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Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  

2017/7 Leif Arne Asphaug-Hansen, Hammerfest, 10.04.2018 
 
Saksnummer 17/2018 
 
Saksansvarlig:  Leif Arne Asphaug-Hansen, Konstituert kvalitets- og utviklingssjef 
Møtedato:   18. og 19. april 2018 

 

Årlig melding 2017 – Oppdragsdokumentet 2017  
 
Ingress: Årlig melding for 2017 omhandler status for gjennomføring av kravene i 
Oppdragsdokumentet 2017. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Årlig melding 2017 for oversendelse til 

Helse Nord RHF.  
2. Styret er tilfreds med den overordnede status for gjennomføring av oppdraget 

gjennom 2017, og ber administrerende direktør følge opp punkter i 
oppdragsdokumentet som ikke er gjennomført i 2018. 

  
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Rapportering for Finnmarkssykehuset HF – Årlig melding 2017 til Helse Nord RHF  
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Årlig melding 2017 – Oppdragsdokumentet 2017         
 
Saksbehandler:  Leif Arne Asphaug-Hansen, Konstituert kvalitets- og utviklingssjef  
Dato:  18. og 19. april 2018 

 

1. Formål/Sammendrag 

Formålet med denne saken er styrets gjennomgang og godkjenning av Årlig melding 2017 
for Finnmarkssykehuset HF til Helse Nord RHF.  
 

2. Bakgrunn 

Årlig melding 2017 rapporterer og redegjør i hvilken grad Finnmarkssykehuset HF har 
fulgt opp kravene i Oppdragsdokument 2017 fra Helse Nord RHF til helseforetaket. 
Helseforetakenes rapportering danner grunnlaget for Helse Nord RHFs Årlig melding til 
Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet oppdragsdokumentet for 2017 i sak 9/2017. 
Oppdragsdokumentet er fulgt opp av styret i Finnmarkssykehuset HF gjennom hele 2017 
via tertialrapportene (sak 46/2017, 1. tertial og 2. tertial, sak 82/2017) og i overordnet 
risikostyring (sakene 10 - 47 – 83/2017, samt i Ledelsens gjennomgang i sak 6/2018. 
 

3. Vurdering 

Omfanget av foretaksspesifikke krav for Finnmarkssykehuset HF er redusert fra tidligere 
år. Finnmarkssykehuset HF har kontinuerlig fokus på oppdragsdokumentet gjennom hele 
året både i styremøter, i foretaksledergruppen og ute i klinikkene og stabsavdelingene. 
Samlet sett vurderes oppdraget for 2017 som gjennomført i henhold til plan på de aller 
fleste av målsetningene. Oppdrag som ikke er fullført i 2017 vil videreføres i 2018.  
 
Spesielle områder for Finnmarkssykehuset HF 
Foretaket skulle videreutvikle tolketjenesten for den nord-samiske befolkningen. 
Prosjektet er implementert i henhold til plan.  Det er ansatt tolker i turnus og det er 
tilgjengelig samisk tolk 08.00 - 22.00 alle dager. Det er utarbeidet plan for utrulling som 
følges. Pasienter og fastleger kan forhåndsbestille tolk.  
 
Foretaket skulle også ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang innen 1. juni 
2017.  Planen er forsinket grunnet omorganisering av akuttilbudet i klinikk psykisk 
helsevern og rus høsten 2017. Planen ferdigstilles i løpet av 1. tertial 2018. 
 
Krav om at Samhandlingsbarometeret skulle bli tatt i bruk er innfridd.  
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Foretaket skulle evaluere eksisterende nærværsprosjekt og rapportere på dette i 2. tertial. 
Dette er utført og evaluert gjennom en intern revisjon høsten 2017. Evalueringens 
anbefalinger er overført i linjeorganisasjon. Alle avdelinger/enheter skal ha etablert en 
nærværsplan innen 31.12.18 (også enheter med lavt sykefravær). Personal og organisasjon 
bistår i arbeidet med lederstøtte. 
 
I 2017 skulle foretaket også forberede evaluering av prosjektet Nye Kirkenes sykehus. Plan 
for evaluering av arbeidet med Nye Kirkenes sykehus er på plass, men arbeidet er avhengig 
av ferdigstillelsesdato for sykehuset. 
 
Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 
Arbeidet for å redusere variasjon i pasientbehandlingen har hatt betydelig fokus 2017. 
Ernæringsplan ble etablert som planlagt innen 1. juni og har fått tittelen "Rett mat til rett 
pasient til rett tid". Regionale fagprosedyrer for «Barn som pårørende» ble implementert 
allerede i 2016. Finnmarkssykehuset bidrar også i arbeidet med å utvikle samordnet og 
kvalitetssikret informasjon til innbyggerne på egne nettsider samt etablere digitale 
innbyggertjenester på den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Arbeidet for overgang til 
rimeligere legemidler er startet men vil fortsette inn i 2018 i samarbeid med 
Sykehusapotek Nord.  
 
Finnmarkssykehuset HF har igangsatt arbeidet med pakkeforløp hjerneslag. Det er 
iverksatt et arbeid med å samordne prosedyrene i FIN som omhandler forskjellige aspekter 
av hjerneslag. I tillegg er det etablert rutiner for implementering av nasjonale forløp. 
Oppmerksomhet rundt pakkeforløp for hjerneslag vil bidra til økt fokus og innsats for å få 
gitt behandling til rett tid.  

Andel pasienter med hjemmedialyse var ved utgangen av 2017 på 39 % noe som er høyere 
enn målet som er fastsatt til 30 %.  

Det forelå krav om at mer enn 40 % av pasienter under 80 år med ST-elevasjonsinfarkt 
(STEMI), med mindre enn 12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, skulle 
bli behandlet med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt eller 
koronar angiografi/PCI innen 90 minutter. PCI innen 90 minutter er umulig å oppnå for en 
pasient fra Finnmark. Finnmarkssykehuset HF har i samarbeid med kommunene 
intensivert arbeidet med prehospital trombolyse tidlig blant annet med utplassering av 
metalyse på fire helsesentre i Finnmark som et pilotprosjekt. 

Krav om gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 krefttyper) 
innen maksimal anbefalt forløpstid skal være minst 70%. For året desember 2016 til 
november 2017 hadde foretaket 60 % oppnåelse. Finnmarkssykehuset HF har fortsatt 
svake tall innen området prostatakreft med OF4 på 30 % (tid fra fastlegens henvisning til 
oppstart behandling – er benevnt som OF4). Det er iverksatt flere tiltak i blant annet i 
samarbeid med UNN uten at dette har gitt tilstrekkelig effekt. Området skal vies særlig 
oppmerksomhet videre i 2018.  
 

http://www.helsenorge.no/
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Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
Antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000 innbyggere i helseregionen skal reduseres 
sammenliknet med 2016. Beredskapsvakt for leger og beredskapssenger ved klinikkens 
døgnenheter ble etablert i januar 2018 og dette forventes å ha effekt ved at tilstander 
raskere kan avklares/håndteres og medføre færre tvangsinnleggelser.   
 
Finnmarkssykehuset HF skulle registrere og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Finnmarksklinikken samarbeider med kommunene i 
forhold til enkelt pasienter og melder ifra hvis pasienten avbryter behandlingstilbudet. 
Gjennom 2017 var det 7 pasienter som av ulike grunner avbrøt behandlingen av samlet 87 
pasienter. 
 
Arbeidet med å etablere felles strukturer og rutiner for helhetlig oppfølging av barn og 
unge med psykiske lidelser i barnevernet er ivaretatt gjennom samarbeidsavtaler.  
Det er etablert rutiner som ivaretar kvinner i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som 
skal ha informasjon om LAR-behandling og graviditet, tilbud om nedtrapping av LAR-
medikamenter og tilgang til gratis langtidsvirkende prevensjonsmidler i regi av LAR. 
 
Tilbud gjeldende sped- og småbarns psykiske helse (0–3 år) er etablert i DPS Vest-
Finnmark og DPS Midt-Finnmark / SANKS, mens DPS Øst-Finnmark har ansatte med 
aktuell kompetanse. 
 
Finnmarkssykehuset HF har vurdert kompetansebehov innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) når det gjelder personer med 
utviklingshemming og psykiske lidelser. Det er vurdert behov for økt kompetanse på dette 
området og det er iverksatt et samarbeid med habiliteringstjenesten i foretaket. 
 
Samhandling med kommuner og private avtaleparter 
Finnmarkssykehuset HF deltar i læringsnettverk i regi av Kommunenes Sentralforbund 
(KS) gjeldende Gode Pasientforløp. Finnmarkssykehuset HF har også initiert et arbeid hvor 
foretaket sammen med kommunene i Finnmark vil utarbeide pasientforløp, fra hjem til 
hjem, for 3 pasientkategorier. Tjenesteavtalene med kommunene er revidert.  
 
Det er inngått gjensidige samarbeidsavtaler med fem av de seks avtalespesialister i 
Finnmark. Den siste avtalespesialisten har ikke respondert på foretakets henvendelse. 
Helse Nord er orientert om dette.  
 
Kvalitet 
Finnmarkssykehuset HF benytter avvikssystemet i analyse av enkelthendelser, statistikk 
og risikoanalyser, og har tatt i bruk samme klassifikasjonssystem som meldeordningen til 
Helsedirektoretat for bedre utnyttelse av meldingene. Finnmarkssykehuset HF er aktivt 
deltakende i de årlige fagrevisjonene som utføres i regi av Helse Nord. Finnmarkssykehuset 
HF har også vært aktivt bidragende og har hatt en representant med i utvikling av dette 
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opplæringsprogrammet i forbedringsarbeid, og programmet er presentert for flere 
ledergrupper. 
 
Foretaket har ikke kommet i gang med gjennomføring av hendelsesanalyser, men Sentralt 
Pasientsikkerhetsutvalg skal gjennomføre første analyse innen våren 2018. 
Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene har mål om 25 % reduksjon innen 
utgangen av 2018 sammenlignet med 2012. Finnmarkssykehuset HF er ett av to foretak i 
landet som allerede i 2017 innfridde målet. 
 
Finnmarkssykehuset HF har noe gjenstående arbeid for å nå mål om at tiltakspakkene i 
pasientsikkerhetsprogrammet skal være implementert 100 %. 
 
Smittevern 
Antibiotikastyringsprogrammet er innført og det utføres NOIS registreringer. 
Finnmarkssykehuset HF har i perioden 2012 til 2016 redusert bruken av bredspektret 
antibiotika fra 18.5 % til 16 %. Dette tilsvarer en reduksjon på 9 % mens målsettingen var 
10 %. 
 
Klima- og miljøtiltak 
DNVGL gjennomførte sertifiseringsrevisjon i uke 46. Revisjonen avdekket fem avvik. 
Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet handlingsplan med tiltak for å lukke avvikene. 
DNVGL har godkjent tiltakene, og er sertifisert etter ISO-14001. 
 
Personvern og informasjonssikkerhet 
Finnmarkssykehuset HF har etablert ordningen med personvernombud og kjøper denne 
tjenesten fra UNN. Området informasjonssikkerhet med status på risiko- og sårbarhets 
(ROS)-analyser ble i henhold til bestilling behandlet som sak 49/2017 i helseforetakets 
styre.  
 
Beredskap 
Regional legemiddelkomite er ennå ikke operativ. Finnmarkssykehuset HF er klar til å delta 
og bidra i denne prosessen. Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet en beredskapsliste over 
viktige legemidler ved katastrofer og forsyningssvikt. 
 
Forskning og innovasjon 
Forskningsaktiviteten ved Finnmarkssykehuset HF (FIN) er økende og følger 
forskningsstrategien slik planlagt (2015-2020). I 2017 benyttet FIN  0,7% av sykehusets 
totale driftskostnadene til forskning, noe som er nært gjennomsnittlig forbruk (0,8%) ved 
små sykehus i Norge, og som er målet for FIN i perioden.  Antall publikasjoner fra 
sykehuset har også økt gradvis. Forskere ved FIN publiserte i 2017 totalt 23 vitenskapelige 
artikler. 
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Sikre god pasient- og brukermedvirkning 

Det er iverksatt et arbeid for å rekruttere representanter for å etablere et Ungdomsutvalg. 
Brukerrepresentanter har deltatt i overordnede tverrgående grupper for 
utbyggingsprosjekter i Kirkenes, Alta, Karasjok og Hammerfest. Brukerrepresentantene 
deltar også i en rekke andre utvalg, som eksempler på dette er overordnet 
samarbeidsutvalg med kommunene, foretakets kvalitetsutvalg og forskningsutvalg. Det 
gjenstår fortsatt arbeid med å utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet som skal 
benyttes i forbedringsarbeidet.  

 
Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell 
Finnmarkssykehuset HF når de målkrav som er satt og legger til rette for 100% stillinger 
der det er mulig. Fra 2016 til 2017 gikk antall deltidsansatte litt ned. Deltidsansatte 
november 2016 var 19,3 % og i november 2017 på 18,97 %. Tallet har vært stabilt på 
rundt 20 % de siste årene. (FIN ligger noe lavere sammenlignet med Helse Nords 24 %). 
Det arbeides gjennom nærværsprosjektet med å redusere sykefraværet. Avdelinger med 
høyt sykefravær har hatt prioritet i 2017.  
 
Første del av ny spesialistutdanning for leger, LIS1 (Leger i spesialisering), startet 1. mars 
2017. Andre og tredje del, LIS2 og 3, starter 1. mars 2019. Finnmarkssykehuset HF har som 
oppdrag å implementere del 1 i ny spesialistutdanning for leger med ansettelser i LIS1 
stillinger, samt planlegge og iverksette del 2 og 3 (LIS2 og 3) i den nye ordningen. 
Finnmarkssykehuset HF har opprettet LIS-komite for å imøtekomme krav gjeldende 
spesialistutdanning for leger.  Det er utarbeidet en oversikt over læringsmålene i Klinisk 
kompetansemodul. Oppfølgning og godkjenning av disse er fordelt på henholdsvis 
kirurgisk og medisinsk fagområde og publisert. Felles kompetansemodul er fortsatt ikke 
publisert men er under utarbeiding og vil bli tilgjengelig innen kort tid. 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. 
 
Finnmarkssykehuset HF innfrir kravene for antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser.  
 
Finnmarkssykehuset HF har en ressurs i Personal og organisasjon (HR) 100% som jobber 
med ledelsesutvikling herunder kompetanseplaner og felles kurs for ledere. 
Lederopplæring inneholder de momenter oppdragsgiver har skissert.  
Finnmarkssykehuset HF har deltakere i prosjekt «Ledermobilisering» og har plan for 
gjennomføring.  
 
Kompetansemodulen innføres i henhold til prosjektets plan. Utrulling har startet på 
foretaksnivå. Det er laget kompetanseplaner for alle ansatte og alle ledere på foretaksnivå. 
Klinikkene Psykisk Helsevern og rus, Klinikk prehospitale tjenester og Klinikk Kirkenes 
skal sluttføre sine kompetanseplaner i løpet av 2018. Klinikk Hammerfest sluttfører sine 
kompetanseplaner innen februar 2019. 
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Vold og trusler meldes i foretakets avvikssystem, DocMap. Det er startet et arbeid med å 
utarbeide tiltaksplaner i forbindelse med risikovurdering av vold og trusler i klinikkene i 
samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Finnmarkssykehuset HF har tilrettelagt for 
systematisk rapportering av skader og uønskede hendelser blant ansatte. Antall 
personalskader rapporteres årlig i Ledelsens gjennomgang.  
 
Medarbeiderundersøkelsen fra 2016 har dannet grunnlag for avdelingers og enheters 
handlingsplaner med minst to forbedringsområder og ett bevaringsområde. Klinikksjefene 
har rapportert status på antall utarbeidede handlingsplaner til foretakets 
arbeidsmiljøutvalg. Et hovedfokusområde i 2017 var gjennomføring av utviklingssamtaler. 
Arbeidet med å redusere sykefravær har hatt høy prioritert gjennom 2017. 
 
Innfri økonomiske mål i perioden 
Finnmarkssykehuset HF hadde et resultat for 2017 på +29,6 MNOK, noe som er i henhold 
til resultatkravet fra Helse Nord RHF. Det er fortsatt økonomiske utfordringer knyttet til 
kjernevirksomheten som ikke har hatt tilstrekkelig effekt av tiltaksplaner som er iverksatt.  
 

4. 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. 
 
Prosessen med gjennomføring av oppdragene i oppdragsdokumentet påvirker 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.  
 

5. Medbestemmelse 

Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 5. mars 2018.  
 

6. Direktørens vurdering 

Administrerende direktørs vurdering er at årlig melding 2017 for Finnmarkssykehuset HF 
gir et dekkende bilde av virksomheten og hvordan oppdraget for 2017 er løst innenfor de 
gitte rammer.  
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Det overordnede bildet er at det kan vises til mange gode resultater, men at måloppnåelsen 
er svakere enn ønsket på enkelte områder. I 2018 vil Finnmarkssykehuset HF ha et spesielt 
fokus på å bedre måloppnåelsen innenfor følgende områder: 
 Redusere variasjon  
 Pakkeforløp og behandling for pasienter med hjerneslag 
 Pakkeforløp kreftpasienter med særlig fokus gjeldende prostatakreft 
 Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet 
 Bruk av hendelsesanalyser i avviksoppfølging 
 Etablere Ungdomsråd 
 
 
Vedlegg: 

- Rapportering for Finnmarkssykehuset HF – Årlig melding 2017 til Helse Nord RHF 
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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. 

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. Finnmarkssykehuset har i tidligere 
prosjekter, ledet av Fag, forskning og samhandling (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. Det er også kjent at Helse 
Nord har den høyeste andel avviste henvisninger 

 

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 men 
fortsatt tilbakemelding fra Sykehusapotek Nord. Finnmarkssykehuset sin egen 
legemiddelkomite er også operativ og behandler slike saker med særlig oppmerksomhet på 
korrekt valg av TNF-hemmere og andre medisiner som skrives ut på H-resept. 

 

3. 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.  

 

Barneavdelingen i Finnmarkssykehuset har kapasitet til å tilby undersøkelser. Avdelingen har 
sikret kompetanseheving for ansatte innen området. Arbeidet gjøres i samarbeid med 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø.  

 

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.  

 
Finnmarkssykehuset har deltatt aktivt i Harmonisering og sammenslåing (HOS) og har 
gjennom dette prosjektet utviklet papirløs samhandling med de andre helseforetakene i 
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regionen og med kommunene i hele Nord-Norge. Kjernejournal og e-resept er innført i 
Finnmarkssykehuset. Tjenestebasert adressering er under innføring. Tiltaket er noe forsinket. 
Ved årsskiftet var tjenestebasert adressering innført i 4 kommuner. Det er eksterne faktorer 
som har forårsaket forsinkelse.  

 
5. Iverksette tiltak for å stimulere til flere metodevurderinger på medisinsk utstyr og organisering 

av tjenester.  

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

 
6. Ved endring i akuttfunksjoner og andre vesentlige endringer i tjenestetilbudet skal det 

gjennomføres ekstern kvalitetssikring for å sikre at prosessen er gjennomført i henhold til 
veilederen for utviklingsplaner. 

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

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

retningslinjer fra Helsedirektoratet og «Kosthåndboken»1. 
 

Ernæringsplan ble etablert som planlagt innen 1. juni. Denne gjelder fra 2017 - 2020, og har 
fått tittelen " Rett mat til rett pasient til rett tid". 

 
8. 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 Psykisk helsevern og RUS (PHR), og dessuten en koordinator for hhv klinikk Kirkenes 
og Hammerfest. Til sammen 40 % stilling (20+10+10).  
 
Overordnede tiltak 
- Prosedyren er tilpasset Helse Nord, og lagt i DocMap PR11066. 
- Lenke til prosedyren ligger på intranett siden til Barn som pårørende i Helse Nord. Enkel 

tilgang for ansatte med knapp på forsiden av intranett i foretaket (HF) til Helse Nords 
Barn som pårørende side. 

- Vi har laget prosedyrekort som er delt ut til enhetene i alle klinikker.  
 

Lokale tiltak 
- Klinikkene har frikjøp stillingsandel for barneansvarlige og det er i tillegg barneansvarlige 

i alle enheter. Disse er del av et nettverk i hver klinikk, med faste nettverksmøter med 
referater. Her er prosedyrene tema, med veiledning fra koordinator. Alle barneansvarlige 
er godt kjent med prosedyrene. 

- Barneansvarlige har internundervisning i sine enheter. Koordinator bistår ved behov. 
- Det arrangeres fagdag i klinikkene årlig for barneansvarlige. I noen av disse har 

prosedyrene vært tema. Noen fagdager er åpen for samtlige ansatte. 
- Forelesning for hele HF på telematikk/Skype, om prosedyrer og registrering i Dips. Åpen 

for alle. 
- Kontinuerlig fokus på prosedyren i møter med barneansvarlige. 

 

                                                        
 
1 «Kosthåndboken»: Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 
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9. Følge opp nasjonal strategi for persontilpasset medisin, sammen med Helse Nord RHF.  
 

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 
Helse Sør-Øst. 

 
10. 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.  

 
Finnmarkssykehuset (FIN) deltar aktivt inn mot Forvaltningssenter Elektronisk 
Pasientjournal (FSE), og er dessuten tydelig deltakende i Forvaltningsråd for kliniske IKT-
system og IKT Systemforvaltningsforum i regionen. Ny e-helse-leder ble ansatt 1. mai 2017, og 
denne har utarbeidet foretakets e-helse strategi. 

 

11. 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. 

 
12. 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. 

 
Kartleggingsforespørsel er gjennomført i Klinikk Kirkenes, men foreløpig ikke i Klinikk 
Hammerfest. Det er nå ansatt klinisk farmasøyt i Klinikk Hammerfest, og kartleggingen 
planlegges gjennomført i løpet av våren 2018. 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 Nye Kirkenes sykehus (NKS). Blant annet 
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. 

 

13. På bakgrunn av rapport «Lukket legemiddelsløyfe», utarbeidet i FIKS2-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.  

 
Finnmarkssykehuset 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.  

 

14. Bidra i arbeidet med å utvikle samordnet og kvalitetssikret informasjon til innbyggerne på egne 
nettsider og etablere digitale innbyggertjenester på den nasjonale helseportalen helsenorge.no. 

 
Foretaket bidrar i alle prosesser i henhold til intensjonen. Foretaket har og igangsatt arbeid 
med 3 ulike pasientforløp for pasienter i Finnmark. 

                                                        
 
2 Felles innføring kliniske systemer 

http://www.helsenorge.no/
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15. De nasjonale systemene for oppgjørskontroll (CTRL) og samkjøringssystemet skal 
implementeres på pasientreisekontorene i henhold til den vedtatte implementeringsplanen. 

 
Implementeringen av oppgjørskontroll (CTRL) har tatt noe lengere tid enn forventet, 
Pasientreiser er i dialog med Finnmark Taxi og vi forventer oppstart innen kort tid. 
Samkjøringssystemet Trapez er forsinket på grunn av uenighet med leverandøren. Ny plan for 
implementering er tidligst desember 2018. 

 

16. Pasientreisekontorene skal ferdigstille og implementere metode for 
kvalitetsforbedring/avvikshåndtering innen 31. desember.  

 
Pasientreisekontorene har ferdigstilt metode for kvalitetsforbedring/-avvikshåndtering. Det 
vil bli gjennomført opplæring i uke 5 og 6 2018. 

 

17. 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 behov for økt 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. 

 
 
Foretaksspesifikke krav: 
 
Finnmarkssykehuset: 

1. 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 som følges. 
Pasienter og fastleger kan nå forhåndsbestille tolk. Aktuelle kommuner, Samisk eldreråd og 
andre brukerorganisasjoner er besøkt for å promotere tilbudet.  

 

3.2 Somatikk 
 
1. Implementere pakkeforløp hjerneslag. 
 

Nasjonale myndigheter begynte i april 2017 arbeidet med å utvikle pakkeforløp for 
hjerneslag. Finnmarkssykehuset har igangsatt arbeid med å samordne Finnmarkssykehusets 
ca. 25 prosedyrer som omhandler forskjellige aspekter av hjerneslag og har i tillegg etablert 
rutiner for implementering av nasjonale forløp. 

 
2. Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne behandlingen 

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

I brev fra HOD datert 4. mai ble vi informert om at det er feil i denne indikatoren. Både målet og 
formulering av målet er endret til følgende: 
Minst 50% av pasientene med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, får denne behandlingen 
innen 40 minutter etter innleggelse. 
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Det er igangsatt arbeid med gjennomgang og strukturering av alle prosedyrer som angår 
hjerneslag i Finnmarkssykehuset. Arbeidet er planlagt sluttført før påske. I den sammenheng 
vil prosedyrene rundt trombolyse få særlig oppmerksomhet med egen spesifikk prosedyre. 
Oppmerksomhet rundt pakkeforløp for hjerneslag vil også skjerpe innsatsen for å få gitt 
denne behandlingen i rett tid. 

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

Antallet dialysepasienter vil variere. 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 % i Finnmark. 

 
4. Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70 %. (Samlet for 24 krefttyper) (OD og 

styringsparametere3) 
 

Finnmarkssykehuset har helt siden oppstart av Pakkeforløp for kreft ligget over nasjonalt 
krav for andel nye pasienter innlemmet i pakkeforløpene. Fra desember 2016 - desember 
2017 er andelen nye pakkeforløp på 84 %. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

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

 
7. 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/PCI4 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 er fra årsskiftet 2018 
etablert 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.  

                                                        
 
3 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. 
4 Perkutan koronar intervensjon 
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8. 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. Sommeren 
2017 ble det gjennomført en regional fagrevisjon innen NSTEMI i regionen, rapporten etter 
revisjonen brukes i forbedring ved begge våre klinikker. Regionalt fagråd er gitt i oppdrag å 
lage nye regionale prosedyrer. 

 
Styringsparametere 2017: 
 
1. Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 krefttyper) innen 

maksimal anbefalt forløpstid5 (skal være minst 70%). 
 

I 2015 hadde Finnmarkssykehuset 63 % OF4 oppnåelse, mens i 2016 var andelen 61 %. For 
året desember 2016 til november 2017 har foretaket 60 % oppnåelse. Nasjonal oppnåelse 
for samme år var 69 %. Finnmarkssykehuset har fortsatt svake tall innen prostatakreft med 
OF4 på 30 %. Det pågår et regionalt og lokalt arbeid innen forbedringsmuligheter for 
behandling av pasienter med denne kreftformen.  
 
Forløpskoordinator på Kirkenes sykehus vil ved innflyttinga til Nye Kirkenes sykehus bli 
flyttet fra kreftpoliklinikken til «medisinsk service», der det vil være et tett samarbeid 
mellom sykepleier og merkantil innkallingstjeneste. Det er tro på at denne 
omorganiseringen vil styrke forløpskoordinatorenes arbeid.  

 
Andre krav 

 Sørge for gode rutiner for hvordan man informerer kvinner som har fått en betydelig endret 
diagnose etter en regransking av tidligere celleprøver for kvinner som har fått livmorhalskreft. 

 
Foretaket har etablerte rutiner på dette som fungerer godt. 

 

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. 
 

Arbeid med etablering av beredskapsvakt for leger og beredskapsseng ved klinikkens 
døgnenheter forventes å ha effekt ved at tilstander raskere kan avklares/håndteres og slik 
medføre færre tvangsinnleggelser.  (styresak 56/2017).  

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

tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere.  
 

                                                        
 
5 Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller 

strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, kreft i 

spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, nevroendokrine 

svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, 

galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, eggstokkreft, livmorhalskreft og 

sarkom. 
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UNN håndterer alle pasienter fra Finnmark som behandles med tvang. Lov om tvang ble 
endret 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 ifra hvis pasienten avbryter behandlingstilbudet. For perioden 01.01.17 - 31.07.17 er 
det utskrevet 87 pasienter, av disse var det 7 pasienter som av ulike grunner har avbrutt 
behandlingen.  

 
4. Videreføre arbeidet med å etablere felles strukturer og rutiner for helhetlig oppfølging av barn 

og unge med psykiske lidelser i barnevernet jf. rapport fra 20156. 
 

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

 
5. 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.  

 
Bruk av Pleie og omsorgsmeldinger (PLO meldinger) vil innføres straks løsningen er oppe og 
går. Det foretaket kan gjøre er på plass. 

 
6. Etablere barnevernansvarlig i Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i henhold til 

anbefalingene fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  
 

Ordning med barnevernansvarlig er under etablering. 
 
7. Etablere Narkotikaprogram med domstolkontroll. 
 

FIN har ikke inngått egen samarbeidsavtale. Samarbeidet med berørte parter har vært fulgt 
opp over tid og fungerer bra. Klinikken er i sluttfasen når det gjelder utarbeidelse av 
samarbeidsavtalen. Avtalen ligger for tiden hos foretaksjuristen for avklaring. Forventet 
avtale inngåelse er 1. kvartal 2018. 

 
8. Kvinner i LAR7 skal ha informasjon om LAR-behandling og graviditet, tilbud om nedtrapping av 

LAR-medikamenter og tilgang til gratis langtidsvirkende prevensjonsmidler i regi av LAR. 
 

Dette blir ivaretatt i henhold til etablerte rutiner. 
 
9. Registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med kommunene for å forberede utskrivninger om 
disse pasientene. 

 

                                                        
 
6 Rapport 2015: Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner. 
7 Legemiddelassistert rehabilitering 

https://www.ntnu.no/rkbu/psykisk-helse-hos-barn-i-barnevern
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Dette blir ivaretatt i henhold til etablerte rutiner. 
 
10. Sørge for at komplette og kvalitetssikrede data på tvangsinnleggelser, tvangsbehandling og bruk 

av tvangsmidler leveres Norsk Pasientregister (NPR) ved ordinært rapporteringstidspunkt. 
 

Følges opp av UNN som ansvarlig for tvang for Finnmarkspasienter. 
 
11. 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. Dette skal skje i samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse. 

 
Planlegges som eget tema på årlige ledersamling med Bruker- og pårørendeorganisasjoner i 
2018. Ansvarlige for tvang tilknyttet Finnmarkspasienter ved UNN inviteres til å orientere.  

 
12. Sikre at omleggingen av finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern og 

rusbehandling brukes som et virkemiddel for å understøtte ønsket faglig innretning av disse 
tjenestene. 

 
Dette blir ivaretatt og fulgt opp i henhold til etablerte rutiner. 

 
13. Øke poliklinisk/ambulant aktivitet i TSB uten reduksjon i døgntilbudet. 
 

Dette blir ivaretatt i henhold til etablerte rutiner. Det er ikke blitt redusert sengeplasser i 
klinikk Psykisk helsevern og rus i 2017. Det er heller ikke blitt opprettet nye polikliniske 
stillinger innen TSB i 2017. Aktivitetstallene viser en markant økning fra 2016 til 2017. Fra 
782 til 1262 konsultasjoner. Både direkte og indirekte. Se bilde for detaljert oversikt. Bildet 
kan forstørres ved behov. 
 

 
 

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

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

 
15. Sikre at det er tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den nye spesialiteten i rus- og 

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

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

Utkast til plan er ikke realitetsbehandlet. Planen må revideres som følge av føringer i 
styresak 56/2017 vedtatt 21.juni - Organisering av akuttilbudet i klinikken. Plan ferdigstilles 
i løpet av 1. tertial 2018. 

 
Styringsparametere: 
 

1. Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Veksten 
måles i gjennomsnittlig ventetid for avviklede, kostnader (kostnader til avskrivninger, 
legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private 
institusjoner med oppdragsdokument"8 og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). Kommunal 
ø-hjelpsplikt innføres i psykisk helsevern og rus fra 2017, og midlene overført fra hvert 
Regionalt Helseforetak (RHF) til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 
synliggjøres i ressursbruken innen psykisk helsevern og TSB (fordelingen av overførte midler 
til KMD er om lag 96 og 4 pst.). (Prosentvis større reduksjon i ventetid. Prosentvis større 
økning i kostnader, årsverk og aktivitet). 

 

 

                                                        
 
8 Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Betanien Hospital Skien, Martina Hansen Hospital, 

Revmatismesykehuset Lillehammer, Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus, Haraldsplass Diakonale 

Sykehus, Hospitalet Betanien, Jæren DPS, Solli sykehus, Olaviken og Bjørkeli Voss.  
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Andre krav: 

 Status for prosjekt(er) vedr transport av psykisk ustabile personer, jamfør oppdrag i brev av 27. 
juni 2014 hvor det er forutsatt ordinær rapportering gjennom ordinære rutiner samt 
sluttevaluering etter utløpet av prosjektperioden (2017, opprinnelig 2016). 

 
Foretakets prosjekt ble avsluttet i 2012 og er i dag en del av ordinær drift. Ordning med sivilt 
følgepersonell (helsepersonell, eksempelvis ambulansesjåfører som er gitt opplæring) er i 
bruk. Foretaket holder på å se på hvordan ordningen kan forbedres ytterligere slik at flere 
transporter med fly går uten politi. Andelen transporter med politi har gått ned de seneste 
årene til fordel for sivilt følgepersonell. 

 
 

3.4 Samhandling med kommuner og private avtaleparter 
 
1. Delta i læringsnettverket Gode pasientforløp9.  

 
Innspill og sak gjeldende læringsnettverk er mottatt fra KS og behandlet i overordnet 
samarbeidsorgan (OSO) som oppfordrer foretaket og kommunene i fylket til å delta. 
Finnmarkssykehuset og kommunene er invitert til å delta. Det har særlig vært utfordrende å 
få med kommunale representanter.  

 
2. Delta i arbeid med å revidere strategi for avtalespesialister. Arbeidet koordineres av Helse Nord 

RHF. 
 

Finnmarkssykehuset har bidratt inn i Helse Nords arbeid på dette området og vil gjøre det når 
planen etter hvert kommer til høring. 

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

Det er inngått avtaler med fem av seks avtalespesialister i Finnmark. Den siste 
avtalespesialisten har ikke respondert på diverse invitasjoner til avtaleinngåelse. Helse Nord 
er informert om dette. 

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

Alle tjenesteavtaler har vært revidert og behandlet i OSO, med unntak av tjenesteavtale 8, 
delavtale 1, hvor det nedsettes egen arbeidsgruppe for gjennomgang. De fleste av kommunene 
har underskrevet nye reviderte avtaler. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger om at kommuner 
ikke vil undertegne, men saksbehandlingstid oppleves som lang i noen av kommunene.  
 
Finnmarkssykehuset har styrket ressurser til samhandling ved at klinikk Hammerfest, klinikk 
Kirkenes og PHR har fått hver sin samhandlingskoordinator i 100% stilling. Det er avviklet 
dialogmøter med alle kommuner i 2017. Videre er det etablert lokale faglige samarbeidsorgan 
som underutvalg av OSO, ett i Øst-Finnmark og ett i Vest-Finnmark. Innhold og videre 
samarbeid rundt tjenesteavtalene er sentrale elementer i disse organene. 

 
5. Delta i utarbeidelse av en oppdatert strategi for samhandling med kommunene. Arbeidet 

koordineres av Helse Nord RHF. 

                                                        
 
9 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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Finnmarkssykehuset HF deltar via Helse Nords samhandlingsutvalg med 
primærhelsetjenesten. 

 
6. 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. 

 
7. Delta aktivt i arbeidet til nasjonal standardisering innen IKT-området jf. Stortingsmelding nr. 910 

2012-2013, samt strategi for Nasjonal IKT HF.  Egne bestillinger vil komme fra Helse Nord RHF. 
 

Dette ivaretas gjennom intern-IKT Finnmarkssykehuset HF sin deltakelse i regionale fora i HN 
RHF. IKT har deltakere både på avdelings- og enhetsledernivå. E-helse ivaretas gjennom 
nyansatt E-helseleder. 

 
Foretaksspesifikke krav: 
 
Finnmarkssykehuset: 
 
1. Ta i bruk Samhandlingsbarometeret11 i samarbeid med overordnet samarbeidsorgan (OSO). 
 

Finnmarkssykehuset har tatt i bruk Samhandlingsbarometeret. 

 
 
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.  

 

                                                        
 
10 Én innbygger – Én journal  
11 Kunnskapsbank for samhandling: www.samhandlingsbarometeret.no 
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Foretaket bruker avvikssystemet aktivt i forbedringsarbeidet gjennom presentasjon av data 
og diskusjon rundt forbedringer i KVAM råd og KVAM grupper. Foretaket har nå også 
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. 
Klassifikasjonssystemet er tatt i bruk i januar 2017 og er integrert i avviksbehandlingen. 

 
3. Tiltak i vedtatt kvalitetsstrategi for Helse Nord skal iverksettes: 

o Ta i bruk ny elektronisk løsning for GTT12-granskning og bruke statistikken aktivt i 
forbedringsarbeid.  

 
Finnmarkssykehuset har tatt i bruk elektronisk løsning for GTT-granskning. 

 
o Delta i arbeidet med å definere behov for pasientrapporterte erfaringer (PROMS13 og 

PREMS14), samt ta i bruk elektronisk løsning når den er klar. Resultatene skal brukes i lokalt 
forbedringsarbeid. Det vil komme nærmere bestilling fra Helse Nord RHF. 

 
Arbeidet med pasientrapporterte erfaringer (PREM/PROM) gjøres på regionalt nivå. 
Finnmarkssykehuset er aktiv på å gi innspill til RHF i saken. Finnmarkssykehuset er klar til å 
innføre dette når løsningen er klar. 

 
o Utføre fagrevisjoner på utvalgte fagområder. 

 
Finnmarkssykehuset er aktivt deltakende i de årlige fagrevisjonene som utføres i regi av Helse 
Nord. 

 
o Delta i utvikling av modulbasert opplæringsprogram i forbedringsarbeid. 

 
Finnmarkssykehuset har vært aktivt bidragende og har hatt en representant med i utvikling 
av dette opplæringsprogrammet, og programmet er presentert for flere ledergrupper. 

 
4. Alle ansatte skal ha nødvendig opplæring i pasientadministrative systemer, og opplæringen skal 

dokumenteres. 
 

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

 
5. Rapportere tertialvis hvor mange hendelsesanalyser som er gjennomført.   
 

Foretaket har ikke kommet i gang med dette, men Sentralt Pasientsikkerhetsutvalg skal 
gjennomføre første analyse innen våren 2018. 

 
Styringsparametere: 
 
 Pasienters erfaring med sykehus (inneliggende pasienter) (PasOpp) i 2016 (minst 10 poeng 

forbedring på parameterne utskrivning og samhandling). 
 

Tall for 2016 foreligger ikke. Nedenfor vises utviklingen fra 2014-2015.  
 

                                                        
 
12 Global Trigger tool 
13 Pasientrapporterte resultater av behandling 
14 Pasientrapporterte erfaringer 
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  2014 2015 

Samhandling, 
gjennomsnitt poengsum 

Kirkenes  63 62 

Hammerfest 54 57 
Utskrivning Kirkenes  53 47 

 Hammerfest 47 53 
 

 
 30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2016 (uansett årsak til innleggelse).  
 

Finnmarkssykehuset har 95.1% overlevelse etter innleggelse. Gjennomsnittet for hele landet 
er 95,4%. UNN har til sammenligning 95,2 %. 

 
 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i 2016. 
 

Finnmarkssykehuset har 87,7 % overlevelse etter hjerneslag. UNN har 87,3 % og snittet for 
landet er 87,7 % 

 
 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i 2016. 
 

Finnmarkssykehuset har 90,7 % overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd. UNN har 91,3 % 
og snittet for hele landet er 91,6 %. 

 
 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i 2016. 
 

Finnmarkssykehuset har 91,7 % overlevelse etter hjerteinfarkt. UNN har 93,5 % overlevelse 
og snittet for hele landet er 92,1 %. 

 
 Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene (Reduseres med 25 pst. innen utgangen av 

2018, målt ut fra GTT-undersøkelsen for 2012). 
 

Finnmarkssykehuset er ett av to foretak i landet som allerede i 2017 innfridde mål om 25 % 
reduksjon i pasientskader sammenlignet med 2012. 

 
 Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet er 

implementert skal være 100 %. 
 

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. Viser til svar gitt nedenfor under pasientsikkerhet for 
ytterligere beskrivelse. 

 

3.6 Pasientsikkerhet  
 

1. Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av sykehusenes ordinære 
aktivitet og resultatene rapporteres i tertialrapport. 
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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. Se for øvrig tabell nedenfor: 

 

3.7 Smittevern 
 

1. Oppfylle smittevernforskriftens krav om å ha en lege som koordinerer smittevernarbeidet i 
institusjonen.  

 
Finnmarkssykehuset har ansatt egen smittevernoverlege. 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. Inkludere smittevern i tjenesteavtale 10 mellom hvert helseforetak og deres opptakskommuner. 
 

Smittevern er hensyntatt i revidert tjenesteavtale 10. 
 
3. 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 antibiotika team (A-team). 

Antibiotikastyringsprogram er vedtatt og A-team er i gang med arbeidet.  
 

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. 

 
4. 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 4 kvartal 2017 viste 
egne HAI på 2,7% mot 3,3% nasjonalt. Total HAI 5,1% mot nasjonale tall på 4,6%. Andel (%) 
pasienter som fikk antibiotika var 19,5 mot nasjonalt 30. Systematisk avdelingsvis 
etterspørsel av resultater fra prevalensundersøkelsen er ikke implementert. 
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5. NOIS15-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 2. tertial 2017 ble levert FHI i desember 2017 og er de senest 
oppdaterte tallene vi har. Oppfølgingen i Hammerfest var slik: Keisersnitt, hofte totalprotese, 
hofte hemiprotese, kolonkirurgi: 100%. Kolecystektomi 95% 
Oppfølgingen i Kirkenes var slik: Keisersnitt, hofte totalprotese, hofte hemiprotese, 
kolecystektomi: 100%. Kolonkirurgi 50%. Mal for gjennomgang av dype postoperative 
infeksjoner er utarbeidet, men ennå ikke implementert. Prosedyrene for slik oppfølging er 
nylig skrevet og innført, se DocMap PR46073 og SJ11510. Det er ennå ikke lagt en plan for 
implementering av denne prosedyren. 
 
Hendelser hvor dyp sårinfeksjon har inntruffet følges opp av smittevernpersonell som 
innkaller til møter sammen med opererende enhet. I de to første tertialene i 2017 ble det til 
sammen i Finnmarkssykehuset utført 241 inngrep (Hammerfest 155, Kirkenes 86) som skulle 
følges gjennom POSI-overvåkningen. 231 av disse ble fulgt opp. Dette gir en oppfølgingsandel 
på 96 %.  

 
6. 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 Finnmarkssykehusets virksomhetsrapport og resultatene 
forelegges også kvalitetsutvalget i Finnmarkssykehuset.  

 
Styringsparametere: 
 
 Andel sykehusinfeksjoner er redusert sammenlignet med 2016. 

Andel sykehusinfeksjoner i november 2016 var 2,7 %. UNN hadde 4,2 % og snittet for landet 
var 3,7 %. Tallene for 2017 foreligger ikke enda, men utviklingen for Finnmarkssykehuset fra 
2015 til 2016 viser en liten økning. 
 
 Det er igangsatt smittevernvisitter både i Kirkenes og i Hammerfest 
 Det pågår etablering av foretaksovergripende infeksjonskontrollprogram, og 

implementering av disse prosedyrer implementeres forløpende gjennom undervisning på 
de enkelte enhetene og fellespresentasjoner i auditorium. Særlig fokus på etterlevelse av 
håndhygiene, arbeidsantrekk og basale smittevern, samt praktisk håndtering av pasienter 
m/antibiotikaresistente mikrober (MRSA/ESBL/VRE). 

 Det er laget prosedyre for systematisk gjennomgang av dype postoperative infeksjoner 
 Sykehusinfeksjoner som påvises ved prevalensundersøkelser settes på dagsorden i lokale 

KVAM råd 
 Det pågår et arbeid med å definere relevante E-læringskurs i Campus (håndhygiene, 

basale smittevernrutiner, isolering, antibiotikabruk i sykehus, preoperativ håndhygiene, 
trygg kirurgi og andre) i kompetanseportalen tilpasset forskjellige målgrupper. 

 

  

                                                        
 
15 Overvåkningssystemet for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner 
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 Bredspekteret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenlignet med 201216. 

Finnmarkssykehuset har i perioden 2012 til 2016 redusert bruken av bredspektret antibiotika 
fra 18.5 % til 16 %. Dette tilsvarer en reduksjon på 9 % mens målsettingen var 10 %. 

 
 

3.8 Andre områder 
 
3.8.1 Klima- og miljøtiltak 
 
1. Resertifisere styringssystem etter ISO-14001:2015 innen 15.september.  
 

DNVGL gjennomførte sertifiseringsrevisjon i uke 46. Revisjonen avdekket fem avvik. 
Finnmarkssykehuset har utarbeidet handlingsplan med tiltak for å lukke avvikene. DNVGL har 
godkjent tiltakene, og sertifikatet er videreført. 

 
2. Sette mål for de nasjonale miljøindikatorene. Resultater skal inngå i årlig klima- og miljørapport 

i tillegg til årlig melding. Miljøindikatorene med klimaregnskap utarbeides for:  
o Energiforbruk 
o Avfall 
o Vann 
o Innkjøp 

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

 
 

3.8.2 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 er behandlet i styret i Finnmarkssykehuset i sak 49/2017. 

 
2. Innen 30. juni skal det utpekes personvernombud i samsvar med krav som følger av EUs nye 

personvernforordning.  
 

Finnmarkssykehuset har etablert ordningen med personvernombud og kjøper denne 
tjenesten fra UNN. 

 
3. Igangsette gjennomføring av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og HelseCERTs generelle 

anbefalte tiltak for beskyttelse mot dataangrep. 
 

                                                        
 
16 Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 

enzymhemmer og kinoloner) 
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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 ikke autoriserte programmer. 

 
4. Sikre at anskaffelser og innføring av IKT-systemer følger Helse Nord sine drifts- og 

sikkerhetsmessige krav.  
 

Er ivaretatt gjennom intern IKT FIN HF og utføres i samarbeid med HN IKT. 
 
 

3.8.3 Beredskap 
 
1. Implementere Helsedirektoratets Veileder for helsetjenestens organisering på skadested. 

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

 
2. 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. 

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

 
3. Sikre at tiltakene knyttet til Riksrevisjonens rapport om beredskap innenfor IKT, vann og strøm 

blir fulgt opp.  
 

Dette er ivaretatt gjennom foretakets planverk og tiltaksplaner knyttet til beredskap. 
 
4. Sikre at planverk er koordinert med andre offentlige instanser (kommunenivå, sivil beredskap 

og Forsvaret). 
 

Dette ivaretas gjennom Beredskapsutvalg og beredskapsrådgiver. Når det gjelder konkrete 
plikter i henhold til 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. 

 
5. Med bistand fra regional legemiddelkomite opprette og vedlikeholde lokale ROS-analyser for 

legemiddelberedskap og sikre tilstrekkelige beredskapslagre av legemidler herunder 
infusjonsvæsker. Regional legemiddelkomite skal i løpet av 2017 utarbeide retningslinjer for 
håndtering av mangelsituasjoner.  

 
Regional legemiddelkomite er ennå ikke operativ. Finnmarkssykehuset er klar til å delta og 
bidra i denne prosessen. Finnmarkssykehuset har utarbeidet en beredskapsliste over viktige 
legemidler ved katastrofer og forsyningssvikt.  
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3.8.4 Forskning og innovasjon 
 

1. 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.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har tilsvarende krav til RHF-ene og Forskningsrådet. 
Oppfølging av saken pågår i RHF-enes strategigruppe mht. kvalitet og nytte. Helse Vest har 
igangsatt regional undersøkelse. Arbeid med nasjonal veileder mht brukermedvirkning skal 
igangsettes og Helse Vest skal koordinere arbeidet. Forventninger til HF-ene i dette arbeidet: 
bidra i diskusjonene. Bidra med innspill på forespørsel.  

 

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

 
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 er brukere inkludert i 
kliniske forskningsprosjekter  

3) Utlyst ny forskerstilling  
4) Kontrakt inngått mellom Finnmarkssykehuset og Norinnova 

 

3. Identifisere behov for forskning og innovasjonstiltak spesielt rettet mot den samiske 
befolkningen. 

 
Ivaretas og følges opp av Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) 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 elektronisk pasientjournal (EPJ) fra 
kommuneleger og rekvirering av tolk ved Finnmarkssykehuset er optimal. 

 
Andre krav: 

 Legge til rette for at pasienter i hele landet får økte muligheter for deltakelse i kliniske studier i 
Norge og i utlandet. Det innebærer at nettsiden for pasientrettet informasjon om alle pågående 
og planlagte kliniske studier på helsenorge.no er oppdatert og komplett, og at pasienter i hele 
landet gis en likeverdig mulighet for å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier.  

 
Finnmarkssykehuset er ansvarlig for en klinisk studie og denne er meldt inn til Helsenorge.no 
slik at pasienter i hele landet har mulighet til deltakelse. 
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4 Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
 
1. 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. 
 

Dette arbeidet er ikke igangsatt i Finnmarkssykehuset. 
 
2. Implementere nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning og enhetlig praksis på 

systemnivå. 
 

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. 

 
3. Følge opp resultatene fra PasOpp17-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 tillitsvalgte/verneombud og KVAM råd i klinikkene. Handlingsplaner er også utarbeidet 
for lukke "avvik". Arbeidet med prosedyrer for utskrivningssamtalen og sjekkliste for 
utskrivning er startet og forslag til prosedyre foreligger. Kvalitetsnettverket i foretaket i 
samarbeid med samhandlingskoordinatorene kommer til å lage en fremdriftsplan for utrulling 
når den regionale sjekklisten er klar. Enkelttiltak er gjennomført ved klinikkene allerede slik 
som å informere ansatte om krav til å gjennomføre utskrivningssamtale. 

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

Finnmarkssykehuset arbeider med flere utbyggingsprosjekt (Nytt sykehus i Kirkenes, i 
Hammerfest, i Alta og Karasjok). Brukerrepresentanter er gitt tydelig stemme i 
byggeprosjektene. Sentralt er hensyntagen av brukerperspektiv med mål om bedring av 
kvalitet for våre pasient ved at tilbud nært skal være førstevalget. Finnmarkssykehuset retter 
videre et særlig søkelys på pasientstrømmer og vil ha betydelig oppmerksomhet på området 
inn i 2018. 
Pasienter er og invitert til å delta i undersøkelse: ForBedring. 
Finnmarkssykehuset iverksatte i 2017 arbeid med å få etablert et eget Ungdomsråd, men tross 
betydelige anstrengelser har foretaket ikke lykkes med å rekruttere inn et tilstrekkelig antall 
representanter. Finnmarkssykehuset har og brukerrepresentanter i en rekke andre utvalg, 
foruten brukerutvalget nevnes OSO, kvalitetsutvalget og forskningsutvalget. Utarbeidelse av 
lokale mål for pasientopplevd kvalitet skal fortsette i 2018. 

 
  

                                                        
 
17 Nasjonale brukererfaringsundersøkelser 
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5 Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell 
 

1. Motivere og legge til rette for at ansatte velger høyere stillingsprosent og helst 100 % stilling.  
 

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

Fra 2016 til 2017 gikk antall deltidsansatte litt ned. Deltidsansatte november 2016 var 19,3 % 
og i november 2017 på 18,97 %. Tallet har vært stabilt på rundt 20 % de siste årene. (FIN 
ligger noe lavere sammenlignet med Helse Nords 24 %). 
 
Tiltak 1 
I hovedsak er det under ansettelser det jobbes med denne tematikken. Ansatte som søker 
fortrinn ved utlyste stillinger vurderes før en evt. ansetter andre. 
 
Tiltak 2 
HR personal gjennomførte i høst, i samarbeid med tillitsvalgte, en kampanje for å rette 
oppmerksomhet mot deltidstematikken. Deler av kampanjen fortsetter primo 2018. Målet er å 
redusere uønsket deltid.  
 
Kampanjen informerer og går i dialog med deltidsansatte i 3 kanaler: e-post, intranett og 
plakater ved alle klinikker.  
 
Hovedbudskapet er at ønsket og uønsket deltid skal registreres i Personalportalen, slik at 
foretaket har oversikt over medarbeidere som ønsker å arbeide mer og de som er fornøyd 
med den stillingsbrøk de har. Ansatte informeres om at det er deres ansvar å søke på aktuelle 
stillinger for utvidet stillingsbrøk, og at registreringen i forkant vil kunne lette prosesser for 
utvidet stilling, både for ansatt og arbeidsgiver.  
 
Flest jobber ønsket deltid  
Hovedandelen av de som så langt har registrert seg jobber ønsket deltid (helsemessige 
årsaker, familiehensyn, har flere jobber etc.). Av 56 registrere med deltid per 13.02.18 er det 
kun 17 som har registrert uønsket deltid (= 30 % av deltidsansatte). 

 
2. Tilby nyutdannet helsepersonell hele faste stillinger i større grad.  
 

Finnmarkssykehuset når de målkrav som er satt og legger til rette for 100% stillinger der det 
er mulig. Systemene våre gir oss dessverre ikke rapporter på dette. Det kommer i 2018 ny 
rapportmodul i Personalportalen, som forhåpentlig kan gi oss grunnlag for slik 
sammenligning i fremtiden.  

 
 
3. Implementere del 1 i ny spesialistutdanning for leger med ansettelser i LIS181-stillinger fra og 

med høsten 2017. 
 

LIS-Komite-Finnmarkssykehuset er opprettet 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. LIS 1 - Det er 
utarbeidet en oversikt over læringsmålene i Klinisk kompetansemodul. Oppfølgning og 
godkjenning av disse er fordelt på henholdsvis kirurgisk og medisinsk fagområde og publisert. 

                                                        
 
18 Lege i spesialisering 
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Felles kompetansemodul er fortsatt ikke publisert, men er under utarbeiding og vil bli 
tilgjengelig innen kort tid.  
 
Veiledning/Kurs-Komiteen skal påse at leger med veilederansvar får tilbud om 
veilederopplæring. Invitasjon til slike regionale kurs er sendt ut.  Det arbeides nå med å 
oppnevne to deltakere fra Finnmarkssykehuset inn i regional kurskomite. Disse vil også bli 
ansvarlig i forhold til interne veilederkurs. Introdager-LIS 1- Komiteen har til oppgave å bidra 
inn i forhold til tiltak for mottak og opplæring av LIS 1 - herunder også introduksjonsdager. 
Program for introduksjonsdager LIS 1 er utarbeidet og evaluert. Implementering – Ny LIS 
utdanning- Finnmarkssykehuset har oppnevnt og avsatt en 40% stillingsressurs til 
implementering av ny LIS utdanning (Del 2/3) Regional arbeidsgruppe. Tverregional 
arbeidsgruppe - Finnmarkssykehuset har en HR- rådgiver som deltar inn i tverregional 
arbeidsgruppe vedrørende overgangsordninger for Ny – LIS-utdanning. 
 
Finnmarkssykehuset har i oppdrag å fremskaffe to deltakere til regional kurskomite – 
deltagere som inngår i den regionale komiteen, men som også selv skal være veiledere. En 
deltager er så langt på plass og det arbeides med å få på plass en til slik at kravet innfris. Når 
deltagere er på plass vil Finnmarkssykehuset i dialog med leder i regional kurskomite sette 
opp veilederkurs i Finnmarkssykehuset. 

 
4. Planlegge for å iverksette del 2 og 3 (LIS2 og 3) i ny ordning for spesialistutdanning. 
 

Finnmarkssykehuset har som nevnt i punkt ovenfor opprettet 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. Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser som beskrevet i vedlegg 1.  
 

Finnmarkssykehuset har en dedikert person som innehar oppgaven som praksiskoordinator. 
Koordinatoren skal i samarbeid mellom Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 
(UiT) og aktuelle avdelinger i klinikkene finne løsninger slik at leveransen av praksisplasser 
innfrir behov og avtaletall. USAM har opprettet 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.  
 
Finnmarkssykehuset innfrir i forhold til praksisavtale vi har med UiT. Vi har 9 lærlinger innen 
helsefagarbeid – 5 fra 2016 og 4 fra 2017. Andel LIS 1 er i tråd med krav. Totalt gjennomfører 
6 fysioterapeuter turnus hus oss pr. år. 
I 2017 utdannet vi 7 spesialsykepleiere ved hjelp av utdanningsstillinger - 1 jordmor, 1 kreft- 
1 operasjon- og 4 intensivsykepleiere. Vi har dertil 3 pågående utdanningsløp startet opp i 
2017 og planlegger oppstart av nye utdanningsløp fra høst 2018. 

 
6. 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.  
 

Finnmarkssykehuset har en ressurs i Personal og organisasjon (HR) 100% som jobber med 
ledelsesutvikling herunder kompetanseplaner og felles kurs for ledere.  
HR tilbyr internt lederutviklingsprogram Basisledelse til alle ledere i Finnmarkssykehuset i 
perioden 2017-2019. Programmet bygger på samme prinsipper som er utviklet i Nasjonal 
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ledelsesutvikling (NLU) der kompetanseheving og bevisstgjøring gjennom refleksjon er de 
grunnleggende prinsipper.  
I tillegg tilbyr foretaket mentor/coach til ledere, skolering av lederveiledere internt, vi gir inn 
kandidater til Helse Nords satsing Master i helseledelse samt kandidater til Nasjonalt 
topplederprogram. Våre ledere kan søke på ledelse årsenhet (60 studiepoeng) på UiT med 
støtte fra foretaket. HR tilbyr lederkurs i spesifikke tema via Skype for Business til alle ledere i 
eksvis personalportalen, GAT, prosedyrer konflikthåndtering, utviklingssamtaler med mer.  I 
2017 har 30 av 125 ledere vært involvert i ett eller flere tiltak. I 2018 er målet 50.  
HR sjef bidrar inn i nettverk initiert av HR sjef og Eierdirektør i Helse Nord. 
Finnmarkssykehuset har pr 2017 ikke tatt inn innholdet i stortingsmelding, men vi vurderer om dette er 

noe som skal være en del av lederopplæringen som tilbys 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.- 34-20152016/id2502758/sec3. 

 
7. Delta i prosjekt «Ledermobilisering» og utarbeide plan for gjennomføring.  
 

Kull 3 oppstart september 2018. Regional koordinering av prosjektet sikret i samarbeid med 
Nasjonal ledelsesutvikling. 

 
8. Delta i utviklingen av felles tiltak i strategi for leder- og ledelsesutvikling.  
 

HR sjef bidrar inn i nettverk initiert av HR sjef og Eierdirektør i Helse Nord. 
Finnmarkssykehuset har en ressurs i HR 100% som jobber med ledelsesutvikling herunder 
kompetanseplaner og felles kurs for ledere.  

 
9. Innføre «Kompetansemodulen» i henhold til prosjektets plan.  
 

«Kompetansemodulen» innføres i henhold til prosjektets plan. Utrulling har startet på 
foretaksnivå. Det er laget kompetanseplaner for alle ansatte og alle ledere på foretaksnivå. 
Klinikkene Psykisk Helsevern og rus, Klinikk prehospitale tjenester og Klinikk Kirkenes skal 
sluttføre sine kompetanseplaner i løpet av 2018. Klinikk Hammerfest og sluttfører sine 
kompetanseplaner innen 28.02.19. 

 
10. Delta i arbeidet med regional bemanningsmodell som grunnlag for egne strategiske utviklings- 

og rekrutteringsplaner.  
 

Opplæring av nøkkelpersonell gjennomført. Analysesjef er ansvarlig kontaktperson i 
foretaket.  

 
11. Analysere rekrutteringsbehovet for helsefagarbeidere i fulltidsstillinger, og etablere 

pilotprosjekt for å teste oppgavedeling knyttet til helsefagarbeideres arbeidsfelt. 
 

Det er gjort en undersøkelse om hvilke oppgaver som kan overføres fra sykepleier til 
hjelpepleier/helsefagarbeider - denne undersøkelsen vil brukes inn i det videre arbeidet. I 
Finnmarkssykehuset pågår større omstillingsprosesser i klinikkene der antallet 
helsefagarbeider-stillinger også blir redusert. Foretakets plan er å evaluere status nåsituasjon 
hva gjelder stillingsbehov, antallet lærlinger og definere tiltak for det videre samarbeidet. Det 
er ikke pr i dag igangsatt piloter for oppgavedeling. Det vil inngå i arbeidet i 2018. Det er 
avsatt en egen ressurs i Personal og organisasjon som jobber med lærlinger etterat foretaket 
overtok ansvaret fra eksternt opplæringskontor i 2016 

 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-%2034-20152016/id2502758/sec3
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5.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
1. Kartlegge 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.  
 

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. 
Det er startet et arbeid med å utarbeide tiltaksplaner i forbindelse med risikovurdering av 
vold og trusler i klinikkene i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. i 
Finnmarkssykehuset har tilrettelagt for systematisk rapportering av skader og uønskede 
hendelser blant ansatte. Antall personalskader rapporteres årlig i Ledelsens gjennomgang. 

 
2. Samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet med å utvikle tiltak for å forebygge og 

ivareta beredskap for håndtering av vold og trusler. 
 

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

 
3. 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. 

 
4. Definere konkrete forbedringstiltak ut fra medarbeiderundersøkelsen 2016. 
 

Det er utarbeidet en handlingsplan på foretaksnivå der Strategisk ledergruppe har lagt 
føringer på fokusområder. Avdelingene og enhetene utarbeider handlingsplan med minst to 
forbedringsområder og ett bevaringsområde. Klinikksjefene rapporterer status på antall 
utarbeidede handlingsplaner til foretakets arbeidsmiljøutvalg. Noen få enheter har fått utsatt 
frist. Klinikksjefen er ansvarlig for å følge opp de enhetene som har fått utsatt frist. Et 
hovedfokusområde i 2017 var gjennomføring av Utviklingssamtaler. Arbeid for å redusere 
sykefravær har vært prioritert gjennom 2017. 

 
5. 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 har i 2017 hatt fokus på avdelinger med høyt sykefravær, og 
særlig enheter med fravær over 10%.  De fleste avdelinger som er prioritert i 
nærværsprosjektet har etablert nærværsplan i samarbeid med tillitsvalgte, vernetjeneste og 
ansatte.  I tillegg til oppfølging av utvalgte avdelinger, ga 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 
gjennom året.  
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Foretaksspesifikke krav: 
 
Finnmarkssykehuset: 
 
1. Evaluere eksisterende nærværsprosjekt og rapporter i tertialrapport 2. 
 

Nærværsprosjektet er evaluert gjennom en intern revisjon høsten 2017. Evalueringens 
anbefalinger er overført i linjeorganisasjon. Alle avdelinger/-enheter skal ha etablert en 
nærværsplan innen 31.12.18. Personal og organisasjon bistår i arbeidet som lederstøtte.  
 
Evaluering av nærværsprosjektet viser at prosjektet har gitt følgende konkrete resultater: 
1. Fra 2015 til 2016 ble sykefraværet redusert med 0.8 %. På grunn av feil med 

rapportsystemet er ikke totale tall for 2017 tilgjengelig. Til og med august 2017 var 
sykefraværet omtrent på samme nivå som 2016. Det er først og fremst langtidsfraværet 
som har gått ned.  

2. Prosjektet har bidratt med avklaring av om lag 25 langtidssykemeldte. 
3. I prosjektperioden har foretaket også hatt en vesentlig økning i tildelte 

tilretteleggingstilskudd fra NAV. Dette har økt fra ca. 720 000 i 2015, til ca. 980 000 i 
2016. Nivået i 2017 er omtrent det samme som for 2016. 

 
Lederne opplever det som svært positivt at det er en dedikert ressurs de kan kontakte ved 
behov for hjelp til nærværsarbeid i enheten, samt bistand i enkeltsaker. 
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6 Innfri økonomiske mål i perioden 
 
 

6.3 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. 

 

2. Gjennomføre nødvendig vedlikehold som sikrer opprettholdelse av bygningsmessig standard og 
kvalitet. 

 
Finnmarkssykehuset HF driver ikke tilfredsstillende verdibevarende vedlikehold. Etterslepet 
på bygninger er betydelig, og dette skal ivaretas gjennom investering i nybygg. 
Finnmarkssykehuset HF må sikre nok midler til reinvestering og vedlikehold på resterende 
bygg. 

 
3. Utarbeide en konkret 4-årig vedlikeholdsplan som sikrer opprettholdelse av bygningsmessig 

standard og kvalitet over tid. Frist 1. oktober. 
 

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

 
4. Innføre nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av medisinsk teknisk utstyr 

(MTU) og behandlingshjelpemidler (BHM). 
 

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

 
 

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

Dette ivaretas i prosjektet "bestillerrollen". Prosjektet kom sent i gang og vil levere innen 
1.kvartal 2018. Bestillerrollen vil være bindeleddet opp mot Sykehusinnkjøp. 
 
Bestillerrollen er knyttet til innkjøp internt, men også mot sykehusinnkjøp. FIN forholder seg 
til at det ikke skal gjennomføres lokale anskaffelser internt i FIN, og at sykehusinnkjøp skal 
gjennomføre alle anskaffelser for oss. 

 
 
2. Sikre medvirkning i produktråd fra foretakets brukere av varer og tjenester. 
 

Produktråd etableres på Helse Nord nivå.  Finnmarkssykehuset vil sikre medvirkning. FIN 
deltar i liten grad i nasjonale anskaffelsesprosesser. Årsaken til dette er begrensede ressurser 
på grunn av store bygge- og utviklingsprosjekter. FIN må stole på at våre interesser ivaretas 
ved at andre ressurser i Helse Nord deltar. 
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3. Implementere nasjonal kategoristruktur i innkjøpsvirksomheten.  
 

Implementeringen av nasjonal kategoristruktur skjer Helse Nord. Sykehusinnkjøp følger 
kategoristrukturen når de forbereder nye anbud. 

 
4. 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 med hensyn til hvilken avtale og til hvilke vilkår.  
 

Arbeidet med å implementere innkjøpssystemet fullt ut er igangsatt, men klarer ikke å levere 
innen utgangen av 2017. Det er utarbeidet en prosjektplan som går ut 2018. a) Plan for 
anskaffelser er levert til Sykehusinnkjøp HF innen frist 07.12.2017 c) Finnmarkssykehuset er i 
rute med innleggelse av alle avtaler i innkjøpssystemet. 
 
Implementering av innkjøpssystemet er etablert som et prosjekt i FIN som går ut 2018. Det er 
gradvis implementering og målet er at innen 2018 skal FIN nå målene som er satt i 
oppdragsdokumentet for 2018 for gjeldende scope. 

 
5. Kartlegge og utarbeide re-anskaffelsesplan av medisinsk teknisk utstyr i tråd med nasjonal 

struktur. 
 

Dette jobbes det med i regional sammenheng. Foretaket deltar foreløpig ikke i dette arbeidet.  
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7 Risikostyring og internkontroll 
 
Overordnede mål for risikostyring i Helse Nord for 2017 
I kapittel 2 i Oppdragsdokumentet (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)19. 
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 risikovurderinger20, i henhold til retningslinjer for risikostyring i Helse Nord 
(RL1602). Det skal beskrives status på alle 8 delmål ovenfor i henhold til retningslinjene.  
 

Foretaket gjennomføres 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 noen endringer for å 
ytterligere styrke dette arbeidet. Overordnet risikostyring behandles i ledergruppen og styret 
tertialvis og er også implementert ned på klinikknivå gjennom driftsavtalene. Foretaket 
risikostyrer i henhold til alle 8 delmål fra RHF og har i tillegg valgt ut egne delmål. 

 
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 august 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.:  

                                                        
 
19 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). 
20 Viser til brev oversendt foretakene 24.2.2016 «Overordnede mål for risikostyring i Helse Nord i 2016» 
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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.  

 

 

8 Styringsparametere 
 
30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 2020 
sammenliknet med 2012. (Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. 
generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner). 
 

Det er utarbeidet antibiotikastyringsprogram for Finnmarkssykehuset og nedsatt et A-team med 
det formål å følge nasjonale målsettinger om reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika. Det 
lages årlig rapport om lokale resistensforhold og avdelingsvis antibiotikabruk.  
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