
 
 

 

 

Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  

Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 

9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh.  Sted/Dato:  
2017/2170 Leif Arne A-Hansen/Anne Grethe Olsen  Hammerfest, 24. mai 2018  

 
 
Saksnummer 40/2018 
 
Saksansvarlig:  Anne Grethe Olsen, kvalitets- og utviklingssjef 
Møtedato:  31. mai 2018 

Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 
2018 - orienteringssak 
 
Ingress: I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om gjennomførte 
eksterne systemtilsyn i 1. tertial 2018. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset 
HF i 1. tertial 2018 til orientering. 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
- Saksfremlegg 

  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 
2018 - orienteringssak 
  
Saksbehandler:  Leif Arne Asphaug-Hansen, avdelingsleder samhandling og Anne Grethe 

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

 
1. Formål/Sammendrag 

I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om eksterne tilsyn i 1. tertial 
2018. Det orienteres kort om resultat og oppfølging av aktuelle tilsyn.  

 
2. Bakgrunn 

Det er en rekke eksterne tilsynsinstanser som fører tilsyn med spesialisthelsetjenesten. 
Slike tilsyn kan være besluttet på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. I denne saken 
orienteres styret om de gjennomførte systembaserte tilsyn i perioden.  
 

3. Saksvurdering/analyse 
I aktuelle periode er det gjennomført 3 eksterne tilsyn i Finnmarkssykehuset HF.  
 
3.1:  Helsetilsynet – tilsyn med VPP Tana 13.-15. februar 2018 

Statens helsetilsyn gjennomførte i 2017 og 2018 regionalt, landsomfattende tilsyn 
med helseforetakenes styring og ledelse av de voksenpsykiatriske poliklinikkene 
(VPP). Landsomfattende tilsyn innebærer at det samme tilsynet gjennomføres i et 
utvalg poliklinikker ved alle landets helseforetak. Tilsynet undersøkte om 
helseforetaket har lagt til rette for at personer med psykisk lidelse og samtidig 
rusmiddelproblem får helhetlige, individuelt tilpassede og forsvarlige polikliniske 
tjenester i psykisk helsevern og berørte utredning, diagnostisering, behandling og 
avslutning av behandling. 
 
Tilsynet medførte et avvik: Finnmarkssykehuset HF har ikke lagt til rette for 
samordnet og/eller integrert behandling av pasienter med psykisk lidelse og mulig 
samtidig rusproblematikk ved VPP Tana. 
Avviket bygget på følgende: 
 VPP Tana følger ikke sin egen rutine og sjekkliste i innkomstnotat for innholdet 

og utførelsen av utredningsarbeidet. Kartlegging og vurdering av rusbruk, 
somatisk helse og selvmordsfare er mangelfull i flertallet av journalene tilsynet 
har gjennomgått.  

 Det har vært stor utskifting av personale den senere tid, uten at alle nyansatte 
har fått opplæring i interne rutiner og prosedyrer for utrednings- og 
behandlingsarbeidet.  

 Ledelsen har ikke vurdert hvilken kompetanse som trengs for å kartlegge og 
følge opp rusproblematikk hos pasientene. Det er varierende kunnskap hos den 
enkelte behandler, og ikke etablert rutiner for samarbeid med tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB). Det er opp til den enkelte behandler å ta 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


 
 

 

 

Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  

Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 

9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no 

stilling til når mer ruskompetanse er nødvendig, og i så tilfelle be om veiledning 
eller etablere et samarbeid med TSB.  

 Behovet for mer ruskompetanse er kjent i virksomheten, men ikke fulgt opp 
med konkrete tiltak.  

 Det er ikke etablert systemer for å kontrollere og kvalitetssikre innholdet i 
kartleggings- og utredningsarbeidet, og at interne rutiner følges og leder til god 
nok praksis. 

 
Klinikken har svart tilsynsmyndigheten innen fristen og redegjort for avviket, samt 
utarbeidet tiltaksplan. Tiltaksplanen inneholder tiltak som økt 
spesialistbemanning, utarbeiding av prosedyrer for faglig forsvarlige 
behandlingstilbud, bedre samordning av utredninger, tilrettelegging for 
systematisk veiledning, implementering av pakkeforløp, interne revisjoner, 
utarbeiding av kompetanseplaner og bedre rutiner for opplæring av nyansatte. Det 
skal også etableres rutiner for samhandling mellom Finnmarksklinikken og VPP 
Tana både hva gjelder pasientbehandling og opplæring av ansatte. I påvente av 
svar fra tilsynsmyndigheten er tilsynet ikke avsluttet. 

 
3.2:  Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved VARANGER KRAFTNETT AS 

Det ble ført tilsyn med elektriske anlegg i leiligheter. Samlet 10 feil ble påpekt og 
omhandlet forhold som må rettes av godkjent el. entreprenør. I stor grad 
omhandlet dette ikke betryggende festede stikkontakter, armatur samt bruk av 
skjøteledninger.   
 
De påpekte forhold er utbedret i henhold til krav og tilsynet er avsluttet. 

 
3.3:  Statens Legemiddelverk – tilsyn med blodbanken i Hammerfest 

Statens Legemiddelverk gjennomførte tilsyn med blodbanken ved Klinikk 
Hammerfest 22. mars 2018. Hensikten med tilsynet var å påse at tilvirkningen av 
blod og blodkomponenter var i overensstemmelse med gjeldende regelverk for slik 
tilvirkning. Inspektørenes generelle inntrykk er at virksomheten drives i 
overensstemmelse med gjeldende regelverk.  
 
Legemiddelverket klassifiserer avvik i tre kategorier: Kritiske [K], store [S] eller 
andre [A]. Det ble funnet ett avvik klassifisert som [A]. Avviket omhandlet at et 
skjema som skal fylles ut av givere eldre enn 65 år, ikke blir godkjent av lege men 
av bioingeniør. I lokal prosedyre stod det at bioingeniør kunne godkjenne 
blodgiver inntil ett år videre basert på dette skjemaet, uten at det foreligger 
dokumentasjon på at bioingeniør har myndighet til dette. 
 
Det er gitt frist til 1. juni 2018 med å sende inn fremdriftsplan/tiltak.  

4. Medbestemmelse 
Saken er behandlet i informasjons- og drøftingsmøte 23. mai 2018.  
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