
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2016/66 Ole Martin Olsen, tlf. 78 42 19 97 Hammerfest, 10.03.2017 
 
Saksnummer 20/2017 
 
Saksansvarlig:  Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen   
Møtedato:   29. mars 2017 
 
Rapportering oppdragsdokument – Årlig melding 2016 til 
Helse Nord RHF        
 
 
Ingress: Foretaket mottar årlig et oppdragsdokument fra HOD/RHF. Denne saken om Årlig 
melding for 2016 omhandler status for gjennomføring av dette oppdraget. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner Årlig melding for 2016.  
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Rapportering for Finnmarkssykehuset – Årlig melding 2016 til Helse Nord RHF  

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  



 Side 2 
 

 

Rapportering oppdragsdokument – Årlig melding 2016 til 
Helse Nord RHF        
 
Saksbehandler:  Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen 
Dato:  29. mars 2017 
 

1. Formål/Sammendrag 
Styret har behandlet oppdragsdokumentet som egen sak i sitt møte i februar 2016. Sak 
om overordnet risikostyring relatert til oppdragsdokumentet ble behandlet av styret i 
mars 2016. Rapportering på oppdragsdokumentet er også behandlet som egen sak i mai 
knyttet til tertialrapportering 1. tertial og i oktober knyttet til tertialrapportering 2. 
tertial.   
 

2. Bakgrunn 
Styret har behandlet oppdragsdokumentet som egen sak i sitt møte i februar 2016. 
Oppdragsdokumentet er fulgt opp gjennom hele 2016 i styret gjennom behandling av 
sak knyttet til overordnet risikostyring og gjennom tertialrapporteringen. 
 

3. Vurdering 
Foretaket har kontinuerlig fokus på oppdragsdokumentet gjennom hele året både i 
forhold til styrearbeid, arbeid i foretaksledergruppen og ute i klinikkene. Samlet sett 
vurderes oppdraget for 2016 som gjennomført i henhold til plan på de aller fleste av 
målsetningene. Oppdrag som ikke er fullført i 2016 arbeides det videre med i 2017.  
 
Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
Foretaket gjennomførte oppdraget i henhold til målsetningen om 37 millioner kroner i 
overskudd. Foretaket har hatt en aktivitet som var høyere enn i 2015 og omtrent på 
budsjett. Kostnader knyttet til avtaler med Helse Nord IKT var lavere enn forventet og 
kostnader til innleie av personell var høyere enn budsjettert.  
 
Pasientens helsetjeneste 
Foretaket har en gjennomsnittlig ventetid på 62 dager i 2016. Målsetningen var 65 
dager. Andel fristbrudd ligger på 2.1 %. Kravet i oppdragsdokumentet var 0 %. 
Foretaket har gode tall på pakkeforløp for kreft bortsett fra på pakkeforløp på 
prostatakreft. Det arbeides bra med lukking av åpne dokumenter i DIPS. PasOpp 
undersøkelsen brukes aktivt i forbedringsarbeidet ute i klinikkene. De fleste av kravene 
i oppdragsdokumentet knyttet til Psykisk helsevern og rus er gjennomført i henhold til 
krav. Utfordringen har vært å sikre tilstrekkelig med utdanningsstillinger til den nye 
spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin. Det arbeides godt også med samhandling og 
tiltakene i oppdragsdokumentet følges opp i henhold til krav. Foretaket kan også gjøre 
mer i forhold til samarbeid om kompetanseoverføring opplæring med kommunene. 
Pasientsikkerhetsprogrammet følges opp i hele organisasjonen, men det gjenstår enda 
litt før alle klinikkene har innarbeidet tiltakene i ordinær drift.  
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Personell, utdanning og kompetanse 
Finnmarkssykehuset deltar i arbeidet med framskrivninger fra nasjonal 
bemanningsmodell. Foretaket innfrir også mål knyttet til praksis- og lærlingeplasser. 
Foretaket deltar også i regionalt arbeid med ledermobilisering og rekruttering. 
Foretaket arbeider med langtidsplanlegging og halvårsplaner og rammeavtale for 
langtidsplanlegging mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene er under 
utarbeidelse.  
 
Forskning og innovasjon 
Foretaket samarbeider med andre forskningsmiljøer i Helse Nord RHF og med UiT. 
Foretaket støtter også opp om prosesser i Helse Nord RHF knyttet til måling av 
innovasjonsaktivitet og utvikling av modeller for budsjettering av eksternt finansiert 
forskning. Tiltak i regional forskningsstrategi følges opp i samarbeid med Helse Nord 
RHF.  
 
Punkter for videre arbeid i 2017 
Foretaket vil arbeide videre med å implementere innkjøpssystem fullt ut i egen 
organisasjon. Det skal også gjennomføres arbeid med tanke på reduksjon av variasjon i 
effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Foretaket må også arbeide med å sikre at det er 
tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den nye spesialiteten i rus- og 
avhengighetsmedisin. Plan for riktig og redusert bruk av tvang må også ferdigstilles. 
Foretaket må også etablere systemer for å dokumentere at alle relevante ansatte får 
opplæring i pasientadministrative systemer.  Risiko- og sårbarhetsanalyser for de 
systemer som inneholder sensitiv personopplysninger må også gjennomføres. 
 

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

5. Medbestemmelse 
Sak vedrørende Årlig melding er drøftet med de tillitsvalgte i informasjons- og 
drøftingsmøte 20. mars. 
 
 
 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  



 Side 4 
 

 

6. Direktørens vurdering 
Økonomisk resultat på målsetningen er en viktig forutsetning for å kunne gjennomføre 
foretakets utbyggingsplaner. Dette klarte foretaket også i 2016. Aktiviteten er god i 
foretaket og vi har gode score på flere nasjonale kvalitetsindikatorer. Sykefraværet er 
også nede på et lavere nivå enn året før. Utfordringen ligger i å få ned ventetidene og 
oppnå 0 fristbrudd. Oppdraget for 2016 anses i hovedsak for å være fullført i henhold til 
forventninger og målsetninger. Noen områder gjenstår som tas med i arbeidet for 2017. 
 
 
Vedlegg: 

- Rapportering for Finnmarkssykehuset – Årlig melding 2016 til Helse Nord RHF 
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1 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 

 

1.1 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
 

Mål 2016 
 Gjennomføre samspillmodell med Sykehusbygg HF.  

 
Dette er gjennomført i henhold til krav gjennom Eiendomsforum i prosess i regi av 
RHF. En av konklusjonene i denne prosessen var at hvert HF forholder seg til 
Sykehusbygg direkte dersom noen medarbeidere ønsker å gå over fra HF-et til 
Sykehusbygg. 

 
 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.  

     
Foretaket deltok med sine innspill til styresaken som ble behandlet i styret i RHF. 
Foretaket har også vært representert i styringsgruppen regionalt slik at foretaket står 
bak rapporten også gjennom behandling i dette forumet. 

 
 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 

     
Dette arbeidet er i gang gjennom Eiendomsforum i Helse Nord RHF, men denne 
strategien er ennå ikke klar. Innlegging i klassifikasjonssystemet er i gang, men ikke 
ferdig. Dette er en forutsetning for å lage denne vedlikeholdsstrategien. Overordnet 
sett er strategien nybygg for å håndtere etterslep, med et tilfredsstillende 
verdibevarende vedlikehold i etterkant. 

 
 Bidra i å vurdere hvilke muligheter en husleiemodell kan gi, og hvordan den 

eventuelt kan implementeres i foretakene. 
     

Dette arbeidet er i gang gjennom Eiendomsforum i Helse Nord RHF og et utkast er 
klart. Det foreligger anbefaling med å rulle ut en husleiemodell i Helse Nord. Det er her 
også sett litt i retning av det som Kvinnslandsutvalget konkluderer med. Utkast er ikke 
behandlet i foretakene. 

 

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

Dette håndteres gjennom avdeling for MTT i foretaket og innen utgangen av året vil avdeling 
for MTT og og avdeling for BHM samorganiseres og kunne fase inn nytt system. Systemet skal 
tas i bruk i løpet av 2017. 
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 Gjennomføre årlig gjennomgang av ekstern revisor av store byggeprosjekter. 
 

    Det er gjennomført årlig revisjon av Nye Kirkenes Sykehus i desember 2016.  
 
Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Finnmarkssykehuset: 

 Arbeidet med idéfase for Hammerfest sykehus skal startes. 
     

Arbeidet med idèfasen startet i april 2016. Arbeidet er gjennomført med medvirkning 
fra fagfolk, tillitsvalgte og vernetjenesten. Idèfaserapport Nye Hammerfest sykehus ble 
levert ved inngangen til 2017, noe som var i henhold til tidsplan og innenfor den 
økonomiske rammen. 

 
 Følge opp vedtak i Helse Nord RHFs styresak om forprosjekt - Styrking av 

spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. 
     

Byggefasen i prosjektet Alta Nærsykehus er igangsatt, og fremdriften er i henhold til 
plan. Det er også igangsatt et parallelt organisasjonsutviklingsarbeid for å styrke 
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark i henhold til vedtatt forprosjekt. 

 
 

1.2 Anskaffelsesområdet 
 
Mål 2016 

 Nasjonal kategoristruktur skal implementeres i foretakenes samlede 
innkjøpsvirksomhet, og innkjøpsarbeidet skal gjennomføres i tråd med ny 
nasjonal innkjøpshåndbok.  

     
Vedtatt ny struktur med sykehusinnkjøp HF vil ta ansvar for nasjonal 
kategoristruktur. 

 
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 sendt til Helse Nord innen 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 kan ikke påta seg ansvar for gjennomføring av 
felles anbud for to eller flere foretak nå. Men foretaket kan være deltakende på slike 
prosjekt.  
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 Innen 30.11.16 levere plan for anskaffelser som skal gjennomføres og /eller 
startes opp i 2017. 

     
Dette er utført i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen.  

 
 Innen 31.12.16 levere en omforent plan for hvilke anskaffelsesprosesser i 2017 

som kan gjøres felles for 2 eller flere av foretakene. 
     

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

 
 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. 

     
Dette er fullt opp og anskaffelsene skjer i tråd med plan og avstemmes regionalt før de 
startes opp. 

 
 
Systemstøtte 
 
Mål 2016 

 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.  

 
Dette er ikke på plass i Finnmarkssykehuset. Arbeidet er påbegynt og skal sluttføres 
tidlig i 2017. 

 
Ressurser 
 
Mål 2016 

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

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

 
 Sikre at forvaltningsressurs for innkjøps- og logistikksystem er frigjort til 

forvaltningsoppgaver i henhold til plan.  
 

Forvaltningsressurs er frigjort til forvaltningsoppgaver i henhold til plan. 
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 Sikre tilstrekkelige ressurser til å fullføre utrullingen av innkjøps- og 

logistikksystem. 
 

Dette er ikke fullført i 2016. Nødvendige ressurser vil bli prioritert for å fullføre 
prosjektet i 2017. 

 
 

1.3 Klima- og miljøtiltak  
 
Mål 2016 

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

 
Finnmarkssykehuset deltar aktivt i regionalt nettverk for klima og miljø. Foretaket har 
som mål å bli sertifisert etter ny standard ved resertifisering høsten 2017. Etter 
oppfølgingsrevisjon januar 2016 ble sertifikatet etter ISO-14001:2004 opprettholdt. 
Dette viser at foretaket jobber systematisk med klima og miljø. Foretaket har ny 
oppfølgingsrevisjon januar 2017. 

 
 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. 

 
Finnmarkssykehuset har egne mål for klima og miljø. Status på miljømålene 
rapporteres årlig til styret i Finnmarkssykehuset gjennom ledelsens gjennomgåelse. 
Det er ikke startet arbeid med felles miljøindikatorer. 

 

 

2 Pasientens helsetjeneste 
- ventetid, variasjon og effektivitet 
 
Mål 2016 

 Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være under 65 dager.  
 

Gjennomsnittlig ventetid i Finnmarkssykehuset var i 2016 på 65 dager. Ved utgangen 
av 2016 var gjennomsnittlig ventetid 62 dager. 

 
 Ingen fristbrudd. 
 

Finnmarkssykehuset har ikke klart målet om 0 fristbrudd i 2016. Gjennomsnittlig 
andel fristbrudd for avviklede pasienter var i 2016 på 3 % og 2.1 % ved utgangen av 
2016. 

 
  



  

7 
 

 Ingen korridorpasienter. 
 

Andelen korridorpasienter for andre tertial 2016, som er seneste oppdaterte data, var 
på 0,4 %. 

 
 Bidra til å utarbeide og implementere nye nasjonale pakkeforløp. 

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

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

 
Tall for 2016 viser at andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 
på 81 %. 

 
 Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av 

type pakkeforløp, er over 70 %.  
 

OF 4 (tid fra henvisning til oppstart behandling) ligger i 2016 for hele 
Finnmarkssykehuset på 68 %. 

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

og endetarmskreft). Mål minst 70 %  
 

OF 4 for 2016 er for lungekreft 75 %, for prostatakreft 48 %, og for tykk/endetarm 75 
%. 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 2016 er for lungekreft 75 %, for prostatakreft 48 %, og for tykk/endetarm 75 
%. Brystkreft måles ikke, ettersom alt arbeidet gjøres på UNN. 

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

I 2016 har Finnmarkssykehuset oppnåelse av OF4 på 68 %. 
 

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

 
I 2016 har Finnmarkssykehuset oppnåelse av OF4 på 68 %. 

 
  



  

8 
 

 Ha dedikerte analyseressurser til å bistå avdelingene i å implementere tiltak for å 
redusere variasjon. 

Budsjett/analyse bistår klinkene 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. 

 
 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. 

 
Foretaket 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. 

 
Foretaket 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. 

 
Foretaket 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. Klinikk Kirkenes har et 
samarbeid med Regional koordinator i Helse Nord for å etablere tilbudet i klinikken. 
Midlertidig løsning for å gi et tilbud er etablert. 

 
 Bruke data fra nasjonale kvalitetsregistre systematisk i lokalt klinisk 

forbedringsarbeid. 
 

Resultater fra nasjonale kvalitetsregistre brukes gjennom kvalitetsutvalgets møter. 
Samtlige registre vil bli presentert i løpet av 2017. Det er fortsatt et potensiale ute i 
klinikkene til å bruke registrene i forbedringsarbeidet. 

 
 Legge til rette for innregistrering av PROMs i kvalitetsregistrene. 
 

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er gitt i oppdrag å utvikle 
bruken av PROMs i de medisinske kvalitetsregistrene. Verktøyet er ikke klart. 
Foretaket er i dialog med Helse Nord RHF om utvikling av dette på regionalt nivå.   
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 Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i 
forbedringsarbeidet. 
 

Klinikk Kirkenes har satt som mål at klinikken skal ha minimum tre stjerner ved neste 
PasOpp undersøkelse. (Klinikken hadde i 2015 to av fem stjerner). Klinikken har 
gjennomgått resultatene av siste undersøkelse i klinikkledelsen, utvidet 
klinikkledermøte og KVAM-råd. Generell informasjon om resultatene og 
forbedringsområder på ekstra kampanjedag «Bare spør!» i møter med flere 
faggrupper og på mobil stand på alle avdelinger. Det er iverksatt ulike tiltak med fokus 
på følgende områder: Informasjon til pasient og pårørende, etablere rutiner for 
utreisesamtaler i klinikken og utprøving av visittstol på kirurgisk avdeling. 
 
Klinikk Hammerfest har som mål å komme å komme opp på landsgjennomsnittet til 
neste PasOpp undersøkelse. Resultater fra PasOpp er gjennomgått i klinikkledelse, 
utvidet klinikkledergruppe, KVAM- råd, samarbeidsfora samt i alle avdelinger. 
Klinikken deltok i oppfølging av ”Bare Spør!” som en del av å forbedre kommunikasjon 
og informasjon til pasienter. Det er utarbeidet mål i avdelingene som oppfølging etter 
PasOpp. 

 
 Iverksette tiltak, sammen med pasienter og deres pårørende, for å bedre 

helsepersonells kommunikasjon og informasjon (muntlig og skriftlig). 
 

Finnmarkssykehuset deltar i "Bare spør"-kampanjen. Klinikkene har dette som 
satsningsområde etter PasOpp-undersøkelsen.  

 
 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).  
 

Inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord har ført til omfordeling av rammer til 
Finnmarkssykehuset. Psykisk helsevern har fått reduserte rammer. Omstilling pågår i 
klinikken for å tilpasse seg nye rammer. Klinikken har reduksjon i antallet årsverk, 
men aktiviteten har økt og ventetiden har gått ned. Det er også etablert nye tjenester 
innenfor ambulante akutteam(APAT). 

 
 Implementere og ferdigstille resultat fra prosjektet felles regionale retningslinjer 

for kvalitetsforbedring på pasientreiseområdet innen 01.08.2016. 
 

Prosjektet ledes av Helse Nord RHF og er ikke ferdigstilt. 
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 Saksbehandle reiseoppgjør innen 14 dager.  
 

Januar: 19,9 dager 
Februar: 16,7 dager 
Mars: 19,6 dager 
April: 23 dager 
Mai: 20,8 dager 
Juni: 14,2 dager 
Juli: 6,5 dager 
August: 6,2 dager 
September: 22,9 dager 
Oktober: 30,9 dager 
November: 31,5 dager 
Desember: 9,6 dager 
 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 2016: 18,5 dager. Saksbehandlingstiden har 
variert gjennom året, årsaken er sykefravær og at vi har måtte bruke ressurser på 
opplæring av midlertidig ansatte. 

 
 Gjennomføre flytting av egne internett til felles nasjonal webløsning. Det skal ikke 

opprettes nettsteder eller eksterne nettjenester utenfor felles nasjonal 
publiseringsplattform.  

 
Foretaket følger planen. Flyttingen er gjennomført. Den tekniske løsningen er 
veletablert. Utfordringen er å produsere kvalitetssikret behandlingsinformasjon. Vi er 
godt i gang, men har et langt stykke igjen før all behandlingsinformasjon er produsert. 
Vi har likeverdig informasjon til pasientene på norsk og samisk.  

 

 Ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen.   

 
Finnmarkssykehuset deltar i arbeidet som er iverksatt av Helse Nord RHF. 

 
 Etablere ungdomsråd innen utgangen av 2016. 

 
Arbeid med etablering av Ungdomsråd ble startet opp høsten 2016 med mål om å få 
dette på plass innen utgangen av året. Større prosess mot brukerorganisasjonene ble 
etablert og det ble tatt initiativ til og gjennomført et første møte i desember 2016. Det 
er utfordringer med å få med seg mange nok ungdommer i et stort fylke med få 
innbyggere og brukerorganisasjoner med få medlemmer. Arbeidet med opprettelse av 
Ungdomsråd fortsetter likevel i 2017 med planlagt møte i mars. 
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Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Finnmarkssykehuset 

 Implementere tiltakene fra Tolkeprosjektet1 med tertialvis statusoppdatering til 
Helse Nord RHF. 
 

Tolketjeneste etableres i hele Finnmarkssykehuset i 2017 i henhold til utrullingsplan.  
Rapportering til RHF skjer i henhold til krav. 

 
 

2.1 Somatikk 
 
Mål 2016 

 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). 

 
Det er etablert interne mål og rutiner. Innen PHVR er antallet åpne dokumenter 
halvert fra 2015 til 2016. Somatikken har en liten reduksjon. For åpne 
henvisningsperioder uten avtalt kontakt er det økning i somatikken, og en liten 
nedgang i PHR. Dette er også tema for en internrevisjon i klinikk psykisk helsevern og 
rus i 2017.  

 
 Sikre at det er tilstrekkelig kapasitet innen endoskopi, for å unngå flaskehalser i 

pakkeforløpet. 
 

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.  

 
 Bidra til forbedring og videreutvikling av den nasjonale nødmeldingstjenesten 

gjennom det tverretatlige «program for forbedring av nødmeldingstjenesten».  
 

Foretaket har tatt i bruk nødnett i prehospital avdeling og har på plass 
hovedinstruktør samt lokale instruktører som ivaretar opplæring lokalt. Har ikke fått 
på plass utkald funksjon og avventer ny AMK sentral før dette kan skje. 
Foretaket deltar i prosjektet ny AMK teknologi.  

 
 Bidra i arbeidet med å utarbeide felles radiologiske protokoller. 

 
Felles strålevernprosedyrer i Finnmarkssykehuset er utarbeidet. Registrering av 
prosedyrer i kvalitetssystemet DocMap vil skje på nyåret 2017. 
 
Finnmarkssykehuset har ikke vært invitert inn i slike prosesser eller bidratt i noe 
arbeid knyttet felles radiologiske protokoller på regionalt nivå i 2016. Klinikk 

                                                        
 
1 Prosjekt for å forbedre tolketjenesten til samiske pasienter 
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Kirkenes har et samarbeid med UNN knyttet til CT og MR undersøkelser og bruker 
stort sett de samme prosedyrene/undersøkelsesprotokollene som UNN. 

 

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

 
FIN registrerer data til FMDS i henhold til regelverket i begge de somatiske klinikkene. 

 
 Pasienters erfaring med sykehus (inneliggende pasienter) (PasOpp)  

 
Undersøkelsen er gjennomført og foretaket bruker resultatene i forbedringsarbeidet i 
klinikkene. Resultatene er behandlet i foretakets kvalitetsutvalg, Kvamråd i klinikkene 
og kvamgrupper nede i avdelingene. Styret i FIN er også forelagt resultatene og 
handlingsplanene etter undersøkelsen er også presentert i styret. 

 
 30 dagers overlevelse etter hjerneslag   

 
2015: Klinikk Hammerfest 87,7 %, klinikk Kirkenes 87,0. Nasjonale tall 87,3 %.  

 
 30 dagers overlevelse etter hoftebrudd 

 
Overlevelse for Finnmarkssykehuset i 2015 var 91,7 % mot nasjonale tall 92,1 %.  

 
 

Foretaksspesifikke mål 
 
Finnmarkssykehuset  

 Avsette ressurser til sosialpediatrisk virksomhet i barneavdelingen. 
 

Det er utarbeidet plan for utvikling av barneavdelingen der sosialpediatri er et av 
områdene. Avdelingen har etablert en tverrfaglig faggruppe innen sosialpediatri som 
følger opp planen.  

 
 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.  

 
Overgrepsmottak ble etablert både i Klinikk Hammerfest og i Klinikk Kirkenes innen 
fristen 01.07.2016. 

 
 Sikre at tilbudet til samiske voksne og barn utsatt for seksuelle overgrep er 

tilrettelagt samisk språk og kultur. 
 

Dette følges opp av SANKS med spesiell fokus på Tysfjordsaken. Dette planlegges 
organisert i samarbeid med Samisk helsepark som skal etableres i Karasjok. 
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 i 
Finnmarkssykehuset etablert som også kan bidra positivt. 
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2.2 Psykisk helsevern og rus 
 
Mål 2016 

 Planlegge innføring av e-helsebehandling2 i psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB). 

Innovasjonsprosjekt i DPS Vest-Finnmark tilknyttet økt bruk av telematikk i 
pasientbehandling og bruk av Ipad i Midt-Finnmark/SANKS er under utprøving. Ellers 
benyttes også ordinære telematikkstudio. Utvalgte pasienter som bor langt unna våre 
hovedkontor i Karasjok og Lakselv får låne en Ipad. Terapeut og pasienten samtaler 
over Skype Business i tillegg til noen fysiske møter. 

 
 Styrke det desentraliserte behandlingstilbudet (ambulant/poliklinikk/samarbeid 

førstelinjen) innen psykisk helsevern. 

Klinikken følger opp styrets vedtak om å bygge opp tilbud i en fortsatt desentral 
struktur. Samtlige DPS har fast ambulering ut til kommunene samtidig som bruk av 
skype/ videokonferanse i pasientbehandling er økende. De Akuttpsykiatriske teamene 
(APAT) teamene reiser ut til pasienter i akutte situasjoner. SANKS har gjennom 
ambulering vært tilstede i Tysfjord store deler av året i forbindelse med opprulling av 
en stor og omfattende overgrepssak.  

 

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

 
Ruspoliklinikken ved Finnmarksklinikken er sammenslått med PUT/TSB 
poliklinikken. I Alta og Hammerfest er det etablerte rusteam. Det har ikke vært noen 
økning i kapasitet i 2016. 

 

 Innlagte pasienter må sikres somatisk undersøkelse og oppfølging.  
 

Dette ivaretas i henhold til rutiner utarbeidet for dette. 
 

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

Småbarnsteam er etablert i DPS Vest-Finnmark og DPS Midt-Finnmark / SANKS. I DPS 
Øst-Finnmark er det ikke etablert et eget småbarnsteam, men der har man ansatte 
med kompetanse innenfor dette området.  

 
 Etablere flere tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler. 

Det er ikke planlagt etablert flere tilbud utover det som inngår i trepartsavtalen 
mellom Vadsø fengsel, Vadsø kommune og Finnmarkssykehuset v/ DPS Øst-Finnmark.  

 

                                                        
 
2 Bruk av IKT og internett til helseformål som behandling, kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, 

informasjon om sykdom og helsefremmende/ forebyggende tiltak 
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 Sikre at det er tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den nye spesialiteten i 
rus- og avhengighetsmedisin. 

Ved utlysning av aktuelle stillinger er det søkt etter legespesialister med TSB 
kompetanse. 
Pr i dag er stillinger besatt uten at disse er tilstede i 100% stilling. Det betyr at det 
ikke har vært mulig å etablere LIS stilling. Det vil fortsatt være fokus på rekruttering i 
2017 slik at foretaket kan sikre tilstrekkelig med utdanningsstillinger innenfor 
fagområdet. 

 
 Distriktspsykiatriske sentre skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode 

akuttjenester gjennom døgnet, herunder ambulante tjenester med deltagelse fra 
spesialister.  

 
Klinikken har akuttilbud innen 24 timer. Akutt psykiatriske team (APAT-team) er 
etablert i samtlige DPS. Dimensjonering og organisering er ikke endelig fastlagt og vil 
sees i sammenheng med en beredskapsordning for leger som er under etablering.  

 
 Pasienters erfaring med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 
Det blir gjennomført undersøkelse ultimo mars 2017 av Folkehelseinstituttet. 
Tidligere undersøkelser er fulgt opp. Pasientene gir positive tilbakemeldinger på 
oppfølgingen selv om enkelte også signaliserer at de kunne ha ønsket seg hyppigere 
kontakt med en spesialist.   

 
Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Finnmarkssykehuset 

 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. 

 
 Ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang. 

 
Utkast til plan er utarbeidet og prosess for ferdigstillelse er under planlegging. 
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2.3 Samhandling 
 
 
Mål 2016 

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

 
Samhandlingsenheten utarbeidet i 2016 avtaleutkast og det er innledet til dialog 
mellom partene. Følges opp av Klinikk psykisk helsevern og rus. Lokal 
samarbeidsavtale mellom BUFETAT og PHR er godkjent. 

 
 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. 

 
Utkast til avtaler ble sendt ut før jul 2016. I skrivende stund har vi fått én avtale 
signert, mens vi er i dialog rundt de andre fem.   

 
 Iverksette tiltak for å gjøre tjenesteavtalene mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten kjent, med tertialvis rapportering på status. 
 

Gjennom 2016 er de fleste tjenesteavtalene revidert. Klinikkene er involvert i 
revisjonsprosessen, noe som bidrar til å sikre kjennskap til avtalene. Det er laget egen 
presentasjon av avtalene som er fokusert i flere enheter. Det er samtidig iverksatt 
arbeid med å lage kortversjoner av tjenesteavtalene som fokuserer foretakets 
forpliktelser. 

 
 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 5 er nok den best kjente avtalen. Rutiner er gjennomgått og er i tråd 
med avtalen. Foretaket har og fokus på meldte samhandlingshendelser/avvik. 
Foretaket har ikke lyktes med å etablere rutiner som sikrer at epikrise oversendes 
elektronisk ved utskrivningstidspunkt for de pasienter som skal ha umiddelbar 
oppfølging i kommune i form av hjemmesykepleie eller institusjonsopphold. Analyse 
av årsak til manglende oversendelse av epikriser er gjennomført og rutiner for å få 
dette til er etablert og skal følges opp i 2017. 
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 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. 

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

 

 Øke utøvende virksomhet mot kommunehelsetjenesten ved blant annet 

veiledning, for å øke kompetansen i kommunehelsetjenesten. 

 
Det er etablert hospiteringsprogram ved de fleste avdelinger i klinikkene. Imidlertid 
benyttes tilbudet lite av kommunene. Samarbeid med kommunen skal utvikles videre 
gjennom ansettelse av samhandlingskoordinatorer i klinikkene. 

 

 Utrede muligheten for bedre tilrettelegging for tilgang til resepter/legemidler via 
digitale tjenester. 

 
E-resept ble iverksatt 2016.  

 

 Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i hele behandlingskjeden i 
Helse Nord. 

 
Klinikk Kirkenes har planlagt elektronisk legemiddelkabinett(ELK) i Nye Kirkenes 
Sykehus(NKS). Klinikken har kjøpt inn et legemiddelkabinett og gjennomført en 
pilotprosjekt på medisinsk sengeenhet i 2016. Sluttrapporten anbefaler at alle 
enhetene i NKS etablerer ELK. Ved årsskifte er det uklart om Foretaket har økonomi til 
å innføre ELK på alle enhetene. Så fremt ikke ELK rulles ut i hele klinikken planlegges 
en gradvis implementert i NKS. Klinikken har avvik i forhold til legemiddelhåndtering. 
Disse er behandlet i klinikkens kvamgrupper og kvamråd samt på ledermøter. 
Kvamråd anbefaler at det innføres et obligatorisk medikamenthåndteringskurs for 
alle sykepleier enten som forelesning eller som et elektronisk kurs i Campus. 
Klinikken er i dialog med farmasøyt for å få dette etablert. 
 
Klinikk Hammerfest har avvik i forhold til medikamenthåndtering og disse blir 
behandlet i KVAM- grupper og KVAM-råd.  Det er gjort innskjerping i rutiner for 
dobbeltkontroll av medikamenter og det er iverksatt opplæring av farmasøyt. Det vil 
bli igangsatt ny opplæringsrunde i 2017. I tillegg vil klinikken gjøre en internkontroll 
innen medikamenthåndtering i 2017 med påfølgende tiltak.  

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

 
 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.   

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

 
Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset 

 Ta i bruk Samhandlingsbarometeret3 i samarbeid med overordnet 
samarbeidsorgan (OSO). 

 
Fra Finnmarkssykehuset leveres nå data til Samhandlingsbarometret og 
offentliggjøres der. Det er etablert egen arbeidsgruppe med representant og fra 
kommunene som bistår prosjektleder. 

 
 

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 fulgte 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. Strukturering av slik opplæring blir en viktig del av 
Kompetanseportalen, som skal etableres i Finnmarkssykehuset i løpet av 2017.   

 
 Definere fem mål for datakvalitet - med tiltak, for å forbedre kvaliteten i 

elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system (PAS/EPJ).  
 

1. Foretaket har behov for en styrket regional forvaltning av EPJ-systemene som 
brukes av Finnmarkssykehuset. FIN samarbeider tett opp mot etableringen av FSE.  
2. Foretaket må sørge for at arbeidsflytansvarlige personer fungerer etter planen.  
3. Superbruker-sjiktet som er innført i forbindelse med HOS-prosjektet bør vurderes 
videreført for å bedre opplæring.  

                                                        
 
3 Kunnskapsbank for samhandling: www.samhandlingsbarometeret.no 
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4. Ventelisteansvarlige må på plass.  
5. Innføring av systematiserte opplæringsplaner skal gjøres gjennom etablering av 
Kompetanseportalen.  

 
 Bruke tilbakemeldingene fra Norsk pasientregister (NPR) aktivt for å redusere 

feilkoding. 
 

Kirkenes mottar tilbakemeldinger fra NPR en gang pr tertial. Kontrollister og feillister 
sendes til aktuelle avdelinger med frist for oppretting. Klinikk Hammerfest har samme 
rutine, men gjør dette noe oftere. 

 
 Sikre at alle helseforetak innregistrerer data i relevante (der de har pasienter) 

nasjonale kvalitetsregistre. 
 

Finnmarkssykehuset registrerer i alle pålagte kvalitetsregistre. 
 

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

 
Finnmarkssykehuset har ikke iverksatt arbeid med Mini-metode vurdering. 

 
 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. 

 
Hendelsesanalyser gjennomføres ikke i Foretaket. Helse Nord RHF skal sørge for 
opplæring i hendelsesanalyser. Dette er ikke kommet i gang. 

 
 Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene. Mål: reduseres med 25 pst. 

innen utgangen av 2018, målt ut fra GTT-undersøkelsen for 2012. 
 

GTT-målinger gjøres og følges opp gjennom kvalitetsutvalget.  
 

 Antall bidrag fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i a) vitenskapelige 
artikler og b) konkrete prosjekt for klinisk kvalitetsforbedring. 

 
Finnmarkssykehuset deltar i ett forbedringsprosjekt knyttet til Norsk 
Hjerteinfarktregister. Utover dette har foretaket ikke andre bidrag. 
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3.2 Pasientsikkerhet  
 
Mål 2016 

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

 
Klinikk Kirkenes har implementert noen av tiltakspakkene. Grunnet høyt arbeidspress 
i klinikken i forbindelse med Nye Kirkenes Sykehus har ikke klinikken klart å innføre 
alle innen utgangen av 2016. Fagsykepleiere i klinikken, kvalitetskonsulent og 
avdelingsrådgiver deltar på pasientsikkehetskonferansen i Bodø (februar 2017) for å 
få innspill, motivasjon og inspirasjon til implementering av resterende av 
tiltakspakkene. 
 
Klinikk Hammerfest har implementert de fleste tiltakspakker i pasientsikkerhets-
programmet og det jobbes aktivt med oppfølging i klinikken. Klikken har meldt seg på 
to nye læringsnettverk som en del av klinikkens forbedringsarbeid i 2017.  

 
 Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 

sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i månedlig 
virksomhetsrapport.  

 
Klinikk Kirkenes har implementert noen av tiltakspakkene. Grunnet høyt arbeidspress 
i klinikken i forbindelse med Nye Kirkenes Sykehus har ikke klinikken klart å innføre 
alle innen utgangen av 2016. Fagsykepleiere i klinikken, kvalitetskonsulent og 
avdelingsrådgiver deltar på pasientsikkehetskonferansen i Bodø (februar 2017) for å 
få innspill, motivasjon og inspirasjon til implementering av resterende av 
tiltakspakkene. 
 
Klinikk Hammerfest har implementert de fleste tiltakspakker i pasientsikkerhets-
programmet og det jobbes aktivt med oppfølging i klinikken. Klikken har meldt seg på 
to nye læringsnettverk som en del av klinikkens forbedringsarbeid i 2017.  
 
Rapportering på tiltakspakkene er en del av den månedlige 
virksomhetsrapporteringen til styret. 

 
 Bidra i prosjekt for å beskrive en løsning for elektronisk bestilling og utarbeide 

dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler. 
 

Elektronisk legemiddelkabinett med elektronisk bestilling til apotek er iverksatt på 
Kirkenes sykehus. Finnmarkssykehuset produserer ikke legemidler. 
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3.3 Smittevern 
 
 
Mål 2016 

 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. 

 
Antibiotikastyringsprogram iverksettes i 2017. NOIS-målinger utføres. Temaet følges 
tett i kvalitetsutvalget. 

 

 Det skal implementeres antibiotikastyringsprogram ved alle helseforetak4. Dette 
skal blant annet omfatte: 

o Årlig rapportering av antibiotikaforbruk, fordelt på antibiotikagrupper 
og avdelinger. 

o Implementering og etterlevelse av nasjonal faglig retningslinje for 
antibiotikabruk. 

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

 
 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 NOIS-PIAH utføres fire ganger årlig og rapporteres til RHF i 
dialogmøte. Fra 2017 skal dette innarbeides i virksomhetsrapporten. 

 
 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. 

 
NOIS-POSI-registreringen utføres i henhold til pålegg. Vi rapporterer på mer enn 95 % 
inngrepene som er omtalt og som utføres hos oss.   
 
Resultater NOIS-POSI 2015:  
                                                               Kirkenes                             Hammerfest 
Sectio                                                  7,8                                       10 
Hofte hemiprotese                           0                                           9,1 % 
Hofte totalprotese                           2,3 %                                    5,9 % 
Kolecystektomi                                 6,5 %                                    7,1 % 
Kolonkirurgi                                      ikke rel                                 23 % 
 
Disse dataene brukes aktivt i tilbakemelding til klinikkene gjennom KVAM-råd og 
kvalitetsutvalg. 

                                                        
 
4 Et styringsprogram skal sikre rasjonell antibiotikabruk og implementering av nasjonale retningslinjer.  
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 Bruk av disse fem bredspektrede midlene: karbapenemer, 2. og 3. generasjons 
cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner. Mål: 30 % reduksjon i 
samlet bruk i 2020 sammenlignet med 2012. 

 
Finnmarkssykehuset ligger i utgangspunktet lavt når det gjelder bruk av disse 
medikamentene. I antibiotikastyringsprogrammet vil dette følges tett.  

 
 

3.4 Beredskap  
 

Mål 2016:  
 Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser innen utløpet av 2016 for de systemer 

som inneholder sensitiv personopplysninger i tråd med gjeldene lover og 
forskrifter. 

 
Denne prosessen er godt i gang og ledes av Informasjonssikkerhetsansvarlig. Ansvaret 
for gjennomføring i klinikkene ligger på klinikksjefen. Foretaket hadde mål om å nå 
mål innen årets slutt, men det mangler noe på dette: Sectra Hammerfest sykehus og 
ROS av MTU. Etter HOS-prosjektet anses ikke Sectra Hammerfest som kritisk, da det 
er regionaliserte/ standardiserte prosedyrer innen dette systemet, og vi har 
gjennomført ROS av Sectra ved Kirkene sykehus. Det er ikke sannsynlig at det er store 
ulikheter mellom disse. 
 
ROS av medisinteknisk utstyr ble forsinket fordi nasjonalt forslag til klassifisering av 
MTU ikke var klart før på sensommeren. Det er også enighet blant foretakene i Helse 
Nord om at ROS av MTU bør gjennomføres regionalt. ROS av MTU er derfor ikke 
gjennomført innen fristen 31.12.16.  

 
 Ivareta arbeidet med løpende oppfølging av planverk for beredskap. 

 
Hendelsesbasert beredskapsplanverk innført i alle klinikker i foretaket i løpet av 2016 
basert på forutgående ROS-analyser. Noen delplaner for enkelthendelser mangler. 
UMS varsling er innført og testes jevnlig ved klinikkene og HelseCIM er innarbeidet 
verktøy ved hendelser i foretaket. Fortsatt stor utfordring å få prioritet og ressurser til 
beredskapsarbeidet i foretaket. Storøvelse ved Kirkenes sykehus gjennomført høst 
2016. Oppfølging og justering av planverk pågår. Mange mindre øvelser gjennom hele 
året. PLIVO er gjennomført på alle ambulansearbeidere i løpet av året. 

 
 Følger opp at påtalte avvik i Riksrevisjonens rapport om beredskap lukkes og at 

oppfølgingen rapporteres i tertialrapportene. 
 

Finnmarkssykehuset har ikke fått påtalt avvik fra Riksrevisjonen på 
beredskapsområdet. 
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4 Personell, utdanning og kompetanse 
 
Mål 2016: 

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

 
Finnmarkssykehuset deltar i Helse Nords prosjekt med det mål å ha god nok 
kompetanse i stab- og klinikker til å bruke verktøyet i planleggingsarbeid både hva 
gjelder personal og fag.  

 
 Ta i bruk regional handlingsplan for rekruttering. 

 
Finnmarkssykehuset har deltatt inn med HR - Rådgiver i arbeidsgruppe for 
utarbeidelse av regional handlingsplan og tar i bruk handlingsplanen i 
Finnmarkssykehusets vedtatte Arbeidsgiverpolitiske handlingsplan 2016-2019.  

 
 Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser som beskrevet i vedlegg 1. 

Tilleggskrav for ambulansefaglærlinger: 50 % skal rekrutteres fra videregående 
skole i egen helseregion. 

 
Finnmarkssykehuset innfrir godt innenfor måltallene. For å sikre at 50 % av 
lærlingene innenfor ambulansefag rekrutteres fra vgs i egen region lyser foretaket 
ikke ut ledige lærlingeplasser i det offentlige i år. Det har vært en ordinær praksis med 
utlysning i aviser og gjennom NAV. I år går man gjennom søkersystemet til 
videregående skole VIGO og henter de inn der. Selv om også andre kan søke gjennom 
VIGO er foretakets inntaksteam godt forberedt og informert om måltallene fra RHF sin 
årlige melding. For øvrig kan vi bemerke at foretaket gjør det samme når det gjelder 
helsefagarbeiderlærlinger.  

 
 Delta i prosjekt «ledermobilisering». 

 
Finnmarkssykehuset gjennomfører kull 2 i 2016/2017 samt bidrar inn til de andre 
foretakene med kompetanse for å sikre god nok implementering av dette 
programmet.  

 
 Rekruttere deltakere til Master i helseledelse i henhold til målgruppe og 

intensjon for studiet. 
 

3 deltakere fra Finnmarkssykehuset deltar i Master i Helseledelse samt 2 har avsluttet 
programmet i løpet av 2016.  
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 Rekruttere deltakere til Nasjonalt topplederprogram.   
 

Finnmarkssykehuset har ikke hatt deltaker i NTP i 2016, men har ny deltakelse i kull 
2017.  

 
 Måltall ufrivillig deltid og stillingsandel blant fast ansatte per 31.12.16 per 

foretak: 
Foretak Andel deltid mindre enn Stillingsandel større enn 
FIN 16 % 92 % 
UNN 19 % 92 % 
NLSH 30 % 92 % 
HSYK 30 % 92 % 

 
Andelen deltid er 19.15% i Finnmarkssykehuset. 
Stillingsandel større enn 92% er 80.06%. 

 
 Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, innen 30. juni, med seks 

måneders planleggingshorisont, både i GAT og DIPS.  
 

Finnmarkssykehuset har ikke nådd målkravet om aktivitetsbasert 
bemanningsplanlegging, men har innført seks måneders planleggingshorisont i 
klinikkene. Målet for 2017 er å ha en overordnet rammeavtale med fagforeningene for 
å få til en best mulig planleggingshorisont. Erfaringer fra andre foretak tas med i et 
videre arbeid på dette. 

 
 Bidra i arbeidet med å innføre ny legespesialitetsstruktur 

 
Finnmarkssykehuset deltar inn i arbeidsgruppe for regional og tverregional 
utdanningsløp og overgangsordninger. 

 
 Delta i prosjekt for utvikling og innføring av regionalt system for 

kompetanseledelse, og ta dette i bruk. 
 

Pilotene er igangsatt og erfaringer høstet. Utrullingplan foreligger medio februar 2017 
og prosjektet er styrket med 50% ressurs, totalt 100% stilling.    

 
 Bidra til kompetanseutvikling, samt videreutvikle tilbud gjennom e-læring, 

simulatortrening mv. 
 

Klinikkene har egne kompetanse-opplæringsplaner og budsjett. 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. Finnmarkssykehuset har 
egen e-lærings koordinator som samarbeider med regional e-læringsressurs med å 
tilpasse og publisere nye e-læringskurs i Campus etterhvert som de utvikles. 
Finnmarkssykehuset opplever en jevn økning av ansatte som gjennomfører e-
læringskurs i Campus. Finnmarkssykehuset har i Arbeidsgiverpolitisk handlingsplan 
2016-2019 vedtatt å igangsette en overordnet strategisk kompetanseplan i tillegg til 
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innføring av kompetansemodulen i personalportalen. Intern kontroll rutiner hva 
gjelder opplæring skal forbedres.  

 

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

 
Finnmarkssykehuset Arbeidsgiverpolitiske handlingsplan 2016-2019 har nedfelt 
satsingen på ledelsesutvikling i foretaket som er i tråd med Helse Nord strategi for 
ledelsesutvikling. Her kommer de viktigste punkter: Finnmarkssykehuset har avsatt 
egen ressurs for utvikling av opplæringsprogram for ledere. Basisledelse er 
samletittel for 7 ulike moduler for ledere med personalansvar. Modulene dekker 
temaer som kommunikasjon, administrativ ledelse, samtaleteknikk, Rekruttering, 360 
evaluering av deg som leder og personlig utvikling. Modulene gjennomføres etter 
bestemt rekkefølge og tas i løpet av et år. I år starter ledere med basisledelse og målet 
er at alle ledere på nivå 4 har gjennomført alle modulene i løpet av 2019. Det er 
utviklet et eget introduksjonsprogram for nye ledere. Programmet er testet ut og 
justert etter tilbakemeldinger. Introduksjonsprogrammet er klart for igangsettelse i 
løpet av våren 2017. Opplæringen består av e-læringskurs, kurs over Skype og en til 
en opplæring. Tre ledere er startet på master i helseledelse og 1 (?) leder deltar på 
nasjonalt topplederprogram. 
 
Administrerende direktør har etablert årlige ledersamlinger for  
nivå 2-3. Foretaket har etablert lederveilederkorps som utvikles med det mål at ledere 
som har deltatt på NTP og gjennomført Master i Helseledelse med mer, kan bidra inn 
til systematisk lederstøtte og bidragsytere inn i foretakets lederutviklingsprogram. 
Felles opplæring med UNN fra og med 2017. 

 
 Gi lederstøtte ved å ta i bruk Helse Nords lederhåndbok.  

 
Lederhåndboken lanseres 1.april 2017. Lederhåndboken justeres kontinuerlig etter 
lanseringen. 

 
 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.  

 
Regional koordinator på UNN har kommet på plass og rutiner utarbeidet. 
Utfordringen i det videre er å få sikret god nok dokumentasjon på utdanningsforløp 
for LIS leger ansatt etter 1.2 2015. Innføringen av kompetanseportalen er et viktig 
verktøy.    

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

utdanningskapasitet. 
 

Finnmarkssykehuset har oppdaterte planer for videreutdanning jf rapportering 
tidligere. Vi vil få en ny oppdatering på foretaksnivå når Strategisk kompetanseplan er 
utviklet hvilket er et mål i løpet av 2017.  
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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. Klinikkene skal 
rapportere på oppfølging av MU til FAMU. Foretaket gjennomførte ny MU i november 
2016. Samlet svarprosent i foretaket var 69%, enn økning på 13 prosentpoeng 
sammenlignet med 2015. 

 

 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 samordner sin ferieavvikling. Overordnet sak om ferieavvikling 
til drøfting 5. januar 2017 for å sikre en enda bedre struktur på planlegging og 
evaluering jf intern kontrollforskriften. Det er særlig utfordringer på 
sykepleiergruppen og avtale inngått med NSF sentral om ferieavvikling skrevet i 2016 
og bør komme inn som overordnet avtale etter evaluering i januar 2017. 

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

rapporteres tiltak for å nå målet. 
 

Gjennomsnittlig sykefravær for 2016 er 8,3%. Tall for desember er ikke medtatt. Det 
er en fin nedgang i fraværet fra januar 2016 fra 8,8% til juli på 7%. I august isolert var 
sykefraværet 7,5%. Høsten kommer det en stigning; september, oktober og november 
ender på 9,4%. Det er omtrent det samme % tall for november som for 2014 – 2015. 
Erfaringslæring: september, oktober, november er måneder det må holdes et ekstra 
sterkt fokus på nærværsarbeidet. 
På bakgrunn av høyt sykefravær er 15 enheter prioritert inn i Nærværsprosjektet i 
2017. Enhetene får hjelp og støtte, av prosjektleder til å utarbeide Nærværsplan. 
Leder, TV, VO og øvrige ansatte blir ansvarliggjort i planen. Nærværsplan evalueres 
hver 6.mnd. Prosjektleder har oppfølging i enheten og deltar i evalueringen av planen. 
Nærværsmål er satt i hver enhet.  
 
Stigning i fravær i oktober, november og desember må ha et sterkere fokus. Prosjektet 
fremskaffer oversikt over fraværsmønsteret hos sine ansatte og kaller inn til samtale 
med de det gjelder. 
Stigning i fraværet må være tema ved evaluering og videreføring/justeringer av 
nærværsplan. Det er tema på avdelingsmøter. 

 
 
 



  

26 
 

5 Forskning og innovasjon  
 
 
Mål 2016 

 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. 

 
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". 

 
 Delta i arbeidet med å utvikle en modell for budsjettering av totale kostnader i 

eksternt finansiert forskning i helseforetak, jf. rapport5 fra arbeidsgruppe fra 
2015.  

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

 
 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 NIFU6 fra 2015. 

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

 
 Implementere tiltakene i Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016–

2020, sammen med RHF-et.  
 

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 2017. 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.  

 

                                                        
 
5 Rapport 06.03.2015 fra arbeidsgruppe nedsatt av HOD og KD – se 

http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/rapport-nasjonal-

gruppe-6-mars-2015.pdf 
6 Rapport september 2015: NIFU arbeidsnotat 16-2015 - Måling av innovasjonsaktiviteten i 
helseforetakene: En videreutvikling av de nasjonale indikatorene for innovasjon i helsesektoren. 
 

http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/rapport-nasjonal-gruppe-6-mars-2015.pdf
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/rapport-nasjonal-gruppe-6-mars-2015.pdf
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6 Sak til HF styrebehandling 
 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. 

 
En rekke kvalitetsparametere rapporteres til styret månedlig gjennom 
virksomhetsrapporten. I tillegg er det utvidet rapportering til styret hvert tertial med 
andre kvalitetsparametere. Det rapporteres også til styret hvert år på GTT, 
pasientsikkerhetsprogrammet, PasOpp, avviksmeldinger med mer gjennom årlig 
melding og gjennom ledelsens gjennomgang. 

 
 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. 

 
 Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på 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. 

 
Foretaket har en god prosess på dette som ledes av Informasjonssikkerhetsansvarlig. 
Informasjonssikkerhetsansvarlig sitter også i FRIS som er et regionale 
informasjonssikkerhetsfora. Klinikksjefene er ansvarlige for prosess i egen klinikk, 
men støttes av informasjonssikkerhetsansvarlig som dokumenterer i WhatIF. Sak til 
styret i foretaket er ikke utarbeidet, på bakgrunn av at siste ROS-analyser ikke er 
ferdige. Sak til styret utarbeides så snart dette er på plass. 

  



  

28 
 

 
 

 


	Sak 20 - Styresak årlig melding 2016
	1. Formål/Sammendrag
	2. Bakgrunn
	3. Vurdering
	4. Risikovurdering
	5. Medbestemmelse
	6. Direktørens vurdering

	Årlig melding Oppdragsdokument 2016(2)

