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Rapportering 2. tertial - Oppdragsdokument 
Finnmarkssykehuset HF 2017  
  
Saksbehandler:   Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen 
Møtedato:  28. september 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. Denne 
saken oppsummerer status for gjennomføring av oppdraget for 2. tertial. Det er iverksatt 
arbeid på de fleste av oppdragene og måloppnåelsen er god på mange av oppdragene. Noen 
få oppdrag er foretaket fortsatt ikke kommet i gang med. 

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. 2. 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 2 tertial: 
Tolkeprosjektet er implementert i henhold til plan og framdriftsplan for videre utvikling 
følges. Plan for redusert bruk av tvang er under utarbeidelse, men realitetsbehandling er 
skjøvet på for å innarbeide nye styrevedtak i planen. Samhandlingsbarometeret er tatt i 
bruk. Nærværsprosjektet er under evaluering og dette vil ferdigstilles før utgangen av 
fristen som er 15. september. Plan for evaluering av arbeidet med Nye Kirkenes sykehus er 
også på plass, men arbeidet er avhengig av ferdigstillelsesdato for sykehuset. 
 
Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 
Arbeid for å redusere variasjon i pasientbehandlingen har fortsatt prioritet i 
Oppdragsdokumentet for 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 
standardiserte pasientforløp for hjertepasienter. Reduksjon av bruk av tvang skal ha et 
særlig fokus i 2017. Det skal også etableres avtaler med kommuner og barnevernet for å 
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sikre tilgjengelig helsehjelp for denne gruppen. Klinikk for psykisk helsevern og rus (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 RHF 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 2. tertial: 
Arbeid med overgang til rimeligere legemidler er startet opp. Foretakets egen 
legemiddelkomite har fokus på dette og avventer nye initiativ fra RHF som vil følges opp av 
foretaket. Foretaket har gode tall på antall hjemmedialyse. Tallene for trombolyse er usikre 
da klinikk Kirkenes ikke har registrert riktig i siste periode. Rutinene er nå endret i forhold 
til dette. Foretaket har også etablert samarbeidsavtaler med barnevernet og registrerer 
også utskrivningsklare pasienter innenfor PHR.  Foretaket har ikke etablert 
utdanningsstillinger for russpesialiteten fordi kravet for etablering er å ha ansatt overlege i 
100 % stilling. Per i dag har foretaket spesialist i deltidsstilling innenfor russpesialiteten. 
 
De fleste avtalespesialister har man nå inngått avtaler med. 
Antibiotikastyringsprogrammet er innført og det utføres NOIS registreringer. Arbeid med å 
sikre god legemiddelhåndtering er også iverksatt. Foretaket er godt forberedt på 
resertifiseringen på Klima og miljø som skal gjennomføres i høst. ROS analyse er også 
utført på informasjonssikkerhet. 
 
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. 
 
Status 2 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 implementert i foretaket. PasOpp 
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resultater brukes i langt større grad i forbedringsarbeidet enn tidligere år og brukes nå på 
alle nivå i organisasjonen. Videreutvikling av utskrivningssamtalen er startet opp i 
Kirkenes og under planlegging i Hammerfest. Lokale mål for pasientopplevd kvalitet er 
fortsatt ikke etablert, men arbeid er igangsatt. 
 
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. Implementering av 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 2. 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 satt større fokus på kartlegging og forebygging av vold. Foretakets 
arbeidsmiljøutvalg (FAMU) behandlet i februar nye regler for vold i Arbeidslivet vedtatt av 
Arbeids- og sosialdepartementet. KVAM rådene har fått i oppdrag å følge opp og 
implementere de nye bestemmelsene. Det skal gjennomføres ROS-analyser, og utarbeides 
nødvendige tiltaksplaner, herunder opplæring. Dette arbeidet pågår nå i klinikkene. FAMU 
får en rapportering på status i oktober. Dette arbeidet kommer i tillegg til foretakets 
etablerte prosedyrer for forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler. 
 
Det arbeides gjennom nærværsprosjektet med å redusere sykefraværet. Avdelinger med 
høyt sykefravær har prioritet i 2017. Per juli er sykefraværet på 9 %, mot 8,4 % per juli 2016. 
 
Innfri økonomiske mål i perioden 
Foretakets resultatkrav er redusert sammenlignet med året før. Resultatkravet for 2017 er 
på +30 millioner kroner. Foretaket skal 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. 
Innkjøpssystemet skal implementeres fullt ut i organisasjonen og nasjonal kategoristruktur 
i innkjøpsvirksomheten skal implementeres.  
 
Status 2. tertial: 
Foretaket har et resultat som er bedre enn budsjett. Tiltaksplaner er også styrebehandlet i 
henhold til krav i oppdraget. Effekten av tiltaksplanene er derimot lav. Arbeid med 
utrulling av innkjøpssystemet pågår. Gammel bygningsmasse krever mye vedlikehold slik 
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at vedlikeholdsetterslepet er stort. Dette vil bedres etter hvert som foretaket får ny 
bygningsmasse.   

3. Risikovurdering 
Gjennomføring av prosess og vedtak i forhold til oppdragsdokumentet bidrar positivt til 
utvikling av våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Det er ikke registrert negative 
konsekvenser 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 om oppdragsdokumentet berører først og fremst ledergruppen i foretaket og 
mellomledere hva gjelder gjennomføring. Selve prosessen med gjennomføring av oppdraget 
vil påvirke hele foretaket. Risiko knyttet til måloppnåelse vurderes som liten da foretaket 
har stor fokus på risikostyring generelt og risikostyring opp mot oppdragsdokumentet 
spesielt. 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.  

4. Medbestemmelse 
Saken har vært drøftet med de tillitsvalgte i informasjons- og drøftingsmøte fredag 15. 
september 2017. 

5. Direktørens vurdering 
Det er administrerende direktørs vurdering at gjøres en god jobb i organisasjonen med å 
følge opp oppdraget. Arbeid er iverksatt på de fleste av områdene og 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 og har iverksatt flere 
tiltak for å redusere fristbruddene. Bemanningssituasjonen er også i bedring og gir 
klinikken bedre kapasitet. 
 
Innenfor kvalitetsarbeidet så må foretaket ha et større fokus på kontinuerlig forbedring. 
Før sommeren ble det derfor etablert et pasientsikkerhetsutvalg som skal ha et spesielt 
ansvar for å følge opp uønskede pasienthendelser. Utvalget skal sikre at læringseffekten 
forankres i organisasjon, gi innspill til forbedringsarbeid knyttet til pasientsikkerhet og 
gjennomføre hendelsesanalyser.  
 
Det er for store variasjoner i registeringen av data til medisinske registre. Klinikkene må 
sørge for korrekt registrering av data til medisinske registre og infeksjonsregistre slik at 
dette kan brukes i det kontinuerlige forbedringsarbeid. 
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Foretaket leverer i henhold til målsetningen på økonomi, men flere klinikker oppnår ikke 
målsettingen og har store avvik. Klinikker med avvik har utarbeidet ytterlige tiltaksplaner 
for å få økonomien i balanse. Fokuset fremover må være på gjennomføringen av tiltakene. 
 
Vedlegg:  

- Rapport 2. tertial OD 2017 
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Rapportering på OD 2017 

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. 

Fag, Forskning og Samhandling har i 2017 ledet prosjekt innen Psykisk helsevern 
og Rus som har hatt fokus på å kartlegge både antall pasientkontakter og andel 
polikliniske konsultasjoner som er sendt utenfor fast behandlingssted. 
Sluttrapport for dette prosjektet ferdigstilles i løpet av oktober 
måned. Finnmarkssykehuset har i tidligere prosjekter, ledet av FFS, skaffet seg 
oversikt over andel kontroller innen flere av de aktuelle fagområder. Det er kjent 
for foretaket at her er variasjon både hva angår andel kontroller og antall 
polikliniske kontroller. Arbeidet med å redusere variasjon vil videreføres og 
utvikles videre. 
 

 

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. Dette arbeidet er ikke kommet i gang. Finnmarkssykehuset sin egen 
legemiddelkomite er operativ og behandler slike saker. 
 

 
3. 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. 
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Rapportering på OD 2017 

Kartleggingsforespørsel er gjennomført i Klinikk Kirkenes, men foreløpig ikke i 
Klinikk Hammerfest. Det er nå ansatt klinisk farmasøyt i Klinikk Hammerfest, og 
det planlegges gjennomføring av kartleggingen i løpet av høsten etterfulgt av ROS-
analyse. I Kirkenes vil forutsetningene for tilberedning bli annerledes når aktivitet 
flyttes inn i Nye Kirkenes sykehus. Blant annet av denne grunn planlegges denne 
ROS-analysen utført 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. 
 

 
4. På bakgrunn av rapport «Lukket legemiddelsløyfe», utarbeidet i FIKS1-programmet, 

skal helseforetakene utarbeide en felles strategi for å oppnå en lukket 
legemiddelsløyfe. Helse Nord RHF vil komme tilbake til hvem som skal lede arbeidet.  

 
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 Legemiddel Kabinett (ELK) og gjør seg nå sine erfaringer 
med denne. Finnmarkssykehuset er derfor kommet langt i arbeidet med å 
implementere lukket legemiddelsløyfe. 
  

 
Foretaksspesifikke krav: 
 
5. Utvikle videre tolketjenesten for den samiske befolkningen. 

Tolkeprosjektet rulles 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 alle 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 informere om tilbudet. 
 

 
3.2 Somatikk 
 
1. Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne 

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

Hittil i 2017 er det fra Finnmarkssykehuset totalt registrert 56 hjerneslagpasienter 
i Norsk hjerneslagregister. I Hammerfest er det registrert 47 tilfeller hvor 5 fikk 
trombolysebehandling. 3 av de 5 med trombolysebehandling fikk behandlingen 
innen 40 minutter, og tilsvarer 60 %. I Kirkenes er det kun registrert inn 9 hjerne-
slag i perioden, og ingen trombolysebehandling. Tall og tilbakemelding fra Norsk 

1 Felles innføring kliniske systemer 
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Rapportering på OD 2017 

hjerneslagregister viser at Kirkenes ikke har levert inn tall for perioden. Klinikkene 
er bedt om å sikre at data til hjerneslagregisteret innleveres og fylles ut korrekt. 
 

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

I Finnmarkssykehuset er det 14 pasienter som følges opp med hemodialyse. Det er 
6 stk som får behandling tilknyttet Kirkenes, og 8 stk tilknyttet Hammerfest (6 av 
disse i Alta).  Det er ingen som har hjemmehemodialyse, men 3 stk som har hjemme 
peritonaldialyse i Øst-Finnmark. I Vest-Finnmark er det ingen som har 
hjemmehemo og 5 som har hjemme peritonal dialyse. Totalt er det da 20 pasienter 
med behov for dialyse i Finnmark, som gir en total hjemmedialyseandel på 39 %. 
 

 
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 
01.06.16 - 01.07.17 var andelen på 88 %. 
 

 
4. Utvikle former for ambulante tjenester innen rehabilitering og voksen- og 

barnehabilitering. 
 

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. 
 

 
5. 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 har vist seg å være vanskelig å oppnå for en pasient fra 
Finnmark grunnet lange avstander. Foretaket 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. De er i gang, men 
har foreløpig ingen statistikk å vise til. 

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

Det pågår et nært samarbeid mellom Finnmarkssykehuset 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. 
 

 
 
3.3 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. Ny 
organisering av skuttilbudet i Finnmark (styresak 56/2017) forventes å gi færre 
tvangsinnleggelser på 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. Lov om 
tvang endres fra 01.09.17 slik at pasientens samtykkekompetanse i større grad skal 
foreligge ved tvangsinnleggelser. Finnmarkssykehuset har kun fullmakt til å bruke 
tvang i nødsituasjoner. 
 

 
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 fra hvis pasienten avbryter behandlingstilbudet. For perioden 
01.01.17 - 31.07.17 er det av totalt 53 pasienter som av ulike grunner har avbrutt 
behandlingen. 
 

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

Utkast til plan er ikke realitetsbehandlet. Planen er under revidering som følge av 
føringer i styresak 56/2017 vedtatt 21.juni - Organisering av akuttilbudet i 
klinikken. Ferdigstilles i løpet av høsten 2017. 
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3.4 Samhandling med kommuner og private avtaleparter 
 
1. Delta i læringsnettverket Gode pasientforløp4.  

 
Læringsnettverket har ikke hatt deltakelse fra Finnmarkssykehuset. Innspill og sak 
gjeldende læringsnettverk er mottatt fra KS og behandlet i OSO (overordnet 
samarbeidsorgan) som oppfordrer foretaket og kommunene i fylket til å delta. Fra 
KS er signalene at foretak og kommunene i løpet av høsten inviteres til deltakelse i 
nettverket. 
 

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

Det er inngått avtaler med fire av seks avtalespesialister i Finnmark. De siste to 
avtalespesialistene har signalisert at de ikke har tid eller vil prioritere 
avtaleinngåelse. Helse Nord er informert om dette. 
 

 
3. Gi tilbakemelding på oppfølging av tjenesteavtale 2, 5 og 10 med kommunene i 

tertialrapport 2.   

Finnmarkssykehuset har i samarbeid med kommunene revidert Overordnet 
avtale, samt tjenesteavtalene 1, 3, 5, 6, 7, 11 og ledsageravtalen. Det er påbegynt 
arbeid med de resterende tjenesteavtalene; 2, 8, 8 delavtale 1, 9 og 10, men også 
nummer 4, årsaket av endret bruk av KAD-senger (ny veileder). OSO tar sikte på å 
behandle reviderte utgaver av disse avtalene høsten 2017. 
 

 
4. 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. 
 

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

1. Ingen korridorpasienter. 
 

Klinikk Hammerfest har utfordringer med korridorpasienter. Det jobbes med 
pasientforløp og 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.  

 
Foretaket har opprettet Pasientsikkerhetsutvalg som ledes av Kvalitets- og 
utviklingssjef. Utvalget får et spesielt ansvar for å bidra til læring og forbedring som 
et resultat av avviksbehandling. 
 

 
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.  

o Utføre fagrevisjoner på utvalgte fagområder. Arbeidet ledes av Helse Nord RHF.  
o Delta i utvikling av modulbasert opplæringsprogram i forbedringsarbeid.  

 
• Foretaket jobber med opplæring i bruk av elektronisk løsning for GTT-

granskning.  
• 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. 

 
 
4. Rapportere tertialvis hvor mange hendelsesanalyser som er gjennomført.   
 

Foretaket har ikke kommet i gang med dette. 
 

 

  

5 Global Trigger tool 
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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 om å 
etablere rutiner og systemer som fanger dette opp i ordinær drift. Det er fortsatt en 
vei å gå før alle pakker er implementert i ordinær drift. 
 

 
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).  
o Årlig rapportere forbruk, fordelt på antibiotikagrupper og avdelinger. 

Antibiotikastyringsprogram er vedtatt og A-team er i gang med arbeidet. 
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 
2. kvartal 2017 viste egne HAI på 0,9 % mot 3,3 % nasjonalt. Total HAI 2,8 % mot 
nasjonale tall på 4,5 %. Andel (%) pasienter som fikk antibiotika var 28 mot 
nasjonalt 28,1. 
 

 

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. Data for 1. tertial 2017 skal leveres til Folkehelsa 1. september 
2017, så endelig rapport for denne perioden foreligger ikke pr. dags dato. 
 

 

  

6 Overvåkningssystemet for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner 
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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 FIN. 
 

 

3.8 Andre områder 
 
3.8.1 Klima og miljøtiltak 
 

1. Resertifisere styringssystem etter ISO-14001:2015 innen 15. september.  
 

Finnmarkssykehuset har sertifiseringsrevisjon i uke 46. DNVGL (revisjonsselskapet 
på ISO14001) har gjennomført en GAP-analyse for Finnmarkssykehuset. Det er 
utarbeidet en handlingsplan for å lukke avvik fra ISO14001:2015. Dette arbeidet 
har startet og foretaket forventer å være godt forberedt til sertifiseringsrevisjonen. 
 

 
 
3.8.2 Personvern og informasjonssikkerhet 
  
1. Innen 30. juni skal det utpekes personvernombud i samsvar med krav som følger av 

EUs nye personvernforordning.  
 

Sak er behandlet av foretaksledelsen. Det arbeides med løsning der foretaket 
kjøper denne tjenesten av Universitetssykehuset Nord-Norge HF, alternativt 
Nordlandssykehuset HF. Dette for å ivareta personvern innenfor både forskning 
og andre aktuelle områder. 
 

 
3.8.3 Beredskap 

1. Bidra i prosjekt som skal utrede muligheten for døgnkontinuerlig samisk 
språkkompetanse i AMK-sentraler, f.eks. 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. 

 
Klinikk Prehospitale tjenester inngår i foretakets tolkeprosjekt hvor både 
ambulanse og AMK kjenner prosedyrene og kan benytte seg av tjenesten. 
Foretaket bidrar når bestilling kommer fra RHF. 
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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 er også 
utarbeidet for lukke "avvik". 
 

 

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. Vold og trusler får særlig fokus i 
forbindelse med ROS-analyser og handlingsplaner som skal utarbeides i løpet av 
høsten 2017. 
 

 
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 særlig enheter med fravær over 10%.  De fleste avdelinger som er 
prioritert i nærværsprosjektet har kommet i gang. Sykefraværsprosenten for juni 
er på 9.1%.  I tillegg til oppfølging av utvalgte avdelinger, gir prosjektleder bistand i 
enkeltsaker og intern opplæring. Det er i juni gjennomført særlig oppfølging i 
Kirkenes i forbindelse med flytting til nytt sykehus. Sykefravær rapporteres som 
fast sak med fast mal i Foretakets AMU i 2017. Det har vært mindre aktivitet i 
prosjektet i sommermånedene grunnet ferieavvikling. 
 

 
Foretaksspesifikke krav: 
 
1. Evaluere eksisterende nærværsprosjekt og rapporter i tertialrapport 2. 
 

Det pågår en internrevisjon av prosjektet. Personal og organisasjon leder dette 
arbeidet. Formålet er å evaluere prosjektet opp mot plan, hva som er gjennomført 

7 Nasjonale brukererfaringsundersøkelser 
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og effekt. Revisjonsrapporten skal være klar medio september, og vil bli behandlet i 
foretakets arbeidsmiljøutvalg. 
 

 

5 Innfri økonomiske mål i perioden 
 
 
5.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
 
1. Ferdigstille registrering av alle data i nasjonal database for klassifikasjons-systemet 

innen 30. april.  
 

Dette er ivaretatt i Hammerfest. Kirkenes vil få dette oppdatert når Nye Kirkenes 
sykehus er ferdigstilt. Finnmarkssykehuset HF mangler dette i Tana og Karasjok, og 
det får fokus framover først med fokus på Tana. Karasjok må sees på i forbindelse med 
ferdigstillelse av Samisk Helsepark. 
 

 
 

5.4 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 "as is" 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. 
 

 
 

6 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. 
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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. 
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 i henhold til RHF sine retningslinjer 
og har gjort dette over flere år. Etter revisjon av rutiner høsten 2016 så har foretaket 
gjort endringer for å ytterligere styrke dette arbeidet Slik at det er i tråd med RL 1602. 
Overordnet risikostyring behandles i ledergruppen og styret tertialvis og er også 
implementert ned på klinikknivå gjennom driftsavtalene. 
 
Det vises for øvrig til egen styresak for behandling av overordnet risikostyring i 
forhold til RHF sine rutiner. Resultatet av denne oversendes til RHF i egen sak. 
 

 
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. 

 
Planen ble styrebehandlet i augustmøtet 2017. 
 

 

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). 
9 Viser til brev oversendt foretakene 24.2.2016 «Overordnede mål for risikostyring i Helse Nord i 2016» 
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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.  
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 i henhold til oppdraget knyttet til 
internkontrollen med blant annet informasjonssikkerhet, internkontroll og klima 
og miljø. Fra 2018 vil den også inneholde overordnet risikostyring og vurdering 
av denne. 
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