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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2017/2170 Leif-Arne Asphaug-Hansen Hammerfest, 07.12.2017 
 
Saksnummer 104/2017 
 
Saksansvarlig:  Kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen  
Møtedato:  13. og 14. desember 2017 

Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset i perioden 
januar til og med september 2017 
 
Ingress: I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset om gjennomførte eksterne 
systemtilsyn i perioden fra januar 2017 til og med september 2017. Styret vil fra 2018 
orienteres hvert tertial om eksterne systemtilsyn gjennom egen sak.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i 
Finnmarkssykehuset HF i perioden januar til september 2017 til orientering. 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
- Saksfremlegg 
- Oversikt – eksterne systemtilsyn januar – september 2017 

  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset i perioden 
januar til og med september 2017 

  
Saksbehandler:  Leif Arne Asphaug-Hansen, Fungerende Kvalitets- og utviklingssjef 
Møtedato: 14. desember 2017 

1. Formål/Sammendrag 
I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om eksterne systemtilsyn som 
er gjennomført i perioden januar – september 2017. Det orienteres kort om resultat og 
oppfølging av de aktuelle tilsyn.  

2. Bakgrunn 
Det er en rekke eksterne tilsynsinstanser som fører tilsyn med spesialisthelsetjenesten. I 

denne saken orienteres styret om de gjennomførte systembaserte tilsyn i perioden. Slike 

tilsyn kan være besluttet på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. 

3. Saksvurdering/analyse 
I perioden fra januar 2017 til september 2017 er det gjennomført 5 eksterne 
systemtilsyn i Finnmarkssykehuset.  
 
Fylkesmannen i Finnmark (Helsetilsynet) har gjennomført ett systemtilsyn i perioden 
som omhandler årlig gjennomgang av opprettet kontrollkommisjon ved Familieenheten 
i klinikk psykisk helsevern og rus. Dette tilsynet ble gjennomført uten merknader. 
 
Statens Helsetilsyn har gjennomført tilsyn med blodbankene i klinikk Kirkenes og 
klinikk Hammerfest. Tilsynet resulterte i ett avvik. Det arbeides med å lukke avviket 
med gitt frist 1. mars 2018. 
 
Mattilsynet har gjennomført to tilsyn: 
 Kjøkken i Hammerfest: Tilsynet medførte 3 varsler om pålegg som alle er 

imøtekommet. Tilsynet er avsluttet. 
 Kjøkken SANKS: Ingen avvik/merknader – tilsynet er avsluttet.   
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjennomført ett tilsyn. Det 
ble avdekket 1 avvik og notert 1 anmerkning. Det er gitt frist til 31. mars 2018 med å 
lukke avviket.  

Vedlegg 
- Oversikt tilsynssaker – januar – september 2017 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


VEDLEGG: Oversikt eksterne tilsyn i perioden 1. januar – 1. september 2017: 
 

Dato Saksnr 
Ephorte 

Tilsynsmyndighet Klinikk Avvik/ 
merknad 

Kort beskrivelse Kort status 

24.08.17 2017/1578 Fylkesmannen i 
Finnmark/Helsetilsynet 
(Kontrollkommisjon) 

Psykisk helsevern 
Familieenheten 

Ingen Årlig gjennomgang blant annet 
gjeldende lovhjemler for ulike tiltak 

Alt funnet i orden 

29-
31.08.17 

2017/916 Statens Helsetilsyn Blodbank 
Klinikk Kirkenes og 
Hammerfest 

1 Helsetilsynet konstaterte at 
Finnmarkssykehuset HF hadde 
etablert rutiner for å redusere risiko 
for feiltransfusjoner. De viser 
likevel til at Finnmarkssykehuset 
fortsatt må arbeide for å forbedre og 
følge opp hvordan identitetskontroll 
i forbindelse med transfusjon blir 
utført i praksis.  

Det er gitt frist til 1. mars 
2018 med å lukke 
avviket. 

16.06.17 2017/1091 Mattilsynet Senter for drift og 
eiendom, kjøkken 
Hammerfest  

3 Virksomheten ble pålagt å utarbeide 
nye skriftlige rutiner med 
beskrivelse for uttak av 
analyseprøver (vegetative 
sykdomsfremkallende bakterier) 
samt ta ut miljøprøver fra 
produksjonsområdet.   
Virksomheten ble og pålagt å 
utarbeide nye skriftlige rutiner for 
hensiktsmessig prøving mot 
bestemte mikrobiologiske kriterier. 

Avvik er lukket og 
tilsynet er avsluttet 

18.05.17 2017/889 Mattilsynet SANKS, kjøkken Ingen Mattilsynet har ved dette tilsynet 
ikke avdekket forhold som vil føre 
til påpeking av plikt eller varsel om 
vedtak.  

Tilsynet er avsluttet 

11.09.17 2017/888 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Finnmarkssykehuset 1 Det ble avdekket 1 avvik gjeldende 
opplæring i sikker bruk av medisin-
teknisk utstyr som var mangelfullt 
dokumentert, videre en anmerkning 
ved at det i våre egne rutiner var 
henvist til feil sjekkliste.  

Det er gitt frist til 31. 
mars 2018 med å få 
lukket avviket. 
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