
 
 

 

 

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 Elisabeth Joks     Alta, 18. september 2018 

 
 
Saksnummer 66/2018 
 
Saksansvarlig:  Kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen  
Møtedato:  26. september 2018 

Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 
2018 - orienteringssak 
 
Ingress: I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om gjennomførte 
eksterne systemtilsyn i 2. tertial 2018. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset 
HF i 2. tertial 2018 til orientering. 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
- Saksfremlegg 

  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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1. Formål/Sammendrag 

I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om eksterne tilsyn i 2. tertial 
2018. Det orienteres kort om resultat og oppfølging av aktuelle tilsyn.  

 
2. Bakgrunn 

Det er flere eksterne tilsynsinstanser som fører tilsyn med spesialisthelsetjenesten.  
 

3. Saksvurdering/analyse 
I aktuelle periode er det gjennomført to eksterne tilsyn i Finnmarkssykehuset HF.  
 
3.1:  Tilsyn - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - elektriske 

anlegg og elektrisk utstyr 
DSB gjennomførte tilsyn ved Finnmarkssykehuset i uke 34. Tilsynet gjennomføres 
med utgangspunkt i virksomhetens helse, miljø og sikkerhetsarbeid og hjemles i 
Lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3. 

 
Hensikten med tilsynet er å få inntrykk av virksomhetens forebyggende arbeid og 
etterlevelse av regelverk på utvalgte områder. Bakgrunn for tilsynet var oppfølging 
av revisjonen i 2017 og tema for tilsyn var HMS/kvalitet, håndtering av medisinsk 
utstyr, vedlikehold av medisinsk utstyr og vedlikehold av elektriske anlegg,  

 

Det fremkom ikke avvik eller anmerkninger i tilsynet, og tilsynet er avsluttet. 
 
3.2:  Tilsyn - Fylkesmannen i Finnmark - sepsisbehandling i akuttmottak 

Tilsynet med behandling av pasienter med sepsis i akuttmottaket i Klinikk 
Hammerfest startet i september 2016, og styret ble sist orientert om tilsynet i 
styremøtet 15. februar 2018 (sak 11/2018). 
 
Fylkesmannen har våren 2018 gjennomgått journaler fra 33 pasienter med sepsis 
ved Hammerfest sykehus, og resultatet ble sett på som tilfredsstillende. I et 
avsluttende møte i mai gjorde klinikken rede for videre oppfølging og tiltak.  
 
Fylkesmannen har tillit til at klinikken følger opp tiltakene og har avsluttet 
sepsistilsynet.   

4. Medbestemmelse 
Saken er behandlet i informasjons- og drøftingsmøte 17. september 2018.  
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