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Ingress: I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om gjennomførte 
eksterne systemtilsyn i 3. tertial 2017. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset 
HF i 3. tertial til orientering. 
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Administrerende direktør 
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Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 
2017 
  
Saksbehandler:  Leif Arne Asphaug-Hansen, konstituert Kvalitets og utviklingssjef  
Møtedato:  15. februar 2018  

1. Formål/Sammendrag 
I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om eksterne tilsyn i 3. tertial 
2017. Det orienteres kort om resultat og oppfølging av 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 aktuelle periode er det gjennomført 2 eksterne tilsyn i Finnmarkssykehuset.  
 
3.1: Helsetilsynet – sepsisbehandling (oppfølgende tilsyn) 

Bakgrunn for tilsynet var et landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten som 
ble startet i 2016. Fylkesmannen i Finnmark (Helsetilsynet) etablerte sammen med 
Fylkesmennene i Troms og Nordland et felles tilsynslag som gjennomførte tilsynet i 
Finnmarkssykehuset. Tilsynet omfatter identifisering og behandling av pasienter med 
sepsis eller mistanke om sepsis i somatiske akuttmottak (akuttmottaket ved klinikk 
Hammerfest). Del 1 av tilsynet ble gjennomført 14.-15. desember i 2016 og resulterte i 4 
avvik som raskt ble fulgt opp i klinikken. I tillegg til del 1 så er det planlagt to 
oppfølgingstilsyn for å følge opp resultatene over tid. 
 

Avvik 1 Mange pasienter med sepsis fikk ikke startet behandling med antibiotika 
innen tidsfrister fastsatt i nasjonale retningslinjer. Pasienter med alvorlig 
sepsis som måtte vente mer enn en time fikk ikke forsvarlig behandling. 

Avvik 2 Ledelsen har ikke sørget for at det er tilstrekkelig legekompetanse i 
akuttmottaket. 

Avvik 3 Ledelsen har ikke avklart ansvarsforholdene mellom turnuslege og LIS når 
det gjelder hvem som har behandlingsansvaret for sepsispasienter som 
kommer til akuttmottak 

Avvik 4 Ledelsen følger ikke med på om virksomheten når sine målsettinger eller 
ønskete resultater. 

 
Som planlagt ble det gjennomført oppfølgende tilsyn høsten 2017. Siste oppfølgende 
tilsyn er planlagt til etter 1. april 2018. 
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Tilbakemelding etter gjennomgangen høsten 2017 er positiv. I tilbakemeldingen 
framkommer følgende: 
• Det framgår at Finnmarkssykehuset HF Klinikk Hammerfest har jobbet godt med 

oppfølging av avvikene.  
• Arbeidet er tydelig forankret i ledelsen, og det har ført til bedringer som også kan 

komme andre pasientgrupper til gode. 
• Klinikken har fulgt med på resultater og ser behov for kontinuerlig oppfølging av 

måloppnåelse i mottak. Det finnes også plan for videre kvalitetsarbeid og oppbygging 
av kompetanse i mottaksmedisin. Resultatene viser forbedringer på flere områder, 
og Finnmarkssykehuset HF Klinikk Hammerfest er godt i gang med arbeidet for å nå 
målet om at pasientene med alvorlig sepsis får oppstart av antibiotika innen en time 
etter ankomst sykehuset, slik nasjonale retningslinjer tilsier. 

 
3.2: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) varslet revisjon rettet mot 
Finnmarkssykehuset HF sitt systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 
Direktoratet har oppfølgingsansvar for brann- og elsikkerhet, farlige stoffer og 
produktsikkerhet. Tilsynet ble gjennomført i september 2017, og rapport ble utarbeidet 
medio oktober. Det ble avdekket 1 avvik og notert 1 anmerkning innenfor de områder 
som ble vurdert i løpet av tilsynet. 
 

Avvik Avvik omhandlet at opplæring i sikker bruk av medisinsk utstyr var 
mangelfullt dokumentert. Slik opplæring skal være systematisk og 
dokumentert. Finnmarkssykehuset HF er pålagt å lukke avviket innen 31. 
mars 2018.  

 
Anmerkning omhandlet at det i en sjekkliste utarbeidet for å dokumentere gjennomført 
opplæring var en henvisning til feil paragraf i forskrift. Dette ble rettet opp umiddelbart. 

4. Medbestemmelse 
Saken er behandlet i informasjons- og drøftingsmøte 5. februar 2018.  
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