 
Klinikkene har ansatt egne 
kvalitetsmedarbeidere. 

Middels sannsynlighet og middels 
konsekvens

Fortsette oppretting av feil i DIPS Utføres

Utvidet opplæring av DIPS brukere utføres

Legge fram oversikt over ventelister 
fordelt på fagområder i 
kvalitetsrapport utføres

Fortsette å holde fristbruddene lik null tiltak er iverksatt

Forankre nye rutiner i klinikkene 
knyttet til håndtering av ventelister. er etablert

Oppdatere ventelister i fritt 
sykehusvalg.no utføres

Bedre koordinering av ventelister 
mellom Alta, Karasjok og 
Hammerfest

Er blitt enklere å få til med 
felles DIPS

Etablere gode samarbeidsløsninger 
intern og ekstern Fortsatt ein vei å gå

Sette av dedikerte ressurser til å 
arbeide med rydding i ventelister Er etablert
Gjennomføre tiltak iht 
ventelisteprosjektet Gjennomføres

Direkte innkalling til time i første svar 
på henvisning

Ikke etablert ved alle 
avdelinger

Variasjon i effektivitet og 
kapasitetsutnyttelse mellom 
HF er redusert

Variasjon i effektivitet og 
kapasitetsutnyttelse mellom HF 
er ikke redusert

Det ligger et betydelig potensial i 
større likhet i behandlingen med 
tanke på å opnå likere effekt

Høy sannsynlighet og middels 
konsekvens Ta i bruk nasjonale veiledere Gjøres til en viss grad

Benchmarking Gjørs i mindre grad

Standardisere forløp
Gjennomføres på mange 
områder

Regionale måleindikatorer ikke kommet på plass

Variasjon i gjennomsnittlig 
liggetider innenfor fagområder 
er redusert

Variasjon i liggetid er ikke 
redusert

Gjennomsnittlig liggetid i 
Finnmarkssykehuset ligger på 
landsgjennomsnittet i dag

Middels sannsynlighet og middels 
konsekvens Ta i bruk nasjonale veiledere Brukes til en viss grad



Foretak Målområde
Delmål eller Kritisk 
suksessfaktor(KSF) Risikofaktor Nåsituasjon risikofaktor Status risiko Symbol Avbøtende tiltak

Startdato 
avbøtende 
tiltak

Sluttdato 
avbøtende 
tiltak Status avbøtende tiltak Symbol Status måloppnåelse hovedmål

Kommentarer (legg inn hvem 
som er risikoeier)

Standardisere pasientforløp
Etableres på flere og flere 
forløp

Benchmarking med andre Gjennomførs i mindre grad

Regionale måleindikatorer ikke kommet på plass

Variasjon i andel 
dagbehandling innenfor 
fagområder er redusert

Variasjon i andel 
dagbehandling er ikke redusert

Andelen dagbehandling øker 
betydelig i Finnmarkssykehuset og 
døgnbehandlingen går ned

Middels sannsynlighet og middels 
konsekvens Fortsette overgangen fra døgn til dag Viss reduksjon i døgn

Effektivisere poliklinisk arbeid
beetydelig økning i poliklinisk 
aktivitet

Gjennomgang av prosedyrer og forløp Gjennomføres til en viss grad

Regionale måleindikatorer ikke kommet på plass

Bedre kvalitet og 
pasientsikkerhet
Ingen sykehuspåførte 
infeksjoner innen utgangen av 
2016

Foretaket klarer ikke null 
visjonen

Foretaket ligger under 
landsgjennomsnittet på andel 
sykehusinfeksjoner

Høy sannsynlighet og høy 
konsekvens

(se internkontroll Opplæring i 
hyggiene og forebygging av 
infeksjoner) Egne prosedyrer

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. Utvikles kontinuerlig

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. Gjennomføres

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



Foretak Målområde
Delmål eller Kritisk 
suksessfaktor(KSF) Risikofaktor Nåsituasjon risikofaktor Status risiko Symbol Avbøtende tiltak

Startdato 
avbøtende 
tiltak

Sluttdato 
avbøtende 
tiltak Status avbøtende tiltak Symbol Status måloppnåelse hovedmål

Kommentarer (legg inn hvem 
som er risikoeier)

Internkontroll og opplæring: 
Àjourholde lovpålagt 
infeksjonskontrollprogram (IKP). 
Opplæring i smittevernprosedyrene i 
IKP for å bidra til kompetanseheving i 
smittevern og forebygging av 
infeksjoner. Formalisere samarbeide 
mellom drift og smitttevern for bedre 
kontroll på kristiske punkter, slik som 
renhold/desinfeksjon av urent utstyr, 
planlegging/gjennomføring av 
vedlikehold/ombygging/nybygg m.m. 
(Etablere bedre rutiner for 
internkontroll) Utføres

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) Pågår og er utført

Forankring O-visjon av 
sykehusinfeksjoner og 
smitteverntiltak i lederlinjen og i 
kvalitetsarbeide: Fast tema i KVAM-
råd, Kvalitetsutvalg og ledermøte. 
(Tema i kvalitetsutvalg og ledermøter) Gjennomføres

Delta i nettverk for smittevern i Helse 
Nord,  nasjonale kampanjer og 
prosjekter (prosjetker) Deltar

Andel sykehusinfeksjoner skal 
være mindre enn 4.7 %

Foretaket klarer ikke null 
visjonen

Foretaket ligger under 
landsgjennomsnittet på andel 
sykehusinfeksjoner

Høy sannsynlighet og høy 
konsekvens Viser til tiltakene på forrige punkt Vi ligger under måltall

Det skal ikke være 
korridorpasienter Foretaket har korridorpasienter

Foretaket ligger lavt på antallet 
korridorpasienter sammenlignet 
med andre. Størst utfordring ved de 
medisinske avdelingene. Andelen 
ligger under 2 %

Middels sannsynlighet og middels 
konsekvens

Bruke SAS LIS aktivt i oppfølging av 
inneliggende pasienter Brukes nå av flere

Sikre bedre rutiner for innskrivning og 
utskrivning Kontinuerlig forbedring pågår

Inngå samarbeid med andre 
avdelinger Rutiner er etablert

Bedre planlegging av elektiv 
virksomhet Må utvikles enda bedre

Prioritere psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert 
behandling

Høyere vekst inne psykisk 
helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling enn 
for somatikk på regionnivå

PHR øker ikke mer enn 
somatikk

I Finnmark er det krav om betydelig 
reduksjon i budsjettene til fordel for 
de andre foretakene. Vi reduserer 
og de andre må øke.

Høy sannsynlighet og høy 
konsekvens

Omorganisering av PHR må 
gjennomføres Pågår

Oppbygging av tilbud og nedleggelse 
av tilbud må gjennomføres iht plan

Holdes noe igjen grunnet 
økonomiutfordringer



Foretak Målområde
Delmål eller Kritisk 
suksessfaktor(KSF) Risikofaktor Nåsituasjon risikofaktor Status risiko Symbol Avbøtende tiltak

Startdato 
avbøtende 
tiltak

Sluttdato 
avbøtende 
tiltak Status avbøtende tiltak Symbol Status måloppnåelse hovedmål

Kommentarer (legg inn hvem 
som er risikoeier)

Dialog med hele RHF gruppen

RHF holder tak i den 
overordnede kabalen av 
tilbud og kapasitet

Antall tvangsinnleggelser for 
voksne er redusert

Antall tvangsinnleggelser 
reduseres ikke

Andelen tvangsinnleggelser i 
Finnmark er på nivå med resten av 
foretaket eller lavere

Middels sannsynlighet og middels 
konsekvens

Andel årsverk i DPS er økt i 
forhold til sykehus i psykisk 
helevern for voksne Antall årsverk i DPS er ikke økt

Finnmarkssykehuset har ikke tilbud 
i sykehus. Tilbudet tas ned i 
henhold til plan og må bygges opp 
andre steder

Middels sannsynlighet og middels 
konsekvens

Omorganisering av PHR må 
gjennomføres pågår

Oppbygging av tilbud og nedleggelse 
av tilbud må gjennomføres iht plan pågår

Dialog med hele RHF gruppen pågår

2. Sikre gode arbeidsforhold 
samt tilstrekkelig og 
kvalifisert personell

Et sykefravær under 7.5 % for 
2016

Sykefraværet er over 7.5 % for 
2016 Sykefraværet var i 2015 på 8.3 %

Middels sannsynlighet og middels 
konsekvens

Ansette prosjektleder for å få ned 
sykefraværet Er ansatt

Etablere eget prosjekt for å få ned 
sykefraværet Er etablert

Sette fokus på de med høyest 
sykefravær Er etablert

Gjennomføre arbeidsgiverpolitikken pågår

Foksu på rekruttering av lærlinger
pågår kontinuerlig og med 
ekstra fokus

Legerekrutteringsprosjektet Pågår iht plan

Stipendordninger for grupper med 
svakt rekrutteringsgrunnlag

Gjennomføres for noen 
sykepleiergrupper

Legge til rette for utdanning av LIS 
leger Gjøres i betydelig grad

Følge opp IA avtalen pågår

Legge til rette for utdanning av 6. års 
legestudenter Pågår
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