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Rapportering 1. tertial - Oppdragsdokument 
Finnmarkssykehuset HF 2017 
 
Ingress: Saken oppsummerer status i Finnmarkssykehuset HF for gjennomføring av 
oppdraget for 2017 pr. 1. tertial. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset gir sin tilslutning til rapport for 1. tertial på 

oppdragsdokumentet for 2017. Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF. 
2. Styret er tilfreds med den overordnede status for gjennomføring av oppdraget pr. 1 

tertial, men ber Administrerende direktør om særskilt å følge opp de punktene i 
oppdragsdokumentet hvor man ikke er tilfreds med framdrift og effekt. 

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
Vedlegg: 

1. Saksfremlegg 
2. Excelark med oversikt over alle oppdrag og gjennomføringen av disse 
3. Rapport 1. tertial OD 2017 
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Rapportering 1. tertial - Oppdragsdokument 
Finnmarkssykehuset HF 2017  
  
Saksbehandler:   Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen 
Møtedato:  30. mai 2017 

1. Formål / Sammendrag 
Oppdragsdokumentet for 2017 (OD2017) er Helse Nord RHFs prioriteringer av 
nasjonale krav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og fra Helse Nord RHFs 
styre. Oppdragsdokument 2017 inneholder premissene fra HODs oppdragsdokument og 
andre aktuelle styresaker og innspill framkommet gjennom den løpende kontakten med 
helseforetakene høsten 2016.  
 
Denne saken oppsummerer status for gjennomføring av oppdraget for 1. tertial. Det er 
iverksatt arbeid på de fleste av oppdragene og måloppnåelsen er god på mange av 
oppdragene. 

2. Saksvurdering 
Helse Nord har gjennom oppdragsdokumentet for 2017 skissert sentrale fokusområder 
som det forventes at helseforetakene innretter sin virksomhet mot. Nedenfor følger en 
oppsummering av innholdet i oppdraget og status pr. 1. tertial: 
 
Spesielle områder for Finnmarkssykehuset HF 
Antallet foretaksspesifikke krav for Finnmarkssykehuset HF er redusert fra tidligere år. 
Foretaket skal videreutvikle tolketjenesten for den samiske befolkningen. Foretaket skal 
også ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang innen 1. juni 2017.  
Samhandlingsbarometeret skal tas i bruk i samarbeid med overordnet samarbeidsorgan 
(OSO). Videre skal foretaket evaluere eksisterende nærværsprosjekt og rapportere på 
dette i 2. tertial. I 2017 skal foretaket også forberede evaluering av prosjektet Nye 
Kirkenes sykehus som skal gjennomføres i 2018.  
 
Status 1 tertial: 
Tolkeprosjektet implementeres i henhold til plan. Prosjektet vil være implementert i 
hele foretaket ved utgangen av 2017. Det vil da være tilgjengelig tolketjeneste til den 
samiske befolkningen alle dager fra kl. 0800 til 2200.  
Plan for redusert bruk av tvang er under utarbeidelse. Samhandlingsbarometeret er tatt 
i bruk. Plan for evaluering av arbeidet med Nye Kirkenes sykehus er også på plass. 
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Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i 
pasientbehandlingen 
Arbeid for å redusere variasjon i pasientbehandlingen har fortsatt prioritet i OD 2017. 
Arbeid med overgang til rimeligere legemidler er også satsingsområde i årets oppdrag. 
Overordnet ernæringsstrategi skal etableres. Pakkeforløp innen hjerneslag skal 
etableres. Andel pasienter som får trombolyse for hjerneslag skal økes. Det samme skal 
pasienter som får hjemmedialyse. Det skal også etableres mer standardiserte 
pasientforløp for hjertepasienter. Det forventes betydelig aktivitet innenfor fagområdet 
psykisk helsevern og rus (PHR). Reduksjon av bruk av tvang skal ha et særlig fokus i 
2017. Det skal også etableres avtaler med kommuner og barnevernet for å sikre 
tilgjengelig helsehjelp for denne gruppen. PHR skal også registrere utskrivningsklare 
pasienter og etablere rutiner mot kommunene i forhold til disse. Aktiviteten skal økes på 
poliklinikk innenfor tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet (TSB) uten å 
redusere døgntilbudet. Det skal også sikres tilstrekkelig med utdanningsstillinger til den 
nye spesialiteten innenfor rus- og avhengighetsmedisin.  
 
Avtaler med avtalespesialister skal inngås og legemiddelhåndtering skal videreutvikles i 
hele behandlingskjeden. Helse Nord sin kvalitetsstrategi skal følges opp i foretaket og 
avvikssystemet skal videreutvikles. Det skal innføres antibiotikastyringsprogram og 
PROMs (Pasientrapporterte resultater) målinger skal utføres sammen med NOIS 
(postoperative infeksjoner) registrering. Foretaket skal resertifiseres innenfor klima og 
miljø og det skal gjennomføres ROS-analyser på informasjonssikkerhet. Det skal 
utarbeides retningslinjer for håndtering av mangelsituasjoner på legemidler og 
beredskap skal gjennomgås i forhold til dette. 
 
Status 1. tertial: 
Reduksjon av variasjon vil bli behandlet i et eget prosjekt fram mot sommeren 2017. 
Arbeid med overgang til rimeligere legemidler er også kommet i gang. Foretaket har 
også gode tall på trombolyse og hjemmedialyse. Foretaket har også etablert 
samarbeidsavtaler med barnevernet og registrerer også utskrivningsklare pasienter 
innenfor PHR.  Foretaket har ikke etablert tilstrekkelig med utdanningsstillinger for 
russpesialiteten. De fleste avtalespesialister har man nå inngått avtaler med. 
Antibiotikastyringsprogrammet er innført og det utføres både PROMS målinger og NOIS 
registreringer. Arbeid med å sikre god legemiddelhåndtering er også iverksatt.  
 
Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
Innenfor pasient- og brukermedvirkning skal foretaket bidra i regionalt arbeid med 
strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. 
Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning og enhetlig praksis på systemnivå skal 
implementeres. Resultatene fra PasOpp undersøkelsen skal følges opp og tiltak skal 
iverksettes for å bedre utskrivningssamtalen. Lokale mål for pasientopplevd kvalitet 
skal også utvikles og resultatene skal brukes i forbedringsarbeidet. 
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Status 1 tertial: 
Foretaket har i samarbeid med Helse Nord RHF gjennom dokumentet 
spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen avklart organisering og 
arbeidsdeling mellom Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF innenfor dette 
tilbudet. Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning er i grove trekk implementert i 
foretaket. PasOpp resultater brukes i langt større grad i forbedringsarbeidet enn 
tidligere år. Foretaket er ikke kommet langt nok i forhold til utvikling av 
utskrivningssamtalen og lokale mål for pasientopplevd kvalitet er fortsatt ikke etablert. 
 
Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell 
For å sikre gode arbeidsforhold skal foretaket motivere til at ansatte velger høyere 
stillingsprosent og helst 100 stilling. Foretaket skal også tilby nyutdannet helsepersonell 
faste stillinger i større grad enn nå. Implementere del 1, 2 og 3 i den nye 
spesialistutdanningen for leger skal også gjøres i 2017. Foretaket skal også legge til rette 
for lederopplæring og delta i prosjekt for ledermobilisering.  Plan for innføring av 
kompetansemodulen skal utarbeides. Opplæring og ansettelse av helsefaglærlinger er 
også et satsingsområde for 2017. Foretaket skal kartlegge omfanget av vold og trusler 
mot helsepersonell og samarbeide med tillitsvalgte og vernetjeneste for å forebygge 
vold. Avdelinger med sykefravær over 7.5 % skal følges opp med tertialvis rapportering. 
 
Status 1. tertial: 
Foretaket legger til rette for hele stillinger der det er mulig. Det tilbys også faste 
stillinger i henhold til målkravet. Foretaket har også iverksatt et større arbeid med tanke 
på å implementere de ulike delene i den nye spesialistutdanningen for leger (LIS). 
Foretaket legger også til rette for både lederopplæring og ledermobilisering. Foretaket 
har også satt større fokus på kartlegging av vold og forebygging av vold. Det arbeides 
også med å få ned sykefraværet. Avdelinger med høyt sykefravær har prioritet i 2017. 
 
Innfri økonomiske mål i perioden 
Foretakets resultatkrav er redusert sammenlignet med året før. Resultatkravet for 2017 
er på +30 millioner kroner. Foretaket skal også styrebehandle tiltaksplaner for å sikre at 
de økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2018-2021. Foretaket skal 
gjennomføre nødvendig vedlikehold som sikrer opprettholdelse av bygningsmessig 
standard og kvalitet. Videre skal det utarbeides en konkret 4-årig vedlikeholdsplan som 
sikrer opprettholdelse av bygningsmessig standard og kvalitet over tid. 
Innkjøpssystemet skal implementeres fullt ut i organisasjonen og nasjonal 
kategoristruktur i innkjøpsvirksomheten skal implementeres.  
 
Status 1. tertial: 
Foretaket har et resultat som er bedre enn budsjett. Tiltaksplaner er også 
styrebehandlet i henhold til krav i oppdraget. Det pågår også et større arbeid med 
implementering av innkjøpssystemet. Gammel bygningsmasse krever mye vedlikehold 
slik at vedlikeholdsetterslepet er stort. Dette vil bedres etter hvert som foretaket får ny 
bygningsmasse. 
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3. 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.  
 
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. 

4. Medbestemmelse 
Saken har vært drøftet med de tillitsvalgte i informasjons- og drøftingsmøte mandag 22. 
mai 2017. 

5. Direktørens vurdering 
Administrerende direktør er tilfreds med gjennomføringen av oppdraget per 1. tertial 
2017. Det gjøres en god jobb i organisasjonen med å følge opp oppdraget og arbeid er 
iverksatt på de fleste av områdene. Måloppnåelsen er god på mange av 
styringsparameterne knyttet til kvalitet og pasientbehandlingen. Foretaket er innenfor 
målet på ventetider og har forbedret resultatene på fristbrudd. Klinikk psykisk 
helsevern og rus har den største utfordringen i forhold til måltallet på fristbrudd. 
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Foretaket leverer i henhold til målsetningen på økonomi, men flere enheter oppnår ikke 
målsettingen og har avvik. Enheter med avvik har utarbeidet tiltaksplaner for å få 
økonomien i balanse og fokuset fremover må være gjennomføringen av tiltakene. 
 
Innenfor kvalitetsarbeidet så må foretaket ha et større fokus på kontinuerlig forbedring 
blant annet gjennom å ta i bruk hendelsesanalyser. Klinikkene må også sørge for korrekt 
registrering av data til medisinske registre og infeksjonsregistre slik at foretaket 
statistikker som kan brukes i det kontinuerlige forbedringsarbeid. 
 
Vedlegg:  

- Excelark med oversikt over alle oppdrag og gjennomføring av disse 

- Rapport 1. tertial OD 2017 
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3 Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i 
pasientbehandlingen 
 

3.1 Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder 
 
1. Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse målt ved følgende 

indikatorer:  
o Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, hvor 

planlagt dato er passert ved rapporteringstidspunktet. 
o Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten. 
o Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall 

polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet. 
o Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale polikliniske 

konsultasjoner innenfor fagområdet. 
o Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast 

behandlingssted. 
 
Det skal rapporteres særskilt på utviklingen i disse indikatorene innen psykisk 
helsevern, ortopedi, hjertesykdommer, plastikkirurgi, øyesykdommer, og øre-nese-
hals-sykdommer, hensyntatt ev. forskjeller i den enkelte indikators relevans for ulike 
fagområder. 

Finnmarkssykehuset vil ta tak i hele denne problemstillingen om uønsket variasjon som 
et eget prosjekt fram mot sommeren 2017 og rapportere på resultat av dette arbeidet 2. 
tertial.          

 

2. Arbeide for overgang til rimeligere legemidler. Innen 1. mars skal det legges fram 
forslag til konkrete tiltak for hvordan det kan stimuleres til overgang til rimeligere 
men faglig likeverdige legemidler. Arbeidet skal initieres av Sykehusapotek Nord. 
 
Finnmarkssykehuset skal sette i gang slikt arbeid i samarbeid med Sykehusapotek nord. 
Finnmarkssykehuset sin egen legemiddelkomite er også operativ og behandler også slike 
saker.  

 
3. Gi en tilbakemelding på hvilke elementer i Raskere tilbake-ordningen som bør 

videreføres innenfor spesialisthelsetjenestens ordinære pasienttilbud, innen 1. mars.  
 
Foretaket har svart ut dette innen fristen. Foretaket foreslår å opprettholde tilbudet da 
dette bidrar til kapasitet som gir kortere ventetid og færre fristbrudd. 

 

4. Rapportere innen 15. mars på status for innføring og bruk av eksisterende tekniske 
løsninger for meldingsutveksling og samhandling. Rapporteringen skal omfatte 
løsninger mellom helseforetak i og utenfor egen region, de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene og for kjernejournal og e-resept. Rapporteringen skal inkludere 
en oversikt over områder hvor det fortsatt brukes papirbaserte rutiner.  
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Finnmarkssykehuset har deltatt aktivt i HOS og har gjennom dette prosjektet utviklet 
papirløs samhandling med de andre helseforetakene i regionen og med kommunene i hele 
Nord-Norge. Kjernejournal og e-resept er innført i Finnmarkssykehuset. Det innføres 
tjenestebasert adressering innen juni 2017 med alle kommunene i Nord-Norge. For 
samhandling med helseforetak, sykehus og kommuner utenfor regionen er det fortsatt 
papirløsninger som gjelder.  

 
5. Etablere en overordnet ernæringsstrategi innen 1. juni i tråd med anbefalinger i 

faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet og «Kosthåndboken»1. 
 
Foretaket har satt i gang prosessen med etablering av ernæringsstrategi. Det er innkalt til 
første møte i arbeidsgruppa som skal utarbeide denne planen. Målsetning er å ha på plass 
strategien innen fristen.  

 
6. Implementere de regionale fagprosedyrene for barn som pårørende, og i 

tertialrapport 1 redegjøre for organisering og forankring av arbeidet.  
 

De regionale fagprosedyrene for Barn som pårørende ble implementert i 2016.  Ordningen 
er etablert i Finnmarkssykehuset med en kombinert foretakskoordinator/koordinator for 
Klinikk PHR, og en koordinator for hhv klinikk Kirkenes og Hammerfest. Til sammen 40 % 
stilling (20+10+10).  

 
7. Delta i Helse Nord RHF sitt arbeid med strategisk videreutvikling av 

spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Helse Nord vil utdype 
oppgaven og ansvarsforhold i eget brev.  

 
Finnmarkssykehuset er aktivt deltakende på dette området og har sammen med Helse 
Nord utarbeidet et omforent policy-notat i sakens anledning med beskrivelse av tiltak 
innenfor området. 

 
 
8. Vurdere kompetansen innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) når det gjelder personer med utviklingshemming og psykiske 
lidelser, og gi en tilbakemelding i tertialrapport 1.  

 
Klinikken har liten kompetanse innenfor dette området. I et visst omfang utredes mild- 
moderat utviklingshemming. I saker der tester viser avvik på et generelt grunnlag skjer 
oppfølging i samarbeid med Habiliteringstjenesten.  

 
 

  

                                                        
 
1 «Kosthåndboken»: Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 
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3.2 Somatikk 
 
1. Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne 

behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse, skal være minst 20 %. 
 

Hjerneslagregisterets data fra 2016 viser at Finnmarkssykehuset i 2016 ga trombolyse til i 
alt 22 pasienter; 20 i Hammerfest og 2 i Kirkenes. Ni av disse fikk denne behandlingen i 
løpet av 40 minutter, alle i Hammerfest. Totalt gir dette en andel på 41 % < 40 minutter.  
Klinikkene er bedt om å sikre at data til hjerneslagregisteret fylles ut korrekt.  

 
2. Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 %.  
 

I Finnmark er det pr tiden 20 pasienter med dialyse hvorav 7 får hjemmedialyse. Dette gir 
en hjemmedialyse andel på 35 %.  

 
3. Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70 %. (Samlet for 24 

krefttyper) (OD og styringsparametere2) 
 

Finnmarkssykehuset har helt siden oppstart av Pakkeforløp for kreft ligget over nasjonalt 
krav for andel nye pasienter innlemmet i pakkeforløpene. For året 010316-280217 var 
andelen 95 %.  

 
4. Mer enn 40 % av pasienter under 80 år med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI), med 

mindre enn 12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, skal bli 
behandlet med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt eller 
koronar angiografi/PCI3 innen 90 minutter. 

 
PCI innen 90 minutter er umulig å oppnå for en pasient fra Finnmark. Vi har derfor 
intensivert arbeidet med å fremme prehospital trombolyse tidlig. Det skal etableres en 
samhandlingspilot med utplassering av metalyse på fire helsesentre i Finnmark. 
Prehospital klinikk er gitt i oppdrag å intensivere arbeidet med å tilstrebe rask trombolyse.  

 
5. Sikre bedre og mer standardiserte pasientforløp for pasienter med hjerteinfarkt. 
 

Det pågår et nært samarbeid mellom FIN og Hjerteinfarktregisteret. Formålet er å følge 
opp hjerteinfarktdiagnostikk og -behandling og bidra til at denne blir optimalisert. Det 
gjøres nå en fagrevisjon innen NSTEMI i regionen, det er et ønske om at denne revisjonen 
munner ut i regionale prosedyrer på fagfeltet. 

 
 

                                                        
 
2 Andel nye pasienter som inngår i et pakkeforløp for lungekreft, brystkreft, prostatakreft og tykk- og endetarmskreft, kreft i 

spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, nyrekreft, livmorhalskreft, livmorkreft, eggstokkreft, hode- halskreft, 

lymfom, primær leverkreft, galleveiskreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, føflekkreft, peniskreft, 

bukspyttkjertelkreft, myelomatose, akutt leukemi og kronisk lymfatisk leukemi. 
3 Perkutan koronar intervensjon 
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3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) 

 
1. I samarbeid med kommunene skal antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000 

innbyggere i helseregionen reduseres sammenliknet med 2016. 
 

UNN håndterer alle pasienter fra Finnmark som behandles med tvang. Spørsmålet må 
derfor svares ut av UNN.  

 
2. Tvangsmiddelbruk skal reduseres. Dette skal registreres som antall pasienter med 

minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere.  
 

UNN håndterer alle pasienter fra Finnmark som behandles med tvang. Spørsmålet må 
derfor svares ut av UNN. 

 
3. Registrere og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling. 
 

Finnmarksklinikken inngår samarbeid med kommunen i forhold til den enkelte pasient og 
melder ifra hvis pasienten avbryter behandlingstilbudet. Første tertial i 2016 har det vært 
2 avbrudd på behandling. 2015 tall er vanskelig å finne pga overgangen til ny DIPS. 

 
4. Sørge for at komplette og kvalitetssikrede data på tvangsinnleggelser, 

tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler leveres norsk pasientregister (NPR) ved 
ordinært rapporteringstidspunkt. 

 
Dette følges opp av UNN som ansvarlig for tvang for Finnmarkspasienter. 

 
Foretaksspesifikke krav: 
 
1. Ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang innen 1. juni. 
 

Utkast til plan for redusert bruk av tvang foreligger. Planen er at den skal være ferdig innen 
utgangen av fristen.  
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3.4 Samhandling med kommuner og private avtaleparter 
 
1. Delta i læringsnettverket Gode pasientforløp4.  

 
Læringsnettverket har ikke deltakelse fra Finnmarkssykehuset. Foretaket har ikke mottatt 
noen henvendelser fra initiativtaker til læringsnettverket om deltakelse så langt.  

 
2. Etablere gjensidige samarbeidsavtaler med avtalespesialister innen 1. juni.  
 

Det er per april inngått avtaler med fire av seks avtalespesialister i Finnmark. De siste to 
avtalespesialistene er det dialog med.  

 
3. Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i hele behandlingskjeden. I 

samråd med Sykehusapotek Nord sørge for at samarbeidsavtalene mellom 
helseforetakene og kommunene sikrer pasientene kontinuerlig 
legemiddelbehandling med god kvalitet ved skifte av omsorgsnivå. 

 
Finnmarkssykehuset har ivaretatt dette i nye reviderte tjenesteavtaler. Forpliktelser i 
tjenesteavtale 3 skal sikre oversendelse av oppdatert medisinliste ved innleggelse, samt at 
pasienter som benytter spesielt utstyr eller spesielle medisiner får dette med i et omfang 
inntil sykehuset kan skaffe dette selv for å sikre kontinuitet i behandlingen. 
Finnmarkssykehuset er tilsvarende forpliktet i tjenesteavtale 5 ved utskrivelser. Epikriser, 
resepter og tilstrekkelig medisin skal sendes med pasienten i tilstrekkelig omfang for å 
sikre kontinuitet i behandlingen. Vi registrerer imidlertid noen avvik på dette området 
(forsinkede epikriser, resepter og i noen tilfeller ikke sendt tilstrekkelig mengde medisiner 
ved utskrivning). Klinikkene har fokus på dette. 

 

3.5 Kvalitet 
 

1. Ingen korridorpasienter. 
 

Klinikk Hammerfest har utfordringer med korridorpasienter. Det jobbes med 
pasientforløp, vridning fra døgn til dagbehandling for å få ned antallet korridorpasienter. I 
tillegg jobbes det mot kommunene for å få utskrivningsklare pasienter flyttet hjem. Ledig 
sengekapasitet benyttes på tvers av avdelinger.  

 
2. Øke bruk av avvikssystemet i analyse av enkelthendelser, statistikk og 

risikoanalyser, og ta i bruk samme klassifikasjonssystem som meldeordningen til 
Helsedirektoretat for bedre utnyttelse av meldingene.  

 
Dette arbeidet er under planlegging.  Foretaket planlegger blant annet å opprette et eget 
pasientsikkerhetsutvalg som vil sette fokus på denne type arbeid. 

 

                                                        
 
4 Læringsnettverk for å utvikle gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.  

http://www.kunnskapssenteret.no/kvalitet-og-pasientsikkerhet/kvalitetsforbedring/pasientforlop/eldre-og-kronisk-syke
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3. Tiltak i vedtatt kvalitetsstrategi for Helse Nord skal iverksettes: 
o Ta i bruk ny elektronisk løsning for GTT5-granskning og bruke statistikken 

aktivt i forbedringsarbeid.  
 

Foretaket jobber med opplæring i bruk av elektronisk løsning for GTT-granskning. 
Foretaket tar sikte på å få gjennomført dette i løpet av våren 2017. 

 
o Utføre fagrevisjoner på utvalgte fagområder. Arbeidet ledes av Helse Nord RHF.  

 
Finnmarkssykehuset vil delta i de vedtatte regionale fagrevisjonene innen NSTEMI 
hjerteinfarkt og cytostatika ved kreft i tykk/endetarm sammen med Helse Nords 
revisjonsteam. 

 
o Delta i utvikling av modulbasert opplæringsprogram i forbedringsarbeid.  

 
Finnmarkssykehuset deltar med representant i det regionale utviklingsarbeidet rundt 
modulbasert forbedringsarbeid.  

 
4. Rapportere tertialvis hvor mange hendelsesanalyser som er gjennomført.   
 

Foretaket har ikke kommet i gang med dette arbeidet i 1. tertial.  

 

3.6 Pasientsikkerhet  
 

1. Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av sykehusenes 
ordinære aktivitet og resultatene rapporteres i tertialrapport. 

 
Foretaket arbeider godt med tiltakspakkene i programmet med målsetning å etablere 
rutiner og systemer som fanger dette opp i ordinær drift.  Pakkene rulles ut når de kommer 
og rutiner og prosedyrer som etableres etter programmet skal sikre at dette blir en del av 
den daglige driften. 

 
 
 

3.7 Smittevern 
1. Innføre antibiotikastyringsprogram som sikrer et nøkternt forbruk av antibiotika i 

tråd med nasjonale retningslinjer. Dette skal blant annet omfatte: 
o Legge til rette for et fungerende antibiotikateam (A-team). 

Antibiotikastyringsprogram er vedtatt og første møte planlegges nå. Det vil bli etablert ett 
A-team for hele foretaket. 

 

  

                                                        
 
5 Global Trigger tool 
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o Årlig rapportere forbruk, fordelt på antibiotikagrupper og avdelinger. 

Rapporten "Pest eller kolera" gis årlig ut og er en informativ informasjonsrapport om 
bruk av antibiotika i Finnmarkssykehuset over de siste fire år. 

 

2. Prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner skal utføres og rapporteres til Helse 
Nord RHF to ganger årlig. Hvert helseforetak skal etterspørre avdelingsvis bruk av 
prevalensresultater i pasientsikkerhetsarbeidet.  

NOIS-PIAH utføres og rapporteres til virksomhetsrapporten og i kvalitetsutvalget. 
Kvartalsvis rapport til Helse Nord RHF inneholder også disse dataene. Tallene for 1. 
kvartal 2017 viste egne HAI på 3,5 % mot 3,4 % nasjonalt. Total HAI 9,6 % mot nasjonale 
tall på 4,6 %.  

 

3. NOIS6-registrering: Det skal være minst 95 % oppfølging for alle inngrep som 
omfattes av forskriften. Ved dyp postoperativ sårinfeksjon skal avdelingen 
gjennomgå pasientforløpet og iverksette tiltak. 

NOIS-POSI utføres. For første kvartal 2017 var det 100 % oppfølging i klinikk Kirkenes. 
Det var der to postoperative infeksjoner i denne perioden. Det har vært mangelfull 
rapportering fra klinikk Hammerfest. Finnmarkssykehuset er sammen med det regionale 
smittevernsenteret KORS involvert i å lage en mal som skal brukes til oppfølgingsarbeid 
av dype post-operative sårinfeksjoner.  

 

4. Rapportere NOIS-resultater til Helse Nord RHF tertialvis. 

Resultater fra NOIS-POSI og NOIS-PIAH rapporteres i oppfølgingsmøter med Helse Nord. I 
tillegg rapporteres de månedlig i Finnmarkssykehuset sin virksomhetsrapport og 
resultatene forelegges også kvalitetsutvalget i Finnmarkssykehuset. 

 

  

                                                        
 
6 Overvåkningssystemet for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner 
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3.8 Andre områder 
 

3.8.1 Personvern og informasjonssikkerhet 
  
1. Området informasjonssikkerhet med status på risiko- og sårbarhets (ROS)-analyser 

skal behandles av helseforetakets styre innen 1.6.17. Styresaken skal beskrive om 
databehandler oppfyller krav i lover og forskrifter som er tillagt 
databehandlerrollen, og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. 
Eventuelle avvik som er ikke lukket innen utløpet av 2016 skal rapporteres til Helse 
Nord RHF innen 1. mars med tilhørende tiltaksplan. Planen skal risikovurderes med 
hensyn til måloppnåelse.  

 
Saken vil bli behandlet i styret i Finnmarkssykehuset i henhold til krav i 
oppdragsdokumentet. Styresak er under utarbeidelse for behandling i styremøtet 30 mai.. 
Foretaket har også rapportert på dette til RHF innen fristen 1. mars 2017. 

 

4 Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
 
1. Følge opp resultatene fra PasOpp7-undersøkelsen. Iverksette tiltak for å forbedre 

utskrivningssamtalen og sikre at pasient/pårørende får nødvendig informasjon: 
o om sin sykdom  
o om medikamentene 
o får med seg oppdatert medikamentliste 

 
Resultatene fra PasOpp er gjennomgått på alle ledernivå, i alle avdelinger, 
samarbeidsforum med TV/VO og KVAM-råd i klinikkene. Handlingsplaner med tiltak er 
utarbeidet i klinikkene.  

 

4.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
1. Sikre systematisk rapportering av skader og uønskede hendelser på ansatte.  
 

Personalskader meldes i foretakets avvikssystem, DocMap. Avvikene følges opp på ordinær 
måte. Alle personalskader lukkes av Personal og organisasjon som siste del av 
saksbehandlingen. For personalskader sendes også skjema til NAV, forsikring og eventuelt 
andre instanser avhengig av skaden. 

 
2. Tertialvis redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 7,5 % 

herunder med et særskilt fokus på enheter med fravær over 10 %.  
 

Foretakets nærværsprosjekt jobber med et fokus på avdelinger med høyt sykefravær, og 

                                                        
 
7 Nasjonale brukererfaringsundersøkelser 
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særlig enheter med fravær over 10 %.  De fleste avdelinger som er prioritert i 
nærværsprosjektet har kommet i gang. Sykefraværsprosenten for februar viser en nedgang 
sammenlignet med januar. Sykefraværet i mars er på 8,5 % og er en nedgang fra februar 
måned med 0,8 %. I tillegg til oppfølging av utvalgte avdelinger, gir prosjektleder bistand i 
enkeltsaker og intern opplæring. Sykefravær rapporteres som fast sak med fast mal i 
Foretakets AMU i 2017.  

 
 

4.2 Anskaffelsesområdet 
 
1. Organisere kompetanse slik at bestillerrolle overfor Sykehusinnkjøp blir ivaretatt. 
 

Dette ivaretas i prosjektet "bestillerrollen". Her vil også bindeleddet opp mot 
Sykehusinnkjøp ivaretas. Pr i dag ivaretas dette av en av de ansatte ved innkjøpsavdelingen 
i perioden ut 2017. 

 
2. Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen organisasjon, herunder:  

o Innen 30. november levere plan for anskaffelser som skal gjennomføres i 2018. 
o Innen 31. desember kunne rapportere detaljert for alle vare- og 

tjenesteanskaffelser på artikkelnivå mht. hvilken avtale og til hvilke vilkår.  
 

Dette arbeidet er i rute i henhold til frister. 

 
5 Risikostyring og internkontroll 

 
Overordnede mål for risikostyring i Helse Nord for 2017 
I kapittel 2 i OD er det definert fire overordnede mål for Helse Nord. Det pekes på at to 
av målene, med åtte delmål, skal gjøres særlig gjenstand for risikovurdering i 
helseforetakene. Dette rapporteres på i virksomhetsrapporter. 
 
Disse er: 
 
Målområde 1: Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Delmål: 
1. Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata). 
2. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være under 60 dager. 
3. Det skal ikke være fristbrudd. 
4. Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 
5. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet)8. 

                                                        
 
8 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). 
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6. Mer enn 80 % av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. 
Måling fra og med andre halvår 2017.  

7. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012. 
 
Målområde 4: Innfri de økonomiske mål i perioden 
 
Delmål: 
8. Økonomisk resultat i tråd med plan. 
 
Gjennomførte risikovurderinger9, i henhold til retningslinjer for risikostyring i Helse 
Nord (RL1602). Det skal beskrives status på alle 8 delmål ovenfor i henhold til 
retningslinjene.  
 
Foretaket gjennomfører overordnet risikostyring iht RHF sine retningslinjer. Etter revisjon av 
rutiner høsten 2016 så har foretaket gjort endringer for å ytterligere styrke dette arbeidet. 
Overordnet risikostyring behandles i ledergruppen og styret tertialvis og er også 
implementert ned på klinikknivå gjennom driftsavtalene. Når saken er behandlet i styret så vil 
den bli oversendt til RHF. 

 
Krav: 
1. Innen 1. september skal foretakene utarbeide og styrebehandle plan som beskriver 

ledelsesmessige og organisatoriske tiltak som skal iverksettes for å imøtekomme 
krav og målsettinger i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten. 

 
Foretaket følger fremdriften i prosessen. Strategisk ledergruppe har saken til oppfølging 
medio juni der tiltak for implementering i klinikk og stabsavdelinger er i fokus. 
Klinikkene har også fått i oppdrag å gjennomføre risikovurdering av egen internkontroll 
som skal presenteres på dette møtet. Sak til styre på øvrige tiltak planlegges iht frist i 
oppdragsdokument 1.9.2017. 

 
2. Ledelsen og styret skal minimum en gang i året ha en samlet gjennomgang av 

tilstanden i foretaket med henhold til oppfølging av risikovurdering og forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring. Gjennomgangen skal omfatte og konkludere mht.:  
o Måloppnåelse innenfor de fire overordnede mål jf. kapittel 2.  
o Vurdering av om virksomhetens organisering og ledelse systematisk understøtter 

pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte. 
o Informasjonssikkerhet. 
o Klima og miljø. 
o Beredskap. 
o Risikostyring. 

 
Gjennomgangen skal være basert på relevant informasjon, inklusiv:  
o Sammenlignbar statistikk.  

                                                        
 
9 Viser til brev oversendt foretakene 24.2.2016 «Overordnede mål for risikostyring i Helse Nord i 2016» 
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o Resultater fra eksterne og interne tilsyn og revisjoner samt status for oppfølging 
av disse. 

o Gjennomførte risikovurderinger, jf. retningslinjer i Helse Nord (RL1602).  
o Lovkrav og forskrifter. 

 
Gjennomføres årlig i februar/mars. Behandles både i ledergruppen i foretaket og i styret. 
Omhandler flere sentrale tema iht oppdraget knyttet til internkontrollen med blant annet 
informasjonssikkerhet, internkontroll og klima og miljø.  

 



Kapittel område Mål 2016 Ansvarlig
S          
1-5

K        1-
5 Risiko Start Slutt Milepæl Kommentar måloppnåelse

3

Oppfylle nasjonale og 
regionale krav til 
kvalitet og sikkerhet 
i pasient-
behandlingen

3.1
Pasientens 
helsetjeneste

Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse 
målt ved følgende indikatorer:  o Andel og antall 
pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, 
hvor planlagt dato er passert ved 
rapporteringstidspunktet.
o Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for 
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
o Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp 
mot totalt antall polikliniske konsultasjoner innenfor 
fagområdet.
o Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp 
mot totale polikliniske konsultasjoner innenfor 
fagområdet.
o Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres 
utenfor fast behandlingssted.

Harald 2 3 6 01.01.2017 31.12.2017

o Andel pasientkontakter for nyhenviste der 
planlagt dato er passert ved 
rapporteringstidspunktet kalles fristbrudd. Det 
nedlegges et større arbeid spesielt innen klinikk 
PHR. For pasienter i et pasientforløp er dette så 
langt ikke vurdert. 
o Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for 
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kan hentes 
ut fra DIPS i egen rapport.
o Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett 
opp mot totalt antall polikliniske konsultasjoner 
innenfor fagområdet kan hentes ut som DIPS-
rapport. 
o Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett 
opp mot totale polikliniske konsultasjoner 
innenfor fagområdet kan hentes ut; det må her  
nevnes at det for flere fagområder ikke er 
definert om en kontakt skal regnes som kontroll 
eller behandling. Statistikken blir derfor 
vanskelig å tolke. 
o Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet 
utføres utenfor fast behandlingssted kan hentes 
ut av økonomiavdelingen. Finnmarkssykehuset 
vil ta tak i hele denne problemstillingen om 
uønsket variasjon som et eget prosjekt fram mot 
sommeren 2017.                             

3.1
Pasientens 
helsetjeneste

Arbeide for overgang til rimeligere legemidler. Innen 1. 
mars skal det legges fram forslag til konkrete tiltak for 
hvordan det kan stimuleres til overgang til rimeligere 
men faglig likeverdige legemidler. Arbeidet skal 
initieres av Sykehusapotek Nord Harald 1 4 4 01.01.2017 31.12.2017 01.03.2017

Finnmarkssykehuset skal sette i gang slikt arbeid 
i samarbeid med Sykehusapotek nord. FINs egen 
legemiddelkomite er også operativ og behandler 
også slike saker. 

3.1
Pasientens 
helsetjeneste

Gi en tilbakemelding på hvilke elementer i Raskere 
tilbake-ordningen som bør videreføres innenfor 
spesialisthelsetjenestens ordinære pasienttilbud, innen 
1. mars. Vivi 1 2 2 01.01.2017 31.12.2017 01.03.2017

Foretaket har svart ut dette innen fristen. 
Foreslår å opprettholde tilbudet da dette bidrar 
til kapasitet som gir kortere ventetid og færre 
fristbrudd.



3.1
Pasientens 
helsetjeneste

Sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å tilby 
alle barn og andre sårbare grupper som avhøres ved 
Statens barnehus, medisinsk undersøkelse ut over de 
kliniske rettsmedisinske undersøkelsene som 
rekvireres av politiet. Undersøkelser som ikke krever 
spesialisert utstyr, skal foretas på barnehuset. 

Vivi 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Barneavdelingen i Finnmarkssykehuset har 
kapasitet til å tilby undersøkelser. Avdelingen 
har sikret kompetanseheving for ansatte innen 
området. Arbeidet gjøres i samarbeid med UNN 
Tromsø. 

3.1
Pasientens 
helsetjeneste

Rapportere innen 15. mars 2017 på status for innføring 
og bruk av eksisterende tekniske løsninger for 
meldingsutveksling og samhandling. Rapporteringen 
skal omfatte løsninger mellom helseforetak i og utenfor 
egen region, de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene og for kjernejournal og e-resept. 
Rapporteringen skal inkludere en oversikt over 
områder hvor det fortsatt brukes papirbaserte rutiner. Anne Grethe 3 4 12 01.01.2017 31.12.2017 15.03.17

Finnmarkssykehuset har deltatt aktivt i HOS og har 
gjennom dette prosjektet utviklet papirløs 
samhandling med de andre helseforetakene i 
regionen og med kommunene i hele Nord-Norge. 
Kjernejournal og e-resept er innført i 
Finnmarkssykehuset. Det innføres tjenestebasert 
adressering innen juni 2017 med alle kommunene i 
Nord-Norge. For samhandling med helseforetak, 
sykehus og kommuner utenfor regionen er det 
fortsatt papirløsninger som gjelder. 

3.1
Pasientens 
helsetjeneste

Iverksette tiltak for å stimulere til flere 
metodevurderinger på medisinsk utstyr og organisering 
av tjenester. Harald 3 5 15 01.01.2017 31.12.2017

Finnmarkssykehsuet er et lite foretak og vi har 
ikke ressurser til aktivt innovasjonsarbeid på 
dette feltet. 

3.1
Pasientens 
helsetjeneste

Ved endring i akuttfunksjoner og andre vesentlige 
endringer i tjenestetilbudet skal det gjennomføres 
ekstern kvalitetssikring for å sikre at prosessen er 
gjennomført iht veilederen for utviklingsplaner. Anne Grethe 3 4 12 01.01.2017 31.12.2017

Foretaket har innført veileder for 
utviklingsplaner og følger denne i forbindelse 
med større utviklings- og endringsprosesser i 
foretaket.

3.1
Pasientens 
helsetjeneste

Etablere en overordnet ernæringsstrategi innen 1. juni i 
tråd med anbefalinger i faglige retningslinjer fra 
Helsedirektoratet og «Kosthåndboken»[1] Harald 2 3 6 01.01.2017 31.12.2017 01.06.17

Det er innkalt til første møte i arbeidsgruppa 
som skal utarbeide denne planen. Målsetning er 
å ha på plass strategien innen fristen. 

kombinert 
Pasientens 
helsetjeneste

Implementere de regionale fagprosedyrene for barn 
som pårørende, og innen 1.tertial redegjøre for 
organisering og forankring av arbeidet. Harald 1 3 3 01.01.2017 31.12.2017 01.04.17

De regionale fagprosedyrene for Barn som 
pårørende ble implementert i 2016.  Ordningen 
er etablert i FIN med en kombinert 
foretakskoordinator/kordinator for Klinikk PHR, 
og dessuten en koordinator for hhv klinikk 
Kirkenes og Hammerfest. Til sammen 40 % 
stilling (20+10+10). 

3.1
Pasientens 
helsetjeneste

Følge opp nasjonal strategi for persontilpasset medisin, 
sammen med Helse Nord RHF. Harald 1 2 2 01.01.2017 31.12.2017

Det er opprettet styringsgruppe for et nasjonalt 
prosjekt , der representanter for Helse Nord RHF 
og UNN er med. Det opprettes flere 
arbeidsgrupper og mye arbeid pågår under 
ledelse av HSØ.

3.1
Pasientens 
helsetjeneste

Etablere og videreutvikle felles forvaltning av regionale 
IKT-systemer innenfor retningslinjer gitt av systemeier. 
Helse Nord IKT skal forvalte administratortilganger på 
systemene som er en del av Helse Nords felles 
infrastruktur Harald 2 3 6 01.01.2017 31.12.2017

FIN deltar aktivt inn mot FSE, og er dessuten 
tydelig deltakende i IKT fagråd og IKT fagforum i 
regionen. Ny e-helse-leder ansettes fra 1. mai 
2017. 



3.1
Pasientens 
helsetjeneste

Delta i Helse Nord RHF sitt arbeid med strategisk 
videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den 
Samiske befolkningen. Helse Nord vil utdype oppgaven 
og ansvarsforhold i eget brev. Harald 2 2 3 01.01.2017 31.12.2017

Finnmarkssykehuset er aktivt deltakende på 
dette området og har sammen med Helse Nord 
utarbeidet et omforent policy-notat i sakens 
anledning.  

3.1
Pasientens 
helsetjeneste

Gjennomføre risikoanalyser på tilberedning av 
legemidler på sykehusavdelinger og definere en 
standard knyttet til fasiliteter, rutiner og opplæring av 
personell som skal tilberede legemidler på 
sykehusavdelingene. Harald 2 3 6 01.01.2017 31.12.2017

En kartleggingsforespørsel er sendt ut til alle 
avdelingene i FIN, dette med ønske om å gi 
farmasøyt oversikt over hva som tilberedes på 
avdelingene av legemidler til injeksjon/infusjon 
utover istandgjøring som fortynning og blanding 
av enkle injeksjonsvæsker til umiddelbar bruk. 
En risikoanalyse på tilberedning av legemidler 
kan basere seg på/ta utgangspunkt i 
kartleggingen. I Kirkenes vil forutsetningene for 
tilberedning bli annerledes når aktivitet flyttes 
inn i NKS. Bl.a. av denne grunn planlegges denne 
ROS-analysen utført etter sommeren etter 
innflytting til nytt sykehus. 
Finnmarkssykehuset har prosedyrer for Utdeling 
av legemidler til pasient (PR4763) og Cytostatika-
håndtering (PR15227), disse prosedyrene bidrar 
til trygge arbeidsforhold for de ansatte og sikker 
legemiddelbehandling for pasientene.

3.1
Pasientens 
helsetjeneste

På bakgrunn av rapport «Lukket legemiddelsløyfe» 
utarbeidet i FIKS-programmet, skal helseforetakene  
utarbeide en felles strategi for å oppnå en lukket 
legemiddelsløyfe. Helse Nord vil komme tilbake til hvem 
som skal lede arbeidet. Harald 2 3 6 01.01.2017 31.12.2017

FIN er deltakende i det regionale 
utviklingsarbeidet som pågår om Elektronisk 
Kurve (EK) og er klar til å innføre denne når den 
kommer. Kirkenes sykehus har anskaffet 
Elektronisk LegemiddelKabinett (ELK) og gjør 
seg nå sine erfaringer med denne. FIN er derfor 
kommet langt i arbeidet med å implementere 
lukket legemiddelsløyfe. 

3.1
Pasientens 
helsetjeneste

Bidra i arbeidet med å utvikle samordnet og 
kvlaitetssikret informasjon til innbyggerne på egne 
nettsider og etablere digitale innbyggertjenester på den 
nasjonale helseportalen HelseNorge.no. Ivar 2 3 6 02.01.2017 31.12.2017 Foretaket bidrar i alle prosesser iht intensjonen.

3.1
Pasientens 
helsetjeneste

De nasjonale systemene for oppgjørskontroll (CTRL) og 
samkjøringssystemet skal implementeres på 
pasientreisekontorene i henhold til den vedtatte 
implementeringsplanen. Trude 3 2 6 01.01.2017 31.12.2017

Utviklingen av baksystemene til 
taksameterleverandørene er forsinket. Vårt mål 
er å ta i bruk CTRL ved oppstart av nye 
kontrakter for landeveistransport 01.10.17.

3.1
Pasientens 
helsetjeneste

Pasientreisekontorene skal ferdigstille og implementere 
metode for kvalitetsforbedring/avvikshåndtering innen 
31.12.2017 Trude 2 3 6 01.01.2017 31.12.2017

Det er etablert et prosjekt med deltagere fra alle 
helseforetakene i Helse Nord. Prosjektet ledes av 
Helse Nord RHF.



3.1
Pasientens 
helsetjeneste

Vurdere kompetansen innen psykisk helsevern og 
verrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) når det 
gjelder personer med utviklingshemming og psykiske 
lidelser, og gi en tilbakemelding i tertialrapport 1. Inger Lise 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017 30.04.2017

Klinikken har liten kompetanse innenfor dette 
området. I et visst omfang utredes mild- moderat 
utviklingshemming. I saker der tester viser avvik 
på et generelt grunnlag skjer oppfølging i 
samarbeid med Habiliteringstjenesten. 

3.1
Pasientens 
helsetjeneste

Utvikle videre tolketjenesten for den samiske 
befolkningen. Vivi 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Tolkeprosjektet rullers ut i henhold til plan. Det 
er ansatt tolker i turnus og en har nå tilgjengelig 
samisk tolk 08.00 - 22.00 alle dager. Det er 
utarbeidet plan for utrulling og aller klinikker vil 
være innrullet innen utgangen av 2017. 
Pasienter og fastleger kan nå forhåndsbestille 
tolk. Aktuelle kommuner, Samisk eldreråd og 
andre brukerorganisasjoner er besøkt for å 
prometere tilbudet. 

3.2 Somatikk Implementere pakkeforløp hjerneslag. Harald 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017

Nasjonale myndigheter begynner i april 2017 
arbeidet med å utvikle pakkeforløp for 
hjerneslag. Nasjonale retningslinjer for 
hjerneslag skal revideres og sendes ut på høring i 
april 2017. Finnmarkssykehuset følger disse 
prosessene. Det er igangsatt arbeid med å 
samordne Finnmarkssykehusets ca 25 
prosedyrer som omhandler forskjellige aspekter 
av hjerneslag. 

3.2 Somatikk

Minst 50 pst. av pasientene med hjerneinfarkt som er 
trombolysebehandlet, får denne behandlingen innen 40 
minutter etter innleggelse Harald 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017

Hjerneslagregisterets data fra 2016 viser at 
Finnmarkssykehuset i 2016 ga trombolyse til i 
alt 22 pasienter; 20 i Hammerfest og 2 i 
Kirkenes. Ni av disse fikk denne behandlingen i 
løpet av 40 minutter, alle i Hammerfest. Totalt 
gir dette en andel på 41 % < 40 minutter.  
Klinikkene er bedt om å sikre at data til 
hjerneslagregisteret fylles ut korrekt.  

3.2 Somatikk
Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal 
være minst 30 %. Harald 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017

I Finnmark er det pt 20 pasienter med dialyse 
hvorav 7 får hjemmedialyse. Dette gir en 
hjemmedialyseandel på 35 %. 

3.2 Somatikk
Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 
70 % Harald 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Finnmarkssykehuset har helt siden oppstart av 
Pakkeforløp for kreft ligget over nasjonalt krav 
for andel nye pasienter innlemmet i 
pakkeforløpene. For året 010316-280217 var 
andelen 95 %. 



3.2 Somatikk
Utvikle former for ambulante tjenester innen 
rehabilitering og voksen- og barnehabilitering Harald 2 3 6 01.01.2017 31.12.2017

Innen rehabilitering for voksne har 
Finnmarkssykehuset etablert ART, Ambulant 
rehabiliteringsteam, som har en utstrakt 
ambulant arbeidsform. Voksenhabilitering har 
også en svært desentral arbeidsform med mange 
hjemmebesøk, oppfølging av brukere i egen bolig 
og samarbeid med kommunalt personell. Det er 
også etablert ambulante ordninger innenfor 
barnehabilitering.

3.2 Somatikk

Avvik fra målet om at alle fødende skal ha en jordmor 
hos seg, så tidlig som mulig i aktiv fase av fødselen og til 
fødselen er over, skal dokumenteres i avvikssystemet. 
Resultatene skal brukes til kvalitetsforbedring.

Harald/vivi/ 
rita 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017

På fødeavdelingene i FIN er det alltid to 
jordmødre på vakt. Det er ikke kommet avvik på 
dette fra noen av fødeavdelingene. Klinikkene er 
innefortstått med at de skal melde avvik hvis de 
ikke klarer å oppfylle kravet. 

3.2 Somatikk

Mer enn 40% av pasienter under 80 år med ST-
elevasjonsinnfarkt (STEMI), med mindre enn 12 timer 
fra symtomdebut til første medisinske kontakt, skal bli 
behandlet med trombolyse innen 30 minutter etter 
første medisinske kontakt eller koronar angiofrafi/PCI 
innen 90 minutter.

Harald/vivi/ 
rita 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

PCI innen 90 minutter er umulig å oppnå for en 
pasient fra Finnmark. Vi har derfor intensivert 
arbeidet med å fremme prehospital trombolyse 
tidlig. Det skal etableres en samhandlingspilot 
med utplassering av metalyse på fire helsesentre 
i Finnmark. Prehospital klinikk er gitt i oppdrag 
å  intensivere arbeidet med å tilstrebe rask 
trombolyse. 

3.2 Somatikk
Sikre bedre og mer standardiserte pasientforløp for 
pasienter med hjerteinfarkt.

Harald/vivi/  
rita 3 4 12 01.01.2017 31.12.2017

Det pågår et nært samarbeid mellom FIN og 
Hjerteinfarktregisteret. Formålet er å følge opp 
hjerteinfarktdiagnostikk og -behandling og bidra 
til at denne blir optimalisert. Det gjøres nå en 
fagrevisjon innen NSTEMI i regionen, det er et 
ønske om at denne revisjonen munner ut i 
regionale prosedyrer på fagfeltet. 

3.2 Somatikk
Gi prehospital trombolyse til hjertepasienter innen 30 
minutter. Jørgen 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

PCI innen 90 minutter er umulig å oppnå for en 
pasient fra Finnmark. Vi har derfor intensivert 
arbeidet med å fremme prehospital trombolyse 
tidlig. Det skal etableres en samhandlingspilot 
med utplassering av metalyse på fire helsesentre 
i Finnmark. Prehospital klinikk er gitt i oppdrag 
å  intensivere arbeidet med å tilstrebe rask 
trombolyse. 

3.3 PHV og TSB

I samarbeid med kommunene skal antall 
tvangsinnleggelser for voksne per 1000 innbyggere i 
helseregionen reduseres sammenliknet med 2016. Inger Lise 3 4 12 01.01.2017 31.12.2017

UNN håndterer alle pasienter fra Finnmark som 
behandles med tvang. Spørsmålet må derfor 
svares ut av UNN.

3.3 PHV og TSB

Tvangsmiddelbruk skal reduseres. Dette skal registreres 
som antall pasienter med minst et tvangsmiddelvedtak 
pr 1000 innbyggere. Inger Lise 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017

UNN håndterer alle pasienter fra Finnmark som 
behandles med tvang. Spørsmålet må derfor 
svares ut av UNN.



3.3 PHV og TSB
Registrere og sikre færrest mulig avbrudd i 
døgnbehandling tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Inger Lise 2 3 6 01.01.2017 31.12.2017

Finnmarksklinikken inngår samarbeid med 
kommunen i forhold til den enkelte pasient og 
melder ifra hvis pasienten avbryter 
behandlingstilbudet. Første tertial i 2016 har det 
vært 2 avbrudd på behandling. 2015 tall er 
vanskelig å finne pga overgangen til ny DIPS.

3.3 PHV og TSB

Videreføre arbeidet med å etablere felles strukturer og 
rutiner for helhetlig oppfølging av barn og unge med 
psykiske lidelser i barnevernet jfr. Rapport fra 2015. Inger Lise 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Samarbeidsavtalen mellom BUP Alta og 
Ungdomshjemmet i Alta er underskrevet. 
Samarbeidsavtalen mellom BUP Kirkenes og 
Ungdomshjemmet i Vadsø underskrives i disse 
dager. Samarbeidsavtale mellom BUF etat og 
Klinikk psykisk helsevern og rus var klar innen 
fristen 01.02.17. 

3.3 PHV og TSB

Utarbeide samarbeidsavtaler som omfatter kommunale 
helsetjenester, kommunalt og statlig barnevern og 
psykisk helsevern for barn og unge som sikrer god og 
lett tilgjengelig helsehjelp til barn og unge i 
barnevernsinstitusjoner, poliklinisk og ambulant, samt 
veiledning til ansatte i institusjonene. Inger Lise 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017

Bruk av PLO meldinger vil innføres straks 
løsningen er oppe og går.

3.3 PHV og TSB

Etablere barnevernansvarlig i BUP i henhold til 
anbefalingene fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet Inger Lise 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Barneansvarlig er etablert ved samtlige BUP'er i 
klinikken.

3.3 PHV og TSB Etablere Narkotikaprogram med domstolkontroll. Inger Lise 3 4 12 01.01.2017 31.12.2017 Tiltaket er ikke fulgt opp.

3.3 PHV og TSB

Kvinner i LAR skal ha informasjon om LAR-behandling 
og graviditet, tilbud om nedtrapping av LAR-
medikamenter og tilgang til gratis langtidsvirkende 
prevensjonsmidler i regi av LAR. Inger Lise 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017 Dette blir ivaretatt iht etablerte rutiner.

3.3 PHV og TSB

Registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt 
inngå samarbeidsrutiner med kommunene for å 
forberede utskrivninger om disse pasientene. Inger Lise 2 3 6 01.01.2017 31.12.2017 Dette blir ivaretatt iht etablerte rutiner.

3.3 PHV og TSB

Sørge for at komplette og kvalitetssikrede data på 
tvangsinnleggelser, tvangsbehandling og bruk av 
tvangsmidler leveres NPR ved ordinært 
rapporteringstidspunkt. Inger Lise 2 3 6 01.01.2017 31.12.2017

Følges opp av UNN som ansvarlig for tvang for 
Finnmarkspasienter.



3.3 PHV og TSB

Gjennomføre ledelsesforankrede dialogmøter med 
pasienter/brukerorganisasjoner om erfaringer med 
tvang i alle psykisk helsevernenheter som benytter 
tvang, som ledd i å redusere bruken av tvang. Det skal 
skje i samarbeid med Nasjonalt senter for 
erfaringskompetanse. Inger Lise 3 2 6 01.01.2017 31.12.2017

Spørsmålet har ikke vært eget  tema på årets 
årlige ledersamling med Bruker- og 
pårørendeorganisasjoner. Det har vært dialog 
om tilbudet til APAT teamet samt  begrunnelse 
for at ordningen med Bakvakt nå enderes til 
Beredskapsvakt. Ordningen er nu under 
etablering. Forsinket oppstart er begrunnet i at 
finansiering først nå kommer på plass. 

3.3 PHV og TSB

Sikre at omleggingen av finansieringsordningen for 
poliklinisk psykisk helsevern og rusbehandling brukes 
som et virkemiddel for å understøtte ønsket faglig 
innretning av disse tjenestene. Inger Lise 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017 Dette blir ivaretatt iht etablerte rutiner.

3.3 PHV og TSB
Øke poliklinisk/ambulant aktivitet i TSB uten reduksjon 
i døgntilbudet. Inger Lise 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Dette blir ivaretatt iht etablerte rutiner.

3.3 PHV og TSB
Etablere et eget tilbud til sped- og småbarns psykiske 
helse (0-3 år.) Inger Lise 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017

Tilbudet er etablert i DPS Vest-Finnmark og DPS 
Midt-Finnmark / SANKS. DPS Øst-Finnmark har 
ansatte med aktuell kompetanse. 

3.3 PHV og TSB
Sikre at det er tilstrekkelig med utdanningsstillinger for 
den nye spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin. Inger Lise 4 4 16 01.01.2017 31.12.2017

Klinikken har så langt ingen spesialister i 100% 
stilling innenfor fagområdet Rus- og 
avhengighetsmedisin. Klinikken tilfredstiller 
derfor ikke krav til å ha LIS leger innenfor 
fagområdet. 

3.3 PHV og TSB
Ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang 
innen 1. juni 2017. Inger Lise 1 3 3 01.01.2017 31.12.2017 01.06.17 Utkast foreligger. Planen er ikke ferdigstilt. 

3.4 Samhandling Delta i læringsnettverket Gode pasientforløp Anne Grethe 1 2 2 01.01.2017 31.12.2017

Læringsnettverket har ikke deltakelse fra 
Finnmarkssykehuset. Foretaket har ikke mottatt 
noen henvendelser fra initiativtaker til 
læringsnettverket om detakelse så langt. 

3.4 Samhandling

Delta i arbeid med å revidere strategi for 
avtalespesialister. Arbeidet koordineres av Helse Nord 
RHF Harald 1 3 3 01.01.2017 31.12.2017

Finnmarkssykehuset har ikke hørt noe fra Helse 
Nord RHF i denne saken. Foretaket er klar til å 
bidra. 

3.4 Samhandling
Etablere gjensidige samarbeidsavtaler med 
avtalespesialister innen 1. juni 2017. Harald 2 3 6 01.01.2017 31.12.2017 01.06.17

Det er per 19/4 inngått avtaler med fire av seks 
avtalespesialister i Finnmark. De siste to 
avtalespesialistene er det dialog med. 

3.4 Samhandling
Gi tilbakemelding på oppfølging av tjenesteavtale 2, 5 og 
10 med kommunene i tertialrapport 2 Anne Grethe 1 2 2 01.01.2017 31.12.2017 01.09.17

Finnmarkssykehuset har revidert tjenesteavtale 
5, mens tjenesteavtalene 2 og 10 gjenstår. OSO 
tar sikte på å behandle reviderte utgaver av disse 
avtalene høsten 2017.

3.4 Samhandling

Delta i utarbeidelse av en oppdatert strategi for 
samhandling med kommunene. Arbeidet koordineres av 
Helse Nord RHF Anne Grethe 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

FIN HF deltar via Helse Nords 
samhandlingsutvalg med primærhelsetjenesten



3.4 Samhandling

Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i 
hele behandlingskjeden. I samråd med Sykehusapotek 
Nord sørge for at samarbeidsavtalene mellom 
helseforetakene og kommunene sikrer pasientene 
kontinuerlig legemiddelbehandling med god kvalitet 
ved skifte av omsorgsnivå. Harald 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017

Finnmarkssykehuset har ivaretatt dette i nye 
reviderte tjenesteavtaler. Forpliktelser i 
tjenesteavtale 3 skal sikre oversendelse av 
oppdatert medisinliste ved innleggelse, samt at 
pasienter som benytter spesielt utstyr eller 
spesielle medisiner får dette med i et omfang 
inntil sykehuset kan skaffe dette selv for å sikre 
kontinuitet i behandlingen. Finnmarkssykehuset 
er tilsvarende forpliktet i tjenesteavtale 5 ved 
utskrivelser. Epikriser, resepter og tilstrekkelig 
medisin skal sendes med pasienten i tilstrekkelig 
omfang for å sikre kontinuitet i behandlingen. Vi 
registrerer imidlertid noen avvik på dette 
området (forsinkede epikriser, resepter og i 
noen tilfeller ikke sendt tilstrekkelig mengde 
medisiner ved utskrivning). Klinikkene har fokus 
på dette.

3.4 Samhandling

Delta aktivt i arbeidet til nasjonal standardisering innen 
IKT-området jfr Stortingsmelding nr. 9[2] 2012-2013, 
samt strategi for Nasjonal IKT HF.  Egne bestillinger vil 
komme fra Helse Nord RHF

Anne Grethe/ 
Øyvin 3 3 9 01.01.2017 31.12.2017

Dette ivaretas gjennom intern-IKT FIN HF sin 
deltakelse i regionale fora i HNB RHF. IKT har 
deltakere både på avdelings- og enhetsledernivå.

3.4 Samhandling
Ta i bruk Samhandlingsbarometeret  i samarbeid med 
overordnet samarbeidsorgan (OSO). Anne Grethe 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Finnmarkssykehuset har tatt i bruk 
Samhandlingsbarometeret. Det er etablert 
arbeidsgruppe hvor samhandlingsenhet er 
representert sammen med kommunal 
representant fra Alta kommune. 

3.5 Kvalitet Ingen korridorpasienter.

Anne 
Grethe/Vivi/ 
Rita 3 2 6 01.01.2017 31.12.2017

Klinikk Hammefest har utfordringer med 
korridorpasienter. Det jobbes med pasientforløp, 
vridining fra døgn til dagbehandling  for å få ned 
antallet korridorpasienter. I tillegg jobbes det 
mot kommunenen for å få utsrivningsklare 
pasienter flyttet hjem. Ledig sengekapasitet 
benyttes på tvers av avdelinger.  

3.5 Kvalitet

Øke bruk av avvikssystemet i analyse av 
enkelthendelser, statistikk og risikoanalyser, og ta i 
bruk samme klassifikasjonssystem som 
meldeordningen til Helsedirektoretat for bedre 
utnyttelse av meldingene.  Anne Grethe 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Dette arbeidet er under planlegging og foretaket 
planlegger å opprette et eget 
pasientsikkerhetsutvalg.



3.3 Kvalitet

Tiltak i vedtatt kvalitetsstrategi for Helse Nord skal 
iverksettes:                                                                                  o   
Ta i bruk ny elektronisk løsning for GTT- granskning og 
bruke statistikken aktivt i forbedringsarbeid.                                                                    
o   Delta i arbeidet med å definere behov for 
pasientrapporterte erfaringer (PROM og PREMS), samt 
ta i bruk elektronisk løsning når det er klart. 
Resultatene skal brukes i lokalt forbedringsarbeid. Det 
vil komme nærmere bestilling fra Helse Nord RHF     o 
Utføre fagrevisjoner på utvalgte fagområder. Arbeidet 
ledes av Helse Nord RHF. 
o Delta i utvikling av modulbasert opplæringsprogram i 
forbedringsarbeid. 

Anne Grethe 3 4 12 01.01.2017 31.12.2017

*Foretaket jobber med opplæring i bruk av 
elektronisk løsning for GTT-granskning. Vi tar 
sikte på å få gjennomført dette i løpet av våren 
2017.  *Arbeidet med pasientrapporterte 
erfaringer (PREM/PROM) gjøres på regionalt 
nivå. Finnmarkssykehuset er aktiv på å gi innspill 
til RHF i saken. Forslag til løsning fra Helse Nord 
skal i hht Helse Nord være klar andre halvår -17. 
Finnmarkssykehuset er klar til å innføre dette 
når løsningen er klar. *Finnmarkssykehuset vil 
delta i de vedtatte regionale fagrevisjonene innen 
NSTEMI hjerteinfarkt og cytostatika ved kreft i 
tykk/endetarm sammen med Helse Nords 
revisjonsteam. *Finnmarkssykehuset deltar med 
representant i det regionale utviklingsarbeidet 
rundt modulbasert forbedringsarbeid. 

3.5 Kvalitet

Alle ansatte skal ha nødvendig opplæring i 
pasientadministrative systemer, og opplæringen skal 
dokumenteres. Anne Grethe 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017

Det arbeides nå med å utvikle 
Kompetanseportalen som et hjelpemiddel til å 
kunne knesette kompetansekrav og følge opp at 
nødvendig opplæring blir gjennomført og 
dokumentert. 

3.5 Kvalitet
Rapportere tertialvis hvor mange hendelsesanalyser 
som er gjennomført.  Anne Grethe 4 4 16 01.01.2017 31.12.2017

01.04.17/     
01.09.17 Foretaket har ikke kommet i gang med dette

3.6 Pasientsikkerhet

Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå 
som en del av sykehusenes ordinære aktivitet og 
resultatene rapporteres i tertialrapport. Anne Grethe 4 3 12 01.01.2017 31.12.2017

Foretaket arbeider godt med tiltakspakkene i 
programmet med målsetning å etablere rutiner 
og systemer som fanger dette opp i ordinær drift. 
Det er fortsatt en vei å gå før alle pakker er 
impelementert i ordinær drift.

3.7 Smittevern
Oppfylle smittevernforskriftens krav om å ha en lege 
som koordinerer smittevernarbeidet i institusjonen. Harald 1 2 2 01.01.2017 31.12.2017

Det er oppnevnt smittevernleger ved begge 
sykehus i Finnmark. 

3.7 Smittevern
Inkludere smittevern i tjenesteavtale 10 mellom hvert 
helseforetak og deres opptakskommuner. Anne Grethe 1 2 2 01.01.2017 31.12.2017

3.7 Smittevern

Innføre antibiotikastyringsprogram som sikrer et 
nøkternt forbruk av antibiotika i tråd med nasjonale 
retningslinjer. Dette skal blant annet omfatte:               o 
Legge til rette for et fungerende antibiotikateam (A-
team).
o Årlig rapportere forbruk, fordelt på 
antibiotikagrupper og avdelinger.

Harald 2 3 6 01.01.2017 31.12.2017

Antibiotikastyringsprogram er vedtatt og første 
møte planlegges nå. Det vil bli etablert ett A-team 
for hele foretaket. Rapporten "Pest eller kolera" 
gis årlig ut og er en informativ 
informasjonsrapport om bruk av antibiotika i 
Finnmarkssykehuset over de siste fire år. 



3.7 Smittevern

Prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner skal 
utføres og rapporteres til Helse Nord RHF to ganger 
årlig.  Hvert helseforetak skal etterspørre avdelingsvis 
bruk av prevalensresultater i pasientsikkerhetsarbeidet. Harald 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

NOIS-PIAH utføres og rapporteres til 
virksomhetsrapporten og i kvalitetsutvalget. 
Kvartalsvis rapport til Helse Nord RHF 
inneholder også disse dataene. Tallene for 1. 
kvartal 2017 viste egne HAI på 3,5 % mot 3,4 % 
nasjonalt. Total HAI 9,6 % mot nasjonale tall på 
4,6 %. 

3.7 Smittevern

NOIS-registrering: Det skal være minst 95% oppfølging 
for alle inngrep som omfattes av forskriften. Ved dyp 
postoperativ sårinnfeksjon skal avdelingen gjennomgå 
pasientforløpet og iverksette tiltak. Harald 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

NOIS-POSI utføres. For første kvartal 2017 var 
det 100 % oppfølging i klinikk Kirkenes. Det var 
der to postoperative infeksjoner i denne 
perioden. Det har vært mangelfull rapportering 
fra klinikk Hammerfest. FIN er sammen med det 
regionale smittevernsenteret KORS involvert i å 
lage en mal som skal brukes til oppfølgingsarbeid 
av dype post-operative sårinfeksjoner. 

3.7 Smittevern
Rapportere NOIS-resultater til Helse Nord RHF 
tertialvis. Harald 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Resultater fra NOIS-POSI og NOIS-PIAH 
rapporteres i oppfølgingsmøter med Helse Nord. 
I tillegg rapporteres de månedlig i FINs 
virksomhetsrapport og resultatene forelegges 
også kvalitetsutvalget i FIN. 

3.8.1 Klima og miljø
Resertifisere styringssystem etter ISO-14001:2015 
innen 15. september Lena 1 4 4 01.01.2017 31.12.2017 15.09.17

Finnmarkssykehuset har sertfifiseringsrevisjon i 
uke 46. 19. mai gjennomføres en GAP-analyse for 
å konkretisere endringer foretaket skal gjøre for 
å oppfylle kravet i ISO-14001:2015.

3.8.1 Klima og miljø

Sette mål for de nasjonale miljøindikatorene. Resultater 
skal inngå i årlig klima- og miljørapport i tillegg til årlig 
melding. Miljøindikatorene med klimaregnskap 
utarbeides for: Energiforbruk, avfall, vann og innkjøp Lena 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Finnmarkssykehuset deltar i regionalt 
miljønettverk. I dette fora følges rapportering og 
rapporteringsverktøy for de nasjonale 
miljøindikatorenen opp.

3.8.2

Personværn og 
informasjons-
sikkerhet

Området informasjonssikkerhet med status på risiko- 
og sårbarhets (ROS)-analyser skal behandles av 
helseforetakets styre innen 1.6.17. Styresaken skal 
beskrive om databehandler oppfyller krav i lover og 
forskrifter som er tillagt databehandlerrollen og om 
nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. 
Eventuelle avvik som er ikke lukket innen utløpet av 
2016 skal rapporteres til Helse Nord RHF innen 
1.3.2017 med tilhørende tiltaksplan. Planen skal 
risikovurderes med hensyn til måloppnåelse. Øyvin 1 4 4 01.01.2017 31.12.2017

01.03.17/ 
01.06.17

Saken vil bli behandlet i styret i 
Finnmarkssykehuset i henhold til krav i 
oppdragsdokumentet. Styresak er under 
utarbeidelse for behandling i styremøtet 30 mai. 
Saken skal til ledermøtet 9. mai for behandling 
der. Foretaket har også rapportert på dette til 
RHF innen fristen 1. mars 2017

3.8.2

Personværn og 
informasjons-
sikkerhet

Innen 30.6.2017 skal det utpekes personvernombud i 
samsvar med krav som følger av EUs nye 
personvernforordning. Øyvin 1 3 3 01.01.2017 31.12.2017 30.06.17

Sak til ledermøtet er ferdig og fremmes for 
ledermøtet i mai slik at personvernombud er på 
plass i god tid før fristen.



3.8.2

Personværn og 
informasjons-
sikkerhet

Ingangsette gjennomføring av nasjonal 
sikkerhetsmyndighet(NSM) og helseCERTs generelle 
anbefalte tiltak for beskyttelse mot dataangrep. Øyvin 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Foretaket har sendt forespørsel til Helse Nord 
RHF på om dette er et punkt som hører til Helse 
Nord IKT. De 4 generelle punktet til HelseCert er 
alle av teknisk art, delvis utenfor foretakets 
kontroll: 1. Oppgrader program- og maskinvare.  
2. Vær rask med å installere 
sikkerhetsoppdateringer. 3. Ikke tildel 
sluttbrukere administrator-rettigheter. 4. 
Blokker kjøring av ikkeautoriserte programmer.

3.8.2

Personværn og 
informasjons-
sikkerhet

Sikre at anskaffelser og innføring av IKT systemer følger 
helse Nord sine drifts- og sikkerhetsmessige krav Øyvin 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017 Er ivaretatt gjennom intern IKT FIN HF

3.8.3 Beredskap
Implementere Helsedirektoratets Veileder for 
helsetjenestens organisering på skadested. Jørgen 1 3 3 01.01.2017 31.12.2017

Veileder er implementert og tas opp på blant 
annet fag camp for alle ansatte.

3.8.3 Beredskap

Bidra i prosjekt som skal utrede muligheten for 
døgnkontinuerlig samisk språkkompetanse i AMK 
sentraler for eksempel ved hjelp av teknologi, og 
mulighetene for samarbeid mellom landets AMK 
sentraler for å sørge for slik språkkompetanse. 
Nærmere bestilling vil komme fra Helse Nord RHF Jørgen/Vivi 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017

Klinikken har hengt seg på foretakets eget 
tolkeprosjekt hvor båd ambulanse og AMK 
kjenner prosedyrer og kan benytte seg av 
tjenesten. Foretaket bidrar når bestilling 
kommer fra RHF. 

3.8.3 Beredskap
Sikre at tiltakene knyttet til Riksrevisjonens rapport om 
beredskap innenfor IKT, vann og strøm blir fulgt opp. Øyvin 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017 Er ivaretatt gjennom SDEs beredskap.

3.8.3 Beredskap
Sikre at planverk er koordinert med andre offentlige 
instanser (kommunenivå, sivil beredskap og Forsvaret) Harald/ Øyvin 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Dette ivaretas gjennom Beredskapsutvalg og 
beredskapsrådgiver. Når det gjelder konkrete 
plikter i hht. tjenesteavtale 11 så oppfyller vi mye 
av det gjennom beredskapssamhandlingsfora, 
jevnlige fellesøvelser/-trening, oppdatert 
varsling og krisekommunikasjonslinjer, 
samhandling i den akuttmedisinske kjede. 
Gjennom deltakelse i Øst- og Vest-Finnmark 
øvingsutvalg og aktiv deltaker i øvelser og 
oppfølging av disse er koordinering med sivilt 
beredskap, kommuner og andre nødetater 
fungerende. Gjeninnføring av 
totalforsvarstankegangen og prosessene rundt 
dette gjør at vi også er på god vei mot bedre og 
mer effektiv koordinering og samhandling med 
Forsvaret.



3.8.3 Beredskap

Med bistand fra regional legemiddelkomite opprette og 
vedlikeholde lokale ROS-analyser for 
legemiddelberedskap og sikre tilstrekkelige 
beredskapslagre av legemidler herunder 
infusjonsveske.Regional legemiddelkomite skal i løpet 
av 2017 utarbeide retningslinjer for håndtering av 
mangelsituasjoner. Harald 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017

Regional legemiddelkomite ennå ikke operativ. 
FIN er klar til å delta og bidra i denne prosessen. 

3.8.4 Forskning og inovasjon

Delta i arbeidet med å vurdere mulighetene for økt 
samordning av kriteriene for nytte, samt evaluere 
forståelsen og effekten av nye kriterier for hhv kvalitet, 
nytte og brukermedvirkning. Anne Grethe 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Fortskningsleder vil ta opp saken i Helse Nords 
forskerlederforum.

3.8.4 Forskning og inovasjon

Implementere tiltak som beskrevet i Strategi for 
forskning og innovasjon 2016-2020, jfr. vedtatt 
tiltaksplan for 2017, herunder forskning på samisk 
helse, inkludert behandlings- og helsetjenesteforskning.

Anne 
Grethe/Inger 
Lise 1 3 3 01.01.2017 31.12.2017

1) Finnmarkssykehuset har støttet 
forskningsprosjekter med lokale 
forskningsmidler som faller inn under Helse 
Nords Prioriterte områder
2) Bruker er representert i forskningsstyret ved 
Finnmarkssykehuset og er med på å avgjøre  
hvilken forskningsprosjekter som skal 
prioriteres.  Videre brukere innkludert i kliniske 
forskningsprosjekter 
 3) Utlyst ny forskerstilling 4) Kontrakt inngått 
mellom Finnamrkssykehuset og Norinnova

3.8.4 Forskning og inovasjon
Identifisere behov for forskning og innovasjonstiltak 
spesielt rettet mot den samiske befolkningen

Anne 
Grethe/Inger 
Lise 1 3 3 01.01.2017 31.12.2017

Ivaretas og følges opp av SANKS (Samisk 
nasjonal kompetansetjeneste) som utarbeider 
egne planer og strategier for å sikre dette.  Pågår 
nå Samarbeidsprosjekt mellom 
primærhelsetjenesten (kulturspråk pasienter) og 
Finnmarkssykehuset (Tolkeprosjektet) .  
Prosjektene skal kartlegge om bestilling av tolk 
via EPJ fra kommuneleger og rekvirering av tolk 
ved Finnmakrssykehuset er optimal.

4
Sikre god pasient og 
bruker-medvirkning

4
Pasient og bruker-
medvirkning

Utvikle flere samvalgsverktøy for å gi pasienter 
mulighet til å delta aktivt i egen behandling og sikre at 
kvalitetssikret verktøy som publiseres på helsenorge.no 
tas i bruk. Anne Grethe 4 4 16 01.01.2017 31.12.2017

Dette arbeidet er ikke igangsatt i 
Finnmarkssykehuset.

4
Pasient og bruker-
medvirkning

Implementere nasjonale retningslinjer for 
brukermedvirkning og enhetlig praksis på systemnivå.

Ole 
Martin/Anne 
Grethe 1 3 3 01.01.2017 31.12.2017

Det er gjennomført en evaluering av nasjonale 
retningslinjer opp mot foretakets system for 
brukermedvirkning. Retningslinjene følges i stor 
grad og aktivitet er iverksatt for å tilpasse 
foretakets rutiner ytterligere mot de nye 
nasjonale retningslinjene.



4
Pasient og bruker-
medvirkning

Følge opp resultatene fra PasOpp undersøkelsen. 
Iverksette tiltak for å forbedre utskrivningsamtalen og 
sikre at pasient/pårørende får nødvendig informasjon:                                                                                  
o om sin sykdom, 
o om medikamentene
o får med seg oppdatert medikamentliste

Anne 
Grethe/vivi/  
rita 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017

Resultatene fra PasOpp er gjennomgått på alle 
ledernivå, i alle avdelinger, samarbeidsforum 
med TV/VO og KVAMråd i klinikkene. 
Handlingsplaner er også utarbeidet for lukke 
"avvik". 

4
Pasient og bruker-
medvirkning

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

Anne 
Grethe/vivi/  
rita 3 4 12 01.01.2017 31.12.2017

Foretaket har igangsatt en prosess med tanke på 
å utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet.

5

Sikre gode 
arbeidsforhold og 
tilstrekkelig 
kvalifisert personell

5

Sikre gode 
arbeidsforhold og 
tilstrekkelig kvalifisert 
personell

Motivere og legge til rette for at ansatte velger høyere 
stillingsprosent og helst 100 % stilling. Lena 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Finnmarkssykehuset når de målkrav som er satt 
og legger til rette for 100% stillinger der det er 
mulig. 

5

Sikre gode 
arbeidsforhold og 
tilstrekkelig kvalifisert 
personell

Tilby nyutdannet helsepersonell hele faste stillinger i 
større grad. Lena 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Finnmarkssykehuset når de målkrav som er satt 
og legger til rette for 100% stillinger der det er 
mulig. 

5

Sikre gode 
arbeidsforhold og 
tilstrekkelig kvalifisert 
personell

Implementere del 1 i ny spesialistutdanning for leger 
med ansettelser i LIS1-stillinger fra og med høsten 
2017. Lena 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017

Finnmarkssykehuset har opprettet en LiS komite 
sammensatt av medisinsk fagsjef, HR-rådgiver og 
overleger innen fagområdene medisin, kirurgi, 
akuttmedisin og psykiatri.Komiteen er ansvarlig 
for implementering av ny LIS -
utdanning.Herunder også LIS-del 1. Det er 
utarbeidet en oversikt over de 91 læringsmålene 
og utarbeidet et forslag på hvordan oppfølgning 
og godkjenning av disse skal fordeles på 
henholdsvis kirurgisk og medisinsk fagområdet. 
Beslutning skal tas i komitemøte medio juni. 
Komiteen skal også påse at at leger med 
veilederansvar får tilbud om veilederopplæring. 
Invitasjon til slike regionale kurs er sendt ut. 
Komiteen har  i tillegg til oppgave å bidra inn i 
forhold til tiltak for mottak og opplæring av LIS 1 
- herunder også introduksjonsdager. Medisinsk 
fagsjef og HR- rådgiver tilbyr klinikk/avdelinger 
å komme ut å informere om ny LIS utdanning.



5

Sikre gode 
arbeidsforhold og 
tilstrekkelig kvalifisert 
personell

Planlegge for å iverksette del 2 og 3 (LIS2 og 3) i ny 
ordning for spesialistutdanning. Lena 3 3 9 01.01.2017 31.12.2017

Finnmarkssykehuset har som nevnt i punkt 
ovenfor oppretet en LIS-komite som er ansvarlig 
for legers spesialiseringsløp - inkludert del 2 og 
del 3. Foretaket har svart ut høringsuttalelse på 
læringsmål for del 2 og del 3 av 
spesialiseringsløpet. Når godkjenning av disse 
læringsmålene foreligger vil komiteen ha til 
oppgave å planlegge med tiltak som sikrer at ny 
utdanningsløp implementeres på en god måte.

5

Sikre gode 
arbeidsforhold og 
tilstrekkelig kvalifisert 
personell

Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser 
som beskrevet i vedlegg 1. Lena 1 3 3 01.01.2017 31.12.2017

Inntak høsten 2017 er i gang, og vi forventer å nå 
foretakets måltall. Finnmarkssykehuset har en 
dedikert person som innehar oppgaven som 
praksiskoordinator. Koordinatoren skal i 
samarbeid mellom UiT og aktuelle avdelinger i 
klinikkene finne løsninger slik at leveransen av 
praksisplasser innfrir behov og avtaletall. USAM 
har oppretet en arbeidsgruppe som har til 
oppgave å analysere fremtidig behov for 
praksisplasser samt hvordan disse skal fordeles 
mellom de ulike helseforetakene i Helse-Nord. 
Dette er et pågående arbeid hvor 
Finnmarkssykehuset deltar inn i arbeidet. 
Finnmarkssykehuset har opprettet et 
samarbeidsutvalg mellom FIN og UiT hvor 
formålet er å bedre samarbeidet og kvaliteten på 
utdanning av helsepersonell. 

5

Sikre gode 
arbeidsforhold og 
tilstrekkelig kvalifisert 
personell

Legge til rette for at lederopplæringene som tilbys gir 
ledere en klar forståelse av deres ansvar for å innrette 
sin virksomhet i tråd med prinsippene for prioritering. Lena 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

HR har i samarbeid med klinikksjefer og 
stabsledere utarbeidet et introduksjonsprogram 
for nye ledere med sjekkliste. Retningslinjen ligger 
i DocMap RL5718 og programmet i sin helhet med 
sjekkliste vil ligge i lederhåndboken når den 
lanseres i mai.  Det er laget en kurspakke for ledere 
der HR i samarbeid med spesialister tilbyr kurs i de 
ulike temaene beskrevet i programmet. I mars 
startet Lederutviklingsprogrammet Basisledelse 
opp. Det  er er modulbasert program på 7 moduler 
og har ett års varighet for hvert kull. Dette er et 
program obligatorisk for enhetsledere i 
Finnmarkssykehuset. i programmet inngår 
veiledning i refleksjonsgrupper.  Interne ressurser 
brukes til formålet. 



5

Sikre gode 
arbeidsforhold og 
tilstrekkelig kvalifisert 
personell

Delta i prosjekt «Ledermobilisering», og utarbeide plan 
for gjennomføring. Lena 1 4 4 01.01.2017 31.12.2017

Gjennomført kull 2 med avslutning mai 2017.

5

Sikre gode 
arbeidsforhold og 
tilstrekkelig kvalifisert 
personell

Delta i utviklingen av felles tiltak i strategi for leder- og 
ledelsesutvikling. Lena 1 3 3 01.01.2017 31.12.2017

HR sjef bidrar inn i nettverk intiert av HR sjef og 
Eierdirektør i Helse Nord. 

5

Sikre gode 
arbeidsforhold og 
tilstrekkelig kvalifisert 
personell

Innføre "Kompetansemodulen”  i henhold til prosjektets 
plan Lena 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017 01.06.2017

Utrullingsplan laget og utrulling ihht plan. 

5

Sikre gode 
arbeidsforhold og 
tilstrekkelig kvalifisert 
personell

Delta i arbeidet med Regional bemanningsmodell som 
grunnlag for egne strategiske utviklings- og 
rekrutteringsplaner Lena 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Opplæring av nøkkelpersonell gjennomført. 
Organisering av arbeidet internt pågår. 

5

Sikre gode 
arbeidsforhold og 
tilstrekkelig kvalifisert 
personell

Analysere rekrutteringsbehovet for helsefagarbeidere i 
fulltidsstillinger, og etablere pilotprosjekt for å teste 
oppgavedeling knyttet til helsefagarbeideres arbeidsfelt. Lena 3 4 12 01.01.2017 31.12.2017

Dette arbeidet er ikke startet opp, men følges 
opp innenfor tidsfristen.

5.1 HMS

Kartlegg omfanget av vold og trusler mot helsepersonell 
og medpasienter, og hvordan beredskap for forebygging 
og håndtering av vold og trusler ivaretas som en del av 
HMS-arbeidet. Lena 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017

Saken er behandlet i foretakets 
arbeidsmiljøutvalg (FAMU). Oppdraget med 
risikovurderinger er delegert til Kvamrådene i 
klinikken, med krav om å rapportere status til 
FAMU i oktober. Vold og trusler meldes i 
foretakets avvikssystem, DocMap. Det 
rapporteres årlig i ledelsens gjennomgåelse.

5.1 HMS

Samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten i 
arbeidet med å utvikle tiltak for å forebygge og ivareta 
beredskap for håndtering av vold og trusler. Lena 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017

Tiltaksplaner utarbeides i forbindelse med 
risikovurdering av av vold og trusler i klinikkene. 
Tillitsvalgte og vernetjenesten deltar i arbeidet.



5.1 HMS
Sikre systematisk rapportering av skader og uønskede 
hendelser på ansatte. Lena 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Personalskader meldes i foretakets 
avvikssystem, DocMap. Avvikene følges opp på 
ordinær måte. Alle personalskader lukkes av 
Personal og organisasjon som siste del av 
saksbehandlingen. For personalskader sendes 
også skjema til NAV, forsikring og eventuelt 
andre instanser avhengig av skaden.

5.1 HMS
Definere konkrete forbedringstiltak ut fra 
medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016. Lena 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Det er utarbeidet en handlingsplan på 
foretaksnivå der Strategisk ledergruppe har lagt 
føringer på fokusområder. Avdelingene og 
enhetene skal utarbeide handlingsplan med 
minst to forbedringsområder og ett 
bevaringsområde. Frist 31.05.17. Klinikksjefene 
skal rapportere status til foretakets 
arbeidsmiljøutvalg. Et område som skal måles i 
2017 er gjennomføring av Utviklingssamtaler. 
Dette gjøres gjennom Personalportalens 
kompetansemodul. Med referanse til 
Arbeidsgiverpolitisk handlingsplan skal alle 
medarbeidere i foretaket få tilbud om 
utviklingssamtale. 

5.1 HMS

Tertialsvis redegjøre for foretakets arbeid med å 
redusere sykefravær til under 7.5 %, herunder med et 
særskilt fokus på enheter emd fravær over 10 %. Lena 1 4 4 01.01.2017 31.12.2017

Foretakets nærværsprosjekt jobber med et fokus 
på avdelinger med høyt sykefravær, og særlig 
enheter med fravær over 10%.  De fleste 
avdelinger som er prioritert i nærværsprosjektet 
har kommet i gang. Sykefraværsprosenten for 
mars er på 8.5%.  I tillegg til oppfølging av 
utvalgte avdelinger, gir prosjektleder bistand i 
enkeltsaker og intern opplæring. Sykefravær 
rapporteres som fast sak med fast mal i 
Foretakets AMU i 2017. 

5.1 HMS
Evaluere eksisterende nærværsprosjekt og rapporter i 
tertialrapport 2. Lena 1 3 3 01.01.2017 31.12.2017 01.09.17

Personal og organisasjon planlegger en 
internrevisjon på dette temaet i juni.

6
Infri økonomiske mål 
i perioden



6.1 Tildeling av midler Total tildelingssum 1 530 927 Trude 1 1 1 01.01.2017 31.12.2017

Finnmarkssykehuset holder seg innenfor den 
rammen vi har fått tildelt for 2017. 

6.2 Resultatkrav 30 millioner kroner Trude 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017

Finnmarkssykehuset har et positivt resultatavvik 
på 12 MNOK pr. april. Dette er 2. mill kroner 
bedre enn budsjettert. Finnmarkssykehuset 
opprettholder prognosen på å klare 
resultatkravet på 30 MNOK for 2017.

6.2 Resutlatkrav

Styrebehandle tiltaksplaner for å sikre at de 
økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2018-
2021. Frist innen 7. april 2017 Trude 1 3 3 01.01.2017 31.12.2017 07.04.2017

Finnmarkssykehuset har styrebehandlet 
tiltaksplanene  for planperioden 2018-2021.

6.3 Investerings-rammer
Ferdigstille registrering av alle data i nasjonal database 
for klassifikasjons-systemet innen 30. april. Øyvin 3 3 9 01.01.2017 31.12.2017 30.04.17

Dette er ivaretatt i Hammerfest. Kirkenes vil få 
dette oppdatert når NKS er ferdigstilt. FIN HF 
mangler dette i Tana og Karasjok.

6.3 Investerings-rammer
Gjennomføre nødvendig vedlikehold som sikrer 
opprettholdelse av bygningsmessig standard og kvalitet. Øyvin 3 4 12 01.01.2017 31.12.2017

     
verdibevarende vedlikehold. Etterslepet på 
bygninger er over 500 MNOK, og dette skal 
ivaretas gjennom investering i nybygg. FIN HF 
må sikre nok midler til reinvestering og 

6.3 Investerings-rammer

Utarbeide en konkret 4-årig vedlikeholdsplan som 
sikrer opprettholdelse av bygningsmessig standard og 
kvalitet over tid. Frist 1. oktober Øyvin 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017 01.10.17

Det jobbes med dette krav. Delvis løses det 
gjennom reinvestering, men resterende nivå og 
kvalitet bør løses gjennom husleiemodell. Det 
pågår jobb med denne modellen, i samarbeid 
med Eiendomsforum HN RHF.

6.3 Investerings-rammer

Innføre nasjonalt system for forvaltning, drift og 
vedlikehold (FDV) av medisinsk teknisk utstyr (MTU) 
og behandlingshjelpemidler (BHM). Øyvin 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Dette er ikke noe FIN HF kan gjøre i egenregi, 
men foretaket deltar i den regionale jobben som 
gjøres innen dette felt.

6.3 Investerings-rammer
Forberede evaluering av prosjekt Nye Kirkenes sykehus 
i 2018 Lill-Gunn 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017 Plan vil være på plass innen utgangen av 2017.

6.4 Anskaffelse
Organisere kompetanse slik at bestillerrolle overfor 
Sykehusinnkjøp HF blir ivaretatt. Trude 1 3 3 01.01.2017 31.12.2017

Dette ivaretas i prosjektet "bestillerrollen". Her 
vil også bindeleddet opp mot Sykehusinnkjøp 
ivaretas. Pr i dag ivaretas dette av en av de 
ansatte ved innkjøpsavdelingen i "as is" perioden 
ut 2017.

6.4 Anskaffelse
Sikre medvirkning i produktråd fra foretakets brukere 
av varer og tjenester. Trude 2 3 6 01.01.2017 31.12.2017 Ivaretas fortløpende



6.4 Anskaffelse
Implementere nasjonal kategoristruktur i 
innkjøpsvirksomheten. Trude 2 3 6 01.01.2017 31.12.2017

Jobbes med og må sees i sammenheng med 
kategoristruktur i Sykehusinnkjøp som er under 
arbeid.

6.4 Anskaffelse

Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen 
organisasjon, herunder:                                                           a. 
Innen 30.november levere plan for anskaffelser som 
skal gjennomføres i 2018.
c. Innen 31. desember kunne rapportere detaljert for 
alle vare- og tjenesteanskaffelser på artikkelnivå mht 
hvilken avtale og til hvilke vilkår. 

Trude 2 4 8 01.01.2017 31.12.2017
30.11.17/     
31.12.17/ Dette arbeidet er i rute i henhold til frister.

6.4 Anskaffelse
Kartlegge og utarbeide reanskaffelsesplan av MTU i tråd 
med nasjonal struktur. Trude/Øyvin 3 3 9 01.01.2017 31.12.2017

Dette jobbes det med i regional sammenheng. 
Foretaket deltar foreløpig ikke i dette arbeidet.

7
Risikostyring og 
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7
Risikostyring og 
interkontroll

Overordnede mål for overorndet risikostyring 2017:             
Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet, 
samt Innfri de økonomiske mål i perioden Ole Martin 1 2 2 01.01.2017 31.12.2017

Foretaket gjennomføres overordnet risikostyring 
iht RHF sine retningslinjer og har gjort dette over 
flere år. Etter revisjon av rutiner høsten 2016 så 
har foretaket gjort noen endringer for å 
ytterligere styrke dette arbeidet. Overordnet 
risikostyring behandles i ledergruppen og styret 
tertialsvis og er også implement ned på 
klinikknivå gjennom driftsavtalene.

7
Risikostyring og 
interkontroll

Innen 1. september skal foretakene utarbeide og 
styrebehandle plan som beskriver ledelsesmessige og 
organisatoriske tiltak som skal iverksettes for å 
imøtekomme krav og målsettinger i forskrift om ledelse 
og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Anne Grethe/ 
Klinikksjefene/
Lena 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017 01.09.2017

Foretaket følger fremdriften i prosessen. 
Strategisk ledergruppe har saken til oppfølging 
medio juni der tiltak for implementering i klinikk 
og stabsavdelinger er i fokus. Klinikkene har 
også fått i oppdrag å gjennomføre 
risikovurdering av egen internkontroll som skal 
presenteres på dette møtet. Sak til styre på 
øvrige tiltak planlegges iht frist i 
oppdragsdokument 01.09.2017



7
Risikostyring og 
interkontroll

Ledelsen og 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. Gjennomgangen skal omfatte og 
konkludere mht:                                                                    o 
Måloppnåelse innenfor de fire overordnede mål jf. 
kapittel 2. 
o Vurdering av om virksomhetens organisering og 
ledelse systematisk understøtter 
pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god 
måte
o Informasjonssikkerhet 
o Klima og miljø
o Beredskap 
o Risikostyring

Anne Grethe/ 
Klinikksjefene/
Lena 2 2 4 01.01.2017 31.12.2017

Gjennomføres årlig i februar/mars. Behandles 
både i ledergruppen i foretaket og i styret. 
Omhandler flere sentrale tema i henhold til 
oppdraget knyttet til internkontrollen med blant 
annet informasjonssikkerhet, internkontroll og 
klima og miljø. 
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