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Ingress: Denne saken oppsummerer de punkter i Oppdragsdokumentet for 2018 
Finnmarkssykehuset HF skal rapportere etter 1. tertial med spesielle områder for 
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2. Styret vurderer overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget som 
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moderat konsekvens for foretaket som helhet ved manglende måloppnåelse.  

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
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Tertialrapport 1/2018 - Oppdragsdokument 2018 
Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring  

  
Saksbehandler:   Leif Arne Asphaug-Hansen, avdelingsleder samhandling og Anne 

Grethe Olsen, kvalitets- og utviklingssjef  
Møtedato:   31. mai 2018 

 

1. Formål/Sammendrag 

Oppdragsdokumentet (OD) for 2018 ble sammen med overordnet risikostyring behandlet 
av styret i Finnmarkssykehuset HF i styresak 8/2018. Helseforetakene skal etter 1. tertial 
rapportere på utvalgte områder av OD og gjennomføre nye risikovurderinger. Dette er 
gjort i vedlagte Tertialrapport 1 med samlet risikovurdering for hele foretaket.   
 

2. Bakgrunn 

Rapport på OD etter 1. tertial omhandler områder som er valgt av Helse Nord RHF. 
For gjeldende risikostyring er det 5 områder som er valgt ut, fordi de er antatt å være 
kritiske for måloppnåelse: 
a)  Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021 
b)  Det skal ikke være fristbrudd 
c)  Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid 
d) Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 2 % 
e)  Økonomisk resultat i tråd med plan 
 
Foruten disse fem valgte Finnmarkssykehuset HF i tillegg følgende områder, som ble 
ansett å være kritiske for måloppnåelsen: 
f)   Sammedagsepikrise >80% 
g)  AML brudd skal reduseres med 10% i forhold til 2017 
h)  Innkjøp – 80% av anskaffelsene skal skje gjennom Clockwork 
 

3. Saksvurdering 

3.1: Rapport på de utvalgte områdene i OD:  
Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder 
 Reduksjon av ventetid har et betydelig fokus også i 2018 og klinikkene ligger godt an 

til å nå målet.  
 Det arbeides godt med å forhindre fristbrudd. Enkelte fristbrudd er vanskelig å 

gardere seg mot, eksempelvis er fristbrudd som oppstår når behandler blir syk eller 
fraværende. Klinikk psykisk helsevern og rus har hatt en økning av fristbrudd i april 
og har iverksatt ytterligere tiltak.  
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 Å overholde en større andel av pasientavtaler er et område som det rettes økt fokus 
mot i 2018, og FIN blir stadig bedre og overholdt 85% av avtalene i 1. tertial.  

 Innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal det være 
høyere aktivitetsvekst enn innenfor somatikken. Dette målet har vi ikke nådd for 
første tertial. Det er den polikliniske aktiviteten som ligger etter planen pr april.  
Forhold som har påvirket aktiviteten er høyt sykdomsfravær, ubesatte stillinger og 
høy utdanningsaktivitet med medfølgende fravær. 

 Finnmarkssykehuset HF skal jobbe videre med å sikre at en høyere andel av 
pasientene får registrert kontaktlege i det pasientadministrative systemet. 

 Fra Pasientreiser arbeides det med å øke digitaliseringsgrad ved reisebestillinger. 
 Status for omlegging av «Raskere tilbake» er beskrevet og rapportert innen frist. 
 
Somatikk 
 Det arbeides for å øke andelen pasienter som ved hjerneslag skal få intravenøs 

trombolysebehandling, og foretaket som helhet ligger over måltallet på 20%.  
 Mål om at minst 50 % av pasienter med hjerneinfarkt skal ha trombolysebehandling 

innen 40 minutter etter innleggelse følges nøye, Klinikk Hammerfest ligger på 47%.  
 Andel pasienter som får hjemmedialyse er godt innenfor målet om 30%.  
 Å gjennomføre minst 70 % av pakkeforløp innenfor standard forløpstid er 

utfordrende, men siste målinger viser 67% i FIN. På de fleste områdende er det 
akseptable resultater, men noen er fortsatt utfordrende, slik som prostatakreft.   

 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
 Antallet tvangsinnleggelser skal reduseres. Det foreligger forventning om at etablering 

av beredskapsvakt for leger og beredskapsseng ved klinikkens døgnenheter skal gi 
god effekt. Det er imidlertid for tidlig å kunne konkludere. 

 Det var 4 registrerte behandlingsavbrudd i perioden. Inkludert disse var det 28 
utskrivninger i perioden. 

 
Samhandling med kommuner  
 Det arbeides på flere områder med tiltak for å understøtte fastlegene og 

kommunehelsetjenesten, som gjør det mulig å gi behandlingstilbud i kommunene. 
Videobasert dialog er tatt i bruk i klinikk for psykisk helsevern og rus. Andre enheter 
er i gang med å vurdere tilsvarende tiltak. Det arbeides også med en økonomisk 
modell for at kommuner skal få dekket sine kostnader ved flytting av 
behandlingstilbud ut i kommunene. 

 
Samhandling med leverandører av private helsetjenester 
 Det foreligger samarbeidsavtaler med private avtalespesialister, som følges opp. 
 
Kvalitetsutvikling 
 Det er et mål å ikke ha korridorpasienter. Det er tett dialog med kommunene med 

hensyn til utskrivningsklare pasienter. Det er iverksatt tiltak innad i sykehusene som 
blant annet innebærer at en benytter ledige senger på andre poster.  
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Pasientsikkerhet  
 Klinikkene er godt i gang med innføring av tiltakspakkene, og majoriteten av tiltakene 

er nå inne i ordinær drift. De to siste tiltakspakkene planlegges implementert i 2018.  
 

Smittevern 
 Måloppnåelse angående redusert bruk av bredspektrede antibiotika er god. 
 Det utføres insidensundersøkelser av postoperative sårinfeksjoner fortløpende.  
 
Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell 
 Finnmarkssykehuset HF har gode tall gjeldende deltidsstillinger. 
 Det arbeides godt med tiltak for å redusere sykefravær.  
 Plan for oppfølging av anbefalte tiltak i Riksrevisjonens undersøkelse om 

helseforetakenes håndtering av bierverv er under utarbeiding. 
 
Tilstrekkelig kvalifisert personell 
 Foretaket har utarbeidet kompetanseplan for bioingeniører og spesialsykepleiere. 

Regional bemanningsmodell har blitt innført, men ikke godt nok tatt i bruk til 
kompetanseplanlegging. Dette arbeidet prioriteres fra nå. 
 

Innfri økonomiske mål i perioden 
 Finnmarkssykehuset er i rute med tanke på anskaffelser. 

Innkjøpssystemet (Clockwork) er under implementering som planlagt.  
 Forvaltning av leveranser fra Sykehusinnkjøp ivaretas ikke godt nok i dag. 

Kommunikasjon med Sykehusinnkjøp har fortsatt et forbedringspotensial, og det er et 
mål å opprette faste møtepunkter med dem. 
 

3.2: Oppsummering av innhold og overordnet risikovurdering:  
A: Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021 
Finnmarkssykehuset har tilfredsstilt tidligere krav på 60 dager. For å nå målet om < 50 
dager er det iverksatt tiltak som felles ventelister i Vest-Finnmark på somatikk, bedre 
langtidsplanlegging av driften, fortsatt rydding i ventelister, bruk av felles DIPS og tettere 
samarbeid mellom klinikkene. Risiko framstår som lav/uendret etter 1. tertial. 
 
B: Det skal ikke være fristbrudd 
Fristbruddene nærmer seg målet på null, men det er ustabilt fra måned til måned. Det er 
også variasjoner mellom klinikkene, hvor klinikk psykisk helsevern og rus har iverksatt 
tiltak for å bedre sine resultater. Tiltak som allerede er iverksatt er fortsatt bruk av Helse 
Nord LIS i oppfølgingsarbeidet, bedre opplæring i registreringsarbeid, utvikling av rutiner 
for enda bedre oppfølging, sikre stabil tilgang til behandlerkapasitet og sikre at rutiner 
gjeldende fristbrudd følges. Risiko framstår fortsatt samlet for Finnmarkssykehuset HF 
som middels og uendret etter 1. tertial. 
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C: Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid 
Pakkeforløpene er etablert og kravet er å gjennomføre minst 70 % av pakkeforløpene 
innenfor standard forløpstid. Variasjon i måloppnåelse for pakkeforløp for kreft skal 
reduseres. Andelen for halvåret september 2017- mars 2018 viste at Finnmarkssykehuset 
HF ivaretok 67 % innen standard forløpstid. Utfordrende områder er kjent (prostatakreft) 
og arbeides med. Risiko vurderes til fortsatt å framstå som middels og uendret etter 1. 
tertial. 
 
D: Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 2 % 
Nærværsarbeid har et høyt fokus i foretaket, men resultatene viser variasjoner mellom 
klinikker/avdelinger. Det er iverksatt tiltak for at alle avdelinger/enheter skal ha utviklet 
nærværsplaner, ledere skal prioritere oppfølgingsansvaret sitt med fokus på avklaring av 
langtidssykemeldte og ansatte med hyppige korttidsfravær. Området vurderes fortsatt 
som usikkert i påvente av synlige resultater og risiko vurderes fortsatt som middels og 
uendret etter 1. tertial. 
 
E: Økonomisk resultat i tråd med plan 
Resultatavviket pr. april er -5,7 MNOK. Dette skyldes i hovedsak høye kostnader knyttet 
til fristbruddpasienter i psykisk helsevern som ble meldt til HELFO i august 2017. 
Samtidig har Finnmarkssykehuset HF en lavere aktivitet enn planlagt. Dette skyldes at 
klinikk Hammerfest har hatt lavere aktivitet enn planlagt, men her forventes økt aktivitet 
fremover. I tillegg har klinikk Kirkenes hatt lavdrift over lengere tid som følge av planlagt 
flytting til nytt sykehus. Forsinkelsen i flytting til nytt sykehus gjør også at klinikk 
Kirkenes og Service, drift og eiendom ikke får gjennomført tiltak knyttet til nytt bygg. Det 
er iverksatt arbeid med nye og supplerende tiltak. Resultatprognosen vurderes å være i 
henhold til resultatkrav på 24 MNOK. Risiko vurderes fortsatt som middels og uendret. 
 
F: Sammedagsepikrise >80% 
Målet om at 80 % av epikrisene skal sluttføres utskrivningsdagen er utfordrende. Kontroll 
for i april viser at bare rundt 13 % av epikrisene var sluttført utskrivningsdagen. Nye 
tiltak iverksettes. Rapporter i DIPS skal bidra til å avklare hvor forsinkelser oppstår. 
Prosjekt «Sammedagsepikrise» igangsettes, prosedyrer gjennomgås, og klinikkene skal 
iverksette tiltak for å sikre optimal arbeidsflyt. Arbeidstid for sekretærer tilpasses drift. 
Vurdering av risiko etter 1. tertial medfører justert risikobilde ved at sannsynlighet for at 
vi ikke når målet er større enn antatt. Risiko endres til høyere grad, men fortsatt moderat. 
 
G: AML brudd skal reduseres med 10% i forhold til 2017 
Mye fravær medfører AML-brudd. Det er iverksatt tiltak innen kompetanseheving hos 
ledere og forbedret fokus på lederoppfølging av AML- brudd. Kartlegging i første tertial 
har vist en bedring tilsvarende 20 % og dermed måloppnåelse så langt i år. Risiko 
framstår fortsatt som lav og uendret etter 1. tertial. 
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H: Innkjøp – 80% av anskaffelsene skal skje gjennom Clockwork 
Det iverksettes en rekke tiltak for å få opp anskaffelser gjennom Clockwork ved å 
redusere antallet bestillere, øke opplæring av gjenstående brukere, aktivt bruk av 
fullmakts reglementet, gjennomgå prosedyre for bestiller-rollen samt tilrettelegge 
systemet for flere bruksområder. Risiko framstår som middels og uendret etter 1. tertial. 
 
Samlet risikovurdering: 
A: Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021 
B: Det skal ikke være fristbrudd 
C: Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid 
D: Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 2 % 
E: Økonomisk resultat i tråd med plan 
F: Sammedagsepikrise >80% (risikobildet endret ved 1.tertial – ny vurdering F1 ) 
G: AML brudd skal reduseres med 10% i forhold til 2017 
H: Innkjøp – 80% av anskaffelsene skal skje gjennom Clockwork 
 

SA
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Svært stor      

Stor   F1   

Moderat   C   

Liten   B, D, E, F, H   

Meget liten  G A   

 Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 
 KONSEKVENS 

Tabellforklaring: 
Risikovurdering slik den framkom i foregående styresak er markert med bokstav tilhørende punktet – der risikobildet 
er vurdert endret etter 1. tertial er dette markert med samme bokstav samt tallet 1. 

4. Medbestemmelse 

Saken har vært drøftet med de tillitsvalgte i informasjons- og drøftingsmøte 23. mai 2018. 
 

5. Direktørens vurdering 

Finnmarkssykehuset HF arbeider kontinuerlig med å gjennomføre oppdraget gitt 
gjennom OD 2018. Finnmarkssykehuset HF som helhet har gode resultater på 
kvalitetsindikatorene ventetid og AML-brudd, hvor foretaket gjennom flere måneder har 
oppnådd måltallene. Det gjenstår fortsatt et arbeid for å oppnå målene innenfor de øvrige 
kvalitetsindikatorene. Dette gjelder spesielt for sammedagsepikrise og gjennomføring av 
pakkeforløp. Det er også forskjeller mellom klinikkene, som gjør at hver enkelt klinikk har 
sitt eget utfordringsbilde, som må følges opp. Dette er tema i de regelmessige 
oppfølgingsmøtene som administrerende direktør har med klinikkene. 
 
De definerte risikoområdene er vurdert påny, og ved utgangen av 1. tertial vurderes den 
samlede risikoen for foretaket som moderat og stort sett uendret. Det overordnede bildet 
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er at det kan vises til mange gode resultater, men at måloppnåelsen er svakere enn ønsket 
på enkelte områder. Det er administrerende direktør sin vurdering at planlagte tiltak for å 
nå målene skal gi resultater.  
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Ordliste 
AD Administrerende direktør 
ASJ Automatisert strukturert journalundersøkelse  
BHM Behandlingshjelpemidler 
BUFETAT Barne-, ungdoms- og familieetaten  
DIPS Leverandør av elektronisk pasientjournal - EPJ. 
EMT Emergency Medical Team 
FDV Forvaltning, drift og vedlikehold 
FIN Finnmarkssykehuset HF 
FRESK FREmtidens Systemer i Klinikkene 
GAT  Arbeidsplansystem i Helse Nord  
GTT Global trigger tool 
HAI Infeksjoner assosiert med opphold eller behandling i en                          

helseinstitusjon 
HN Helse Nord 
HOD Helse- og omsorgsdepartementet 
HF Helseforetak 
HMS Helse, miljø og sikkerhet 
HSYK Helgelandssykehuset 
IKP  Infeksjonskontrollprogram 
IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
KD Kunnskapsdepartementet 
KORSN Kompetansesenter i smittevern i Helse Nord 
KLINBEFORSK De regionale helseforetakenes nasjonale program for klinisk            

behandlingsforskning  
KS  Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 
KPP Kostnad per pasient 
MTU Medisinsk teknisk utstyr 
NCAF Elektronisk portal for gransking av pasientjournaler/pasientskader 
NIFU  Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 
NLSH Nordlandssykehuset 
NOIS Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helseassosierte 

infeksjoner (NOIS-registerforskriften)  
NOIS-PIAH Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk 
NSTEMI Akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG    
OSO Overordnet samarbeidsorgan 
PAS/EPJ Elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system  
PCI Perkutan koronar intervensjon 
PET Positronemisjonstomografi, diagnostisk undersøkelse 
RHF Regionalt helseforetak 
ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse 
SANO Sykehusapotek Nord 
SKDE Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
STEMI Akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon i EKG 
TSB Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
UNN Universitetssykehuset Nord-Norge 
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3 Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og 
sikkerhet i pasientbehandlingen 

3.1 Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder 

Krav for 2018: 

1. Redusere gjennomsnittlig ventetid sammenliknet med 2017. Gjennomsnittlig 
ventetid skal være under 50 dager innen 2021. 

Rapport 1. tertial 
Klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes har en nedgang i gjennomsnittlig ventetid 
sammenlignet med 1. tertial 2017 og ligger under nåværende nasjonalt måltall på 
60 dager. Klinikk psykisk helsevern og rus ligger innenfor de nasjonale måltallene 
med gjennomsnittlig ventetid for voksne på 49,5 dager, rus 41 dager og barn og 
unge 46,5 dager. 

  
2. Ikke ha fristbrudd. 

Rapport 1. tertial 
Klinikk Hammerfest har en nedgang i fristbrudd for 1. tertial og ligger under 1% i 
siste periode for måling (september – desember 2017), dette omhandlet 15 
tilfeller. Klinikk Kirkenes har fortsatt enkelte fristbrudd, 0,9 % ved siste måling 
(11 pasienter). Klinikkene har hatt fristbrudd fordi time er satt opp tett opp til 
eller samme dag som pasienten har frist dette medfører at ved akutt sykdom hos 
behandler får pasienten fristbrudd.  
 
Klinikk psykisk helsevern og rus har i mars og april 2018 hatt en økning i antall 
fristbrudd. Iverksetting av ytterligere tiltak for med å nå målet om null fristbrudd 
er iverksatt. 

 
3. Redusere median tid til tjenestestart sammenliknet med 20171.  

Rapport 1. tertial 
Finnmarkssykehuset HF har mottatt følgende tilbakemelding: Variasjonsteamet i 
Helse Nord RHF mener denne indikatoren ikke er relevant for det som skal måles. 
En arbeidsgruppe i Helsedirektoratet vil avklare hvordan dette skal måles innen 1. 
juli 2018. 

 
 
  

                                                      
1 Tiden mellom den dato henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og den dato pasienten mottar 
en tjeneste, det vil si dato for når en bestemt prosedyre er utført. Dette måles for et utvalg utrednings- og 
behandlingsprosedyrer. Liste over hvilke utrednings- og behandlingstjenester som inngår i målingene 
finnes på Helsedirektoratets nettsider: 
https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Statistikk%20fra%20Norsk%20p
asientregister/Definisjon-av-tjenester.pdf 

https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Statistikk%20fra%20Norsk%20pasientregister/Definisjon-av-tjenester.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Statistikk%20fra%20Norsk%20pasientregister/Definisjon-av-tjenester.pdf


Rapportering på OD 2018 

5 
 

4. Overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2017 (passert 
planlagt tid). Overholde minst 95 % av avtalene innen 2021.  

Rapport 1. tertial 
I 2017 overholdte FIN 83 % av alle pasientavtaler, og så langt i 2018 er andelen 
økt til 85 %. 

 
5. Ha høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern 
for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i 
gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og 
pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold).2 

Rapport 1. tertial 
Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Økonomisk er det tilrettelagt for 
slik vekst, men FIN har ikke fått ønsket økning i aktivitet. 
Begrunnelser for nedgangen i aktiviteten er: 
 Høyt sykefravær.  
 Ubesatte stillinger. 
 Høy utdanningsaktivitet med medfølgende fravær.  

 
6. Registrere i pasientadministrative systemer at pasienter har vært vurdert og 

eventuelt fått tildelt kontaktlege. Det skal redegjøres for status i tertialrapport 1. 

Rapport 1. tertial 
Det er etablert regionale rutiner gjeldende kontaktlege som angår pasienter som 
har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller 
oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet. Det er informert i alle 
klinikker om disse rutinene. Rapport i DIPS (D-10661) viser for de siste måneder 
49 registreringer av kontaktlege, hvorav 30 er registrert i klinikk psykisk 
helsevern og rus. Antallet registreringer er lavt, og klinikkene må fortsatt ha et 
fokus på å registrere inn kontaktlege for pasienter i målgruppen.  

 
7. Øke bruken av Mine pasientreiser (digitaliseringsgrad) til 55 % i Helse Nord. 

Rapport 1. tertial 
Pasientreiser Finnmarkssykehuset HF har deltatt i et regionalt prosjekt for å øke 
bruken av digital innsending av reiseregninger. Prosjektet hadde 18 tiltak som ble 
iverksatt og gjennomført. I tillegg har FIN HF hatt møter med brukerutvalg, 
pensjonistforeninger og rekvirenter. Foretaket har også markedsført ordningen 
på Helse Norge når pasienter har ringt inn for å bestille reiser. Dette har medført 
en økning i digitaliseringsgraden for Finnmarkssykehuset HF fra ca. 30 % i juni 
2017 til ca. 45 % i mai 2018.  

 
 

                                                      
2 Årsverk er tatt ut som måleparameter. Årsverkstall fra SSB gir ikke en fullstendig oversikt over årsverk 
etter sektor på grunn av reglene for innrapportering av fellespersonell. 
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8. Beskrive status og lage videre plan for omleggingen av Raskere tilbake, innen 1. 
april 2018. 

Rapport 1. tertial 
Finnmarkssykehuset HF har i 2018 tilbud innenfor håndskadepoliklinikk og 
skulderpoliklinikk, henholdsvis i Kirkenes og i Hammerfest. Klinikk Hammerfest 
har som planlagt avviklet Rakere tilbake innen ortopedisk kirurgi i 2018. Pasienter 
i ventelisten er ivaretatt gjennom ordinært behandlingstilbud, og nye henvisninger 
ivaretas innen ordinært drift. Det rapporteres til NPR etter gjeldene krav og våre 
nettsider er ryddet. 

 
 

3.2 Somatikk 

Krav for 2018 

1. Gi intravenøs trombolysebehandling til minst 20 % av pasienter med akutt 
hjerneinfarkt. 

Rapport 1. tertial 
I følge helsenorge.no har Finnmarkssykehuset HF i tredje tertial 2017 21%, med 
klinikk Hammerfest på 25% og klinikk Kirkenes på 16,7%.  

 
2. Gi minst 50 % av pasienter med hjerneinfarkt som skal ha trombolysebehandling, 

denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.  

Rapport 1. tertial 
I følge helsenorge.no har klinikk Hammerfest i tredje tertial 2017 47 %. Klinikk 
Kirkenes har få tilfeller slik at tall fra klinikken ikke er presentert. Resultater følges 
i klinikkene. 

 
3. Gi hjemmedialyse til minst 30 % av dialysepasientene.  

Rapport 1. tertial 
I følge helsenorge.no har Finnmarkssykehuset HF i tredje tertial 2017 en andel på 
36,4% hjemmedialyse, som er høyt sammenlignet med landet forøvrig.  

 
4. Gjennomføre minst 70 % av pakkeforløp innenfor standard forløpstid for hver av de 

26 kreftformene. Variasjonen i måloppnåelse for pakkeforløp kreft på 
helseforetaksnivå skal reduseres.  

Rapport 1. tertial 
I følge data fra Helsedirektoratet har Finnmarkssykehuset HF for året april 2017 til 
mars 2018 60% pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid. Andelen for 
de siste 6 måneder (september 2017-mars 2018) ligger på 67 %. Klinikkene følger 
utviklingen tett.  
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3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) 

 
Krav for 2018 

1. Ha færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern enn i 2017.  

Rapport 1. tertial 
Det var i 2017 totalt 391 tvangsinnleggelser på UNN. Så langt i år har det vært 113 
innleggelser, noe som antyder en liten reduksjon. Det er imidlertid for tidlig å si noe 
sikkert da klinikkens beredskapsordning (vaktberedskap og dedikerte 
sengeplasser) først ble igangsatt 29.01.18. I perioden 01.04.18 – 06.05.18 var det 
16 akuttinnleggelser på klinikkens døgnenheter, 43 henvendelser fra 
kommuneleger (fortrinnsvis legevaktsleger) og 6 henvendelser til 
beredskapslegene vedrørende inneliggende pasienter. Døgnenhetenes tilgang til 
psykiater på ettermiddag- og kveld for rådføring vedrørende inneliggende 
pasienter, kan være med på å forebygge innleggelser på UNN.  

 
2. Registrere avslutningstype og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  

Rapport 1. tertial 
Det er registrert 4 pasienter som droppet ut av behandling første tertial.  En av 
disse fire droppet ut to ganger. Inkludert disse var det til sammen 28 utskrivninger 
i perioden. 

 
 

3.4 Samhandling med kommuner  

Krav for 2018 

1. Utarbeide en plan med konkrete tiltak for å understøtte fastleger og 
kommunehelsetjenesten på måter som gjør det mulig å gi behandlingstilbud i 
kommunene der dette er faglig forsvarlig, herunder: 
Øke bruk av videobaserte konsultasjoner vis a vis pasienter og faglige 
samarbeidsparter (fastleger mv). Fremdrift i dette arbeidet rapporteres tertialvis. 

Rapport 1. tertial 
Klinikk Hammerfest har laget plan for å teste ut videokonsultasjoner i første 
omgang til pasienter ved poliklinikken i Alta. Klinikk psykisk helsevern og rus har 
startet bruk av videobasert løsning i konsultasjoner. Arbeid er initiert i andre 
klinikker blant annet ved at det planlegges avsatt ressurser for etablering av e-
helsepoliklinikk med videokonsultasjoner. Videre er det iverksatt arbeid med 
økonomisk modell som skal bidra til å understøtte samarbeid med 
kommunehelsetjenesten. De somatiske klinikkene har hatt temaet oppe i lokalt 
faglig samarbeidsorgan med kommunene. Det pågår arbeid med å vurdere 
muligheter for videobaserte polikliniske konsultasjoner og i akutte situasjoner.  
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3.5 Samhandling med leverandører av private helsetjenester 

Krav for 2018 

1. Rapportere på oppfølging av tiltak knyttet til samhandling med private avtaleparter, 
jf. rapport fra juni 2017, innen 1. mai.  

Rapport 1. tertial 
Det foreligger samarbeidsavtaler med 5 av 6 avtalespesialister i Finnmark, avtalene 
skal følges opp med nye samarbeidsmøter i kommende tertial. 

 
 

3.6 Kvalitetsutvikling 

Krav for 2018  

 
1. Ikke ha korridorpasienter. 

Rapport 1. tertial 
Dette punktet angir pasienter som fysisk ligger i korridor på 
registreringstidspunktet, den formidler ikke omfang av overbelegg. Opphold i 
korridor kan skyldes overbelegg, at stuer tiltenkt flere kun benyttes av 1 pasient 
(ved ex smitte), kjønnssammensetning blant pasientene eller pasientens 
observasjonsbehov. 
Klinikk Hammerfest har utfordringer med korridorpasienter, men en ser en 
bedring fra 2017. Det jobbes med pasientforløp og vridning fra døgn til 
dagbehandling for å få ned antallet korridorpasienter. I tillegg jobbes det med 
kommunene for å få utskrivningsklare pasienter flyttet hjem. Dette ser en nå effekt 
av. Ledig sengekapasitet benyttes på tvers av avdelinger.  
Klinikk Kirkenes har anledning til å benytte tilgjengelige rom som i utgangspunktet 
ikke er med i det normerte sengetallet. Dette fører til at Klinikk Kirkenes sjelden 
har korridorpasienter til tross for overbelegg i perioder.  
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3.7 Pasientsikkerhet  

Krav for 2018 

1. Sikre at pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av 
sykehusenes aktivitet og at resultatene rapporteres i tertialrapport.  

Rapport 1. tertial 
Alle klinikkene er godt i gang med innføring av tiltakspakker, og majoriteten er nå 
innarbeidet i ordinær aktivitet i klinikkenes drift. De to siste tiltakspakkene 
planlegges implementert i løpet av 2018. Klinikk Kirkenes har ikke kunnet 
prioritert arbeidet med implementering av alle tiltakspakkene på grunn av 
merarbeid som følge av planlegging av innflytting i nytt sykehus. Klinikken 
forbereder nå arbeidet slik at alle tiltakspakkene er implementert innen utgangen 
av 2018. 

 
3.8 Smittevern 

Krav for 2018 
 
1. Redusere bredspektret antibiotikabruk med 20 % sammenliknet med 2012.3 

Rapport 1. tertial 
Det er et fallende forbruk av bredspektrede antibiotika i Finnmarkssykehuset HF, 
samlet er forbruket i Finnmarkssykehuset HF redusert med 21,8 % fra 2013 til 
2017. Noen avdelinger bidrar imidlertid i høyere grad til dette enn andre, mens 
andre avdelinger har økende forbruk. Klinikkene følger opp i den enkelte avdeling 
og i ledermøter.  

 
2. Utføre insidensundersøkelser av postoperative sårinfeksjoner i operasjonsområdet 

(NOIS-POSI) fortløpende, og rapportere tertialvis til Helse Nord RHF.  

Rapport 1. tertial 
Dette utføres.  

 
 

4 Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert 
personell 
Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Vi må gi muligheter for kompetanseutvikling, og 
legge forholdene til rette for trivsel og et inkluderende arbeidsmiljø. Vi må jobbe 
langsiktig og planmessig for å dekke fremtidig kompetansebehov.  

  

                                                      
3 Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, 
penicillin med enzymhemmer og kinoloner). 
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4.1 Sikre gode arbeidsforhold 

Krav for 2018 

1. Framlegge plan for å redusere deltidsarbeid for andel deltid over 24% i 
tertialrapport 1. I planen skal det framgå årlige mål for reduksjon av andelen deltid, 
og tilhørende tiltak for å oppnå reduksjon. Oppfølging av planen skal fremgå i 
fremtidig tertialrapportering. 

Rapport 1. tertial 
Finnmarkssykehuset HF har per 12.04.18 en deltidsprosent på 15,57. Foretaket 
satte som internt mål å ikke overstige 19 % første tertial, og dette har lyktes. Tiltak 
for å holde deltidsprosent lav:  
a)  fortsette å holde fokus på denne tematikken under ansettelser, slik at ansatte 

som søker fortrinn ved utlyste stillinger vurderes før en evt. ansetter andre 
(nedskrevet i ansettelsesrutiner).  

b)  Følge opp kampanjen høsten 2017 og primo 2018. Kampanjen ble gjennomført i 
samarbeid med tillitsvalgte for å rette oppmerksomhet mot deltidstematikken 
(e-post, intranett og plakater). Målet er å fortsatt redusere uønsket deltid. 
Flesteparten av ansatte med deltid jobber ønsket deltid på grunn av helse-
/familiesituasjon, andre jobber etc. 

 
2. Redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 7,5 %, og å 

holde korttidsfravær mindre enn 2 %. Redegjøre særskilt for tiltak ved fravær over 
10 %. Rapportering hvert tertial. 

Rapport 1. tertial 
Finnmarkssykehuset HF har i 2018 fokus på utarbeidelse av lokale nærværsplaner i 
alle enheter. Nærværsplanene skal inneholde tiltak for å bidra til økt nærvær og 
bevare nærværet enhetene har. I tillegg fortsetter tilbudet med mulighetssamtalen, 
dvs. oppfølging og avklaring for langtidssykemeldte. 
En langvarig feil i rapporteringssystemet for sykefravær ble rettet i mars. Dette gjør 
det igjen mulig å hente ut statistikk for sykefraværet. 

 
3. Utarbeide plan for oppfølging av anbefalte tiltak i Riksrevisjonens undersøkelse om 

helseforetakenes håndtering av bierverv, datert 28.06.2017. Tiltak rapporteres i 
tertialrapport 1. 

Rapport 1. tertial 
Plan for oppfølging under utarbeidelse. Nye prosedyrer under utarbeidelse. 
Oppfølging planlagt i lederlinjen. 
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4.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell 

Krav for 2018 

1. Utarbeide årlige og langsiktige planer for foretakets bemanningsbehov og 
utdanningskapasitet. I tertialrapportene presenteres sammenligning mellom faktisk 
bemanning og utdanningskapasitet vs. plan.  

Rapport 1. tertial 
Foretaket har utarbeidet kompetanseplan for bioingeniører og spesialsykepleiere. 
Regional bemanningsmodell har blitt innført, men ikke godt nok tatt i bruk til 
kompetanseplanlegging. Det systematiske arbeidet på dette punktet er ikke godt 
nok ivaretatt. Foretakets plan er å prioritere dette fra nå. 

 
 

5 Innfri økonomiske mål i perioden 

5.1 Anskaffelsesområdet 

Foretaksgruppen skal styrebehandle «Helse Nord Anskaffelsesstrategi 2018-2021» i 
løpet av våren 2018. Målet er å redusere innkjøpskostnader med minimum 50 millioner 
kroner i 2018.  
 
Krav for 2018: 

1. Samordning 
o Innen 1.juli oversende anskaffelsesplan for 2019. 
o Innen 1.juli oversende oversikt over planlagte investeringsanskaffelser i 2018 
o Innen 31.desember oversende fireårige handlingsplan, denne skal deretter 

rulleres kvartalsvis. 

Rapport 1. tertial 
Arbeid med anskaffelsesplan pågår. Status anskaffelser 2018 er lagt ut på 
Sykehusinnkjøps hjemmesider nylig og er under kontroll. Fireårig handlingsplan er 
et arbeid som ivaretas på regionnivå og forankres i innkjøpsforum. 

 
2. Systembruk 

o Innen 1.juli oversende plan for full implementering av innkjøpssystem innen 
31.desember 2019. Foretaksspesifikke krav for utgangen av 2018 følger 
nedenfor.  

o Planen må synliggjøre behov for ressurser for å sikre full utrulling og for å 
håndtere foretakets andel av felles forvaltning av system og innhold. 

o Tertialvis rapportere avtaledekning gjennom kjøp/avrop i ClockWork, andre 
fagsystem og utenom system. 

o Tertialvis rapportere på avtalelojalitet. 
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Foretaksspesifikke krav for 2018 

Mål ved utgangen av 2018 for implementering av ClockWork, andel kjøp av varer og 
tjenester av definert scope gjennom ClockWork: 
Finnmarkssykehuset HF 
1. Varekjøp 50 % av scope 
2. Tjenestekjøp 30 % av scope 

Rapport 1. tertial 
Plan for implementering av innkjøpssystem er satt, og arbeidet pågår. 
Ressursbehov er økning på 1 stilling. Når det gjelder andelene gjennom ClockWork 
er de som følger for 1. kvartal (jan.-april): 
Varer: 

- Omsetning 25,8% 
- Antall fakturaer 45,2% 

Tjenester: 
- Omsetning 0% 
- Antall fakturaer 0% 

Det er utfordrende å bestille tjenester gjennom ClockWork da det foreløpig er få 
innkjøpsavtaler for slike. 

 
3. Samhandling internt 

o Bidra med fagkompetanse i alle relevante regionale og nasjonale 
anskaffelsesprosjekt. Bistanden skal sees i sammenheng med øvrige aktiviteter i 
foretaket slik at en unngår samtidighet med andre strategiske prosjekt. 

o Innen 31. desember utarbeide plan for forvaltning av leveransene fra 
Sykehusinnkjøp 
o Planen må synliggjøre behov for ressurser samt grad av fellesregional 

forvaltning. 
 

Rapport 1. tertial 
Finnmarkssykehuset HF svarer til enhver tid ut forespørsler om å bistå i 
anskaffelser og i faggrupper. Det vil vurderes å opprette faste grupper. Denne 
dialogen tas i innkjøpsforum i RHF. Forvaltning av leveranser fra Sykehusinnkjøp 
ivaretas ikke godt nok i dag. Kommunikasjon med Sykehusinnkjøp har fortsatt et 
forbedringspotensial. Det er et mål å opprette faste møtepunkt/arbeidsmøter med 
Sykehusinnkjøp. 

 
4. Samhandling eksternt 

o Innen 1. juli revidere midlertidig samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp. 
o Innen 31. desember etablere permanent samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp. 
o Innen 1. juli etablere et strategisk samhandlingsarena med Sykehusinnkjøp. 

 
Rapport 1. tertial 
Arbeidet er igangsatt. 
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