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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler: Sted/Dato:  
2019/328 Kristine Brevik Hammerfest, 19.02.2019 
 
Saksnummer 08/2019 
 
Saksansvarlig:  Kristine Brevik, kvalitets- og utviklingssjef  
Møtedato:   27. februar 2019 

Ledelsens gjennomgang 2018 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Ledelsens gjennomgang har til hensikt å sikre at internkontroll- og 
kvalitetssystemet fungerer etter intensjonen, samt sikre at virksomheten når fastsatte mål 
og drives innenfor de vedtatte rammer.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:  
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang 2018 

Finnmarkssykehuset HF til etterretning.  
2. Styret er tilfreds med den positive utviklingen innenfor flere av områdene som er 

omfattet av ledelsens gjennomgang.  
3. Styret ber administrerende direktør følge opp revisjon av prosedyrer og oppfølging 

av avvik. 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg. 
2. Ledelsens gjennomgang 2018 Finnmarkssykehuset. 

  

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 

Ledelsens gjennomgang 2018 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Kristine Brevik, kvalitets- og utviklingssjef   
Møtedato:  27. februar 2019 

1. Formål/Sammendrag 
I henhold til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 8 

skal ledelsen, for å ha tilstrekkelig kontroll og nødvendig kunnskapsgrunnlag for styring, 

minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot 

tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten. Dette for å sikre at systemet 

fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten. Relevant 

informasjon for aktuelle gjennomganger framkommer i vedlagte rapport. Rapporten 

bygger på tilsvarende gjennomgang gjennomført tidligere år. 

2. Bakgrunn 
Ledelsens gjennomgang er et formelt møte som har til hensikt å sikre at internkontroll- 

og kvalitetssystemet fungerer etter intensjonen, samt sikre at virksomheten når 

fastsatte mål og drives innenfor de vedtatte rammer. Fokus skal blant annet rettes mot 

forskrifter og lovverk, kvalitetskriterier og krav til kontinuerlig forbedringsarbeid. Lover 

og forskrifter forutsetter at virksomhetens ledelse foretar en systematisk overvåking og 

gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til 

kontinuerlig forbedring i virksomheten.  

 

I kvalitetsforbedringsarbeidet er hensikten å finne gode løsninger på de utfordringene vi 

står overfor. Tiltakene og virkemidlene baseres på tverrfaglig kunnskap fra forskning og 

praksis i bruk av modeller, metoder og verktøy som fører til forbedring. Demmings 

sirkel, også kalt forbedringssirkelen, står sentralt i en systematisk problemløsning innen 

dette fagfeltet. Modellen beskriver en trinnvis tilnærming for å lykkes med 

forbedringsarbeid. Ledelsens gjennomgang innebærer en strukturert gjennomgang og 

oppsummering av hendelser og aktiviteter gjennomført i foregående år. Gjennomgangen 

skal, dersom det er behov for tiltak, resultere i handlingsplaner. 

3. Saksvurdering 
Fokusområder i «Ledelsens gjennomgang» vil kunne endres fra år til år. I 2018 er 
risikostyring av de ulike områdene gjennomført og tatt inn i rapporten. Ledelsens 
gjennomgang fokuserer på følgende områder i 2018:  

 Del 1: Risikostyring 
 Del 2: Kvalitetsstyring 
 Del 3: Helse, miljø og sikkerhet 
 Del 4: Revisjoner 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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 Del 5: Klima og miljø 
 Del 6: Informasjonssikkerhet 

 
SÆRLIG OM NOEN UTFORDRINGER  
Risikostyring 
Risikostyring er blant ledelsens verktøy for å innfri kravene fra Helse Nord RHF og 
oppnå nasjonale mål. Inngår i ledelsens gjennomgang som eget tema. 
Samlet vurdering for områdende er at de har akseptabel risiko: 

 Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
 Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
 Risikostyring 
 Kvalitetsstyring 
 Helse, miljø og sikkerhet 
 Oppfølging revisjoner 
 Klima og miljø 
 Informasjonssikkerhet 

 
Kvalitetsstyring  
For 2018 er det registrert at andel dokumenter som ikke er revidert som planlagt er for 
stor. Målet et at revisjoner gjennomføres som planlagt. Stabsavdelingen og klinikkene 
må forsterke oppmerksomheten om dette arbeidet og bruke KVAM-møtene aktivt.  
 
Det registreres også en moderat økning i antallet meldte avvikshendelser i Docmap. 
Dette kan ha flere årsaker, at det oppstår flere hendelser og at fokuset på å melde bidrar 
til at flere melder fra om uønskede hendelser.  Finnmarkssykehuset HF må også tilstrebe 
en raskere behandling av meldte avvik slik at melder får tilbakemelding innen 
akseptabel tid. Dette kan også bidra til å redusere risiko for at samme uønskede 
hendelse oppstår påny. Opplæring og bruk av kvalitetssystemet er et viktig bidrag til 
melding av avvik og forebygging av avvik. 
 
Helse, Miljø og sikkerhet  
Senter for drift og eiendom innfrir kravet om sykefravær <7,5%, ellers er det fortsatt 
interne forskjeller mellom klinikkene og på avdelings- og enhetsnivå. Foretakets 
arbeidsmiljøutvalg følger regelmessig opp sykefraværsutviklingen i foretaket og i 
klinikkene. 
 
Tendensen til brudd på arbeidstidsbestemmelser har gjennom året vært nedadgående, 
men november og desember skiller seg ut med høy forekomst. Brudd kan omhandle 
overtidsbruk begrunnet med akutt mangel på nødvendig kompetanse, sykdom og akutt 
aktivitetsforandring. Akutte hendelser står for ca. 2/3 av alle bruddene, noe som 
medfører vansker med å planlegge og dermed hindre brudd. Mange av bruddene kan 
forebygges ved at det søkes nødvendige dispensasjoner. 
 
Personalskader meldes i DocMap. I tillegg sendes skjema til NAV, forsikring og 
bedriftshelsetjenesten ved behov. Det er registrert en reduksjon av antallet stikkskader 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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og en økning innenfor kategorien «Annet», men samlet sett kun en moderat økning fra 
2017. Dette kan skyldes tilfeldig variasjon og utviklingen følges nøye.  
  
Oppfølging av revisjoner  
Det er gjennomført 8 revisjoner i kategori A, som systembaserte eksterne tilsyn. I 2 av 
revisjonene var det tilfredsstillende funn uten avvik. I de øvrige 6 var det avvik, der noen 
er lukket og andre skal besvares i 2019. I kategori B gjøres revisjoner som utføres på 
vegne av Finnmarkssykehuset HF i henhold til besluttet revisjonsplan og har hele 
foretaket som arbeidsområde. Det er gjennomført 8 revisjoner, med både 
tilfredsstillende funn, avvik og noen anbefalinger om forbedringsområder. Innenfor 
kategori C er det gjennomført en rekke revisjoner, og vist ett eksempel på dette.  
C-revisjoner gjøres internt på avdelinger/enheter med egne krav til løpende revisjoner 
som utføres av avdelingen selv - for egen del, for å vise andre, oppdragsgiver eller andre 
at avdelingen har kontroll med styringssystemet. Revisjonene arkiveres i arkivet, 
behandles i KVAM råd, fagdager og meddeles ansvarlige ledere. Ved behov utarbeides 
handlingsplaner som iverksettes. 
 
Klima og miljø  
Finnmarkssykehuset HFs drift påvirker det ytre miljø negativt, men det jobbes 
kontinuerlig med å begrense dette mest mulig. Foretaket er klima- og miljøsertifisert 
som bevis på at foretaket jobber systematisk med å begrense utslipp til luft, vann og 
land. Ledelsens gjennomgang har fokusert på Finnmarkssykehuset HFs miljøprestasjon 
blant annet gjeldende redusert energiforbruk, CO2 reduksjon, kildesortering, 
kjemikaliehåndtering, miljøkrav ved anskaffelser samt oppfølgingstiltak.  
 
Informasjonssikkerhet  
Det er gjennomført flere risikoanalyser gjeldende elektroniske datasystemer som 
inneholder sensitiv pasientinformasjon. Fokus rettes mot de risikoområder som er 
avdekket og slike vurderinger vil bli gjennomfør jevnlig.  

4. Risikovurdering 
Saken er vurdert opp mot våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 
Gjennomføring av prosess og vedtak rundt «ledelsens gjennomgang» bidrar positivt til 
utvikling av kjerneverdiene.   
 
Gjennomføring av prosess og vedtak rundt «ledelsens gjennomgang» er vurdert i forhold 
til navigasjonshjulet. Det er ikke registrert negative konsekvenser ved prosess og vedtak 
relatert til noen av faktorene som jus, etikk, identitet, moral, omdømme, eller økonomi 
som vurderes som negativt for foretaket.  
 
Prosesser rundt etablering av rutiner og prosedyrer for ledelsens gjennomgang har 
bidratt til et helhetlig system i foretaket for styring i henhold til styringshjulet og fasene 
i denne som er å planlegge, gjennomføre, kontrollere og korrigere.  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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5. Budsjett/finansiering 
Ledelsens gjennomgang skal bidra til rett ressursbruk i foretaket. Tiden og ressursene 
som brukes til selve gjennomgangen sees derfor på som vel anvendte ressurser. 
Arbeidet finansieres innenfor klinikkenes og stabenes rammer.  

6. Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Saken er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 18. februar 2018, og behandlet i FAMU 
samme dato. 

7. Direktørens vurdering  
Foretaket har en positiv utvikling innenfor flere av områdene som er omfattet av 
ledelsens gjennomgang. Evalueringen viser også at foretaket driver forsvarlig innenfor 
områdene som er omfattet av gjennomgangen. I 2019 vil det være særlig fokus på de 
utfordringsområdene gjennomgangen viser at foretaket må forbedre seg på. Dette 
omfatter områder som revisjon av prosedyrer og oppfølging av avvik i 
kvalitetsapplikasjonen DocMap. Videre er det nødvendig med oppmerksomhet på AML-
brudd for å redusere omfanget av disse. Informasjonssikkerhet er et område som 
fortsatt vil ha høy prioritet. 

 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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INNLEDNING 
Ledelsens gjennomgang har som formål å synliggjøre at Finnmarkssykehuset HFs internkontroll og 
kvalitetssystem fungerer etter intensjonen samt sikre at virksomheten når de fastsatte mål og drives 
innenfor vedtatte rammer. Ledelsens gjennomgang er en strukturert gjennomgang og 
oppsummering av hendelser og aktiviteter gjennomført foregående år. Fokus skal blant annet rettes 
mot forskrifter og lovverk, kvalitetskriterier og krav til kontinuerlig forbedringsarbeid. Dersom det i 
gjennomgangen avdekkes mangler, skal ledelsen iverksette tiltak for å bedre virkningen av 
internkontrollen. Denne rapporten behandles i Finnmarkssykehuset HFs ledergruppe før den 
forelegges styret i Finnmarkssykehuset HF. 
 
I kvalitetsforbedringsarbeid er hensikten å finne gode løsninger på kvalitetsutfordringene vi står 
overfor. Tiltakene og virkemidlene baseres på tverrfaglig kunnskap fra forskning og praksis i bruk av 
modeller, metoder og verktøy som fører til forbedring. Demmings sirkel, også kalt 
forbedringssirkelen, står sentralt i en systematisk problemløsning innen dette fagfeltet. Modellen 
beskriver en trinnvis tilnærming for å lykkes med forbedringsarbeid. Figuren viser en modifisert 
utgave av Demmings sirkel og tydeliggjør trinn i forbedringsarbeidet. Figuren viser og hvor i 
prosessen ledelsens gjennomgang er. 
 

 
 

Hensikt 
Ledelsens gjennomgang skal bidra til å sikre at kvalitets- og HMS-systemet: 

 Er i overensstemmelse med myndighetskrav og interne krav 

 Er hensiktsmessig for å oppnå målene for virksomheten 

 Etterleves i praksis 
 
Helseforetakene i Helse Nord er via Oppdragsdokument gitt i oppdrag å gjennomføre «Ledelsens 
gjennomgang». 
 
Som tidligere inneholder ledelsens gjennomgang oppfølging av risikostyring, dokument og 
avvikssystemet DocMap, helse, miljø og sikkerhet, internrevisjoner, klima/miljø og 
informasjonssikkerhet. Klinikkene og stabsavdelingene skal i henhold til internkontrollforskriften 
blant annet skaffe seg oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på 
oppfyllelse av myndighetskrav. Slike områder bør naturlig meldes og da være fokusert i «ledelsens 
gjennomgang». 
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DEL 1: RISIKOSTYRING 
Finnmarkssykehuset HF er etablert for å innfri gitte formål og nå nærmere definerte mål. Våre 
aktiviteter, og de hendelser som berører oss, kan ha positive og/eller negative konsekvenser for 
oppnåelsen av disse målene. Hensikten med risikostyring er å identifisere, vurdere og håndtere risiko 
for manglende måloppnåelse gjennom en strukturert tilnærming. Risikostyring skal bidra til å øke 
sannsynligheten for at Finnmarkssykehuset HF når målene sine. Finnmarkssykehuset HF er via 
oppdragsdokument pålagt å etablere systemer for risikostyring. Risikofaktorer som kan medvirke til 
at målene for helseforetakene ikke blir nådd skal identifiseres, og korrigerende tiltak som kan 
redusere faren for manglende måloppnåelse skal iverksettes.  
 
Risikovurdering innebærer å ta stilling til sannsynligheten for at en hendelse med negativ effekt på 
måloppnåelsen vil inntreffe, og den forventede konsekvensen av hendelsen. Resultatet av 
vurderingen indikerer hvor høy den enkelte risiko er, og danner grunnlag for å prioritere hvilke 
risikoer som må følges opp (håndteres), og hvordan oppfølgingen skal skje.  
 
Risikostyring er en prosess som skal gi rimelig grad av sikkerhet for virksomhetens måloppnåelse. 
Risikostyring vil på ledelsesnivå i foretaket dreie seg om å realisere styringskrav og overordnede mål. 
Ute i organisasjonen vil risikostyring i tillegg være rettet mot å sikre at vanlige aktiviteter og daglig 
produksjon gjennomføres innenfor et akseptabelt risikonivå. Det vil innebære fokus på uønskede 
hendelser som uhell, ulykker, svikt i viktige funksjoner m.m.  
 
I risikostyringen er det ikke nok å avklare hva en risiko består i og hvor den ligger. Det må også tas 
stilling til hva som er et akseptabelt nivå for risikoen for ikke å nå den aktuelle målsettingen, altså 
hvilken risikotoleranse vi har på området. Deretter må det konkluderes på om den avdekkede 
risikoen ligger innenfor det nivået.  
Risikotoleransen tar utgangspunkt i den risiko foretaket kan akseptere i arbeidet med å realisere sitt 
formål/sin visjon, sine strategier og målsettinger. En risiko man vil akseptere fordi den opptrer på et 
område hvor man har høy risikotoleranse, må man trolig iverksette tiltak for å redusere hvis det 
dreier seg om et område eller en målsetting hvor risikotoleransen er lav. 
 

Oppsummering av risikostyring: 
Årlig melding 2018 og ledelsens gjennomgang for Finnmarkssykehuset HF oppsummerer 
status for gjennomføring av oppdraget gjennom 2018.  
Helse Nord sin metodikk for risikoanalyse- og risikostyringsprosessene er benyttet. I denne 
vurderingen er det slått sammen flere konkrete målområder. Det kan medvirke til at 
risikobildene ikke blir tydelige nok slik at kontrolltiltak og oppfølging av vedtatte 
risikoreduserende tiltak ikke blir synlig nok. Tertialvise overordnede risikoanalyser kan 
dermed bli noe upresise og gi lite konkret styringsinformasjon. I 2019 vil Finnmarkssykehuset 
HF vektlegge bruk av risikostyring slik at den blir enda mer målrettet. 

Mål/krav Risikonivå 
Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet Middels 

Sikre gode arbeidsforhold, samt tilstrekkelig kvalifisert personell Middels 

Innfri de økonomiske mål i perioden Middels 

Kommentarer til risikostyring 
Følgende er gjennomført i oppfølgingen av risikostyringsprosessen i 2018: 

 Innført overordnet risikostyring nedover fra ledernivå 1 til og med nivå 3 knyttet til driftsavtalen, 
som en integrert del av foretakets virksomhetsstyring. 

 Tatt i bruk risikomatrisen og gjennom dette fått et økt fokus på risikoreduserende tiltak. 

 Risikostyring inngår i ledelsens gjennomgang (årlig styresak) fra 2018. 
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 Rutine for rapportering til Helse Nord på styrets behandling av overordnet risikostyring er 
etablert. 

 
Risikostyring innad i Finnmarkssykehuset HF er gjennomført som planlagt. Til tross for dette 
oppnådde ikke Finnmarkssykehuset HF det økonomiske målkravet for 2018. 

 
DEL 2: KVALITETSSTYRING 
Styrende dokumenter 
Det er et krav at styrende dokumenter er underlagt kontroll i DocMap. Til hvert dokument er det 
tilknyttet informasjon om versjon, når og hvor dokumentet er gyldig, forfatter, godkjenner og 
dokumentansvarlig. Dokumentet gis som standard en gyldighet i to år. Før utløp av denne fristen får 
dokumentansvarlig en automatisk generert e-post om at dokumentet må gjennomgås/revideres. Det 
forventes da at dokumentet blir gjennomgått og at det blir tatt stilling til om dokumentet skal endres 
eller godkjennes slik det er for en ny periode. Dette skal sikre at dokumentene er oppdaterte. 
Revisjoner (vedlikeholdet) er dermed en vesentlig del av kvalitetssikringen.  
 
Finnmarkssykehuset HF hadde pr 31.12.2018 samlet 6870 godkjente dokumenter i DocMap. Økning i 
antall dokumenter fortsetter fra 5477 dokumenter ved utgangen av 2016, og 6209 ved utgangen av 
2017.  
 
Av de 6870 dokumentene var 560 dokumenter ikke revidert som forutsatt, noe som tilsvarer 8 %. 
Andelen ikke reviderte dokumenter har økt fra 2017. Andelen dokumenter som ikke er 
tilfredsstillende vedlikeholdt betraktes som uakseptabel høy ved enkelte enheter.  
 

Organisatorisk enhet Antall godkj. 
dokumenter i 
DocMap 

Antall ikke 
reviderte  

Andel ikke 
reviderte per 
31.12.2017 

Andel ikke 
reviderte per 
31.12.2018 

Samlet Finnmarkssykehuset  6870 560 4 % 8 % 

Klinikk Kirkenes 2529 136 2 % 5 % 

Klinikk Hammerfest 2690 231 5 % 9 % 

Klin psyk helsevern og rus 466 90 7 % 19 % 

Klin Prehospitale tjenester 232 38 9 % 16 % 

SDE 138 6 1 % 4 % 

Stab (FFS/HR/Økonomi)  147 11 3 % 8 %  

 
Andelen dokumenter i DocMap som ikke er revidert er for stor. Med de automatiserte varslinger som 
finnes må målet være at revisjoner gjennomføres som oppsatt. Enhetene i foretaket må sikre at 
dokumenter i DocMap ikke er tilknyttet personer som er sluttet i sine stillinger. DocMap gir også 
mulighet for å søke opp dokumenter som skal revideres i forkant av «utløpsdato». Klinikker og 
stabsavdelinger må i 2019 fortsatt fokusere og samarbeide tettere på dette området. Det oppfordres 
til å gjennomgå status og iverksette tiltak i de respektive KVAM-møtene.    
 

Avviksmeldinger og behandling av disse 
I perioden 01 01.2018 – 31.12.2018 ble det meldt 2064 avvikshendelser i DocMap, en økning fra 
2017 hvor det ble innmeldt 1714 hendelser i DocMap.  
 
Av de 2064 meldingene er 1362 lukket/sluttbehandlet ved årsskiftet, noe som tilsvarer 66 % mot 
tilsvarende 73 % ved årsskiftet til 2017. Mange av de aktuelle meldinger er imidlertid meldt inn de 
siste ukene før årsskiftet og forklarer en betydelig andel av meldingene som ikke er sluttbehandlet. 
Imidlertid finnes det samtidig meldinger som ligger så langt tilbake i tid at en skulle forventet at disse 
var avsluttet. 
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Det er et mål å få redusert saksbehandlingstiden av avvik. Det er en forventning at 
saksbehandlingstiden for avvik innenfor samhandling skal reduseres som følge av styrkingen i 
klinikkene med samhandlingskoordinatorer i stab til klinikksjef. Rask behandling og iverksettelse av 
tiltak kan bidra til å forhindre flere tilsvarende hendelser. At mange hendelser blir liggende hos den 
som skal melde hendelsen tyder på fortsatt opplæringsbehov.  
 

 
 
 
Klinikkene: 
Oversikt arbeidsflyt for avvikshendelser i tiden 01.01.2018 – 31.12.201.  

 Kirkenes Hammerfest PHVR Prehospital SDE/stab 

Åpne avvik 257 222 75 45 6 

Lukkede avvik 373 570 230 96 46 

% ikke avsluttet 41 % 28 % 25 % 32 % 12 % 

 
Kommentarer - oppfølging: 
Klinikker og stabsavdelinger anbefales å vurdere følgende: 

 Avsette tilstrekkelig med tid og ressurser for egne superbrukere som følger opp i egne 
klinikker/stabsenheter. Disse vil og kunne ivareta fortløpende opplæring.  

 Meldekultur. Det antas fortsatt at det oppstår hendelser som burde vært registrert, men som 
ikke registreres. Ledere oppfordres til å melde inn uønskede hendelser/avvik. 

 Styrking av saksbehandlerkompetansen i linjeledelsen. 

 Rutiner for saksbehandling av hendelser. I for mange tilfeller blir avvikshendelser liggende for 
lenge hos ledere (og saksbehandlere) før avviksbehandling sluttføres.  

 B-revisjon av avvik og KVAM rådenes arbeid er gjennomført og det er vedtatt endringer i 
prosedyrer vedrørende sammensetning av rådene og påpekt krav til arkivering i arkivsystemet. 
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Kategorier meldte avvik 2018 
 

Avvikstype Antall 
2018 

Antall 
2017 

Feil ved elektromedisinsk utstyr  14 0 

FIN Avvik for laboratorier  87 43 

FIN Avvik i annen avdeling 449  

943 FIN Avvik i egen avdeling 493 

FIN Avvik interne revisjoner 22  

FIN Pasienthendelsesskjema  703 463 

FIN Samhandlingsavvik med kommuner 147 138 

Forbedringsforslag for Finnmarkssykehuset 73 56 

Skademelding personal for Finnmarkssykehuset 66 57 

Totalt 2054 1700 

 
I tabellen over vises utviklingen av typer avvik de to siste årene. For 2017 er avvik i egen og annen 
avdeling slått sammen. Avvik i interne revisjoner er ikke registrert i 2017. 
Med bakgrunn i 0 meldte feil i 2017 på elektromedisinsk utstyr er det gjort grep i klinikkene for å øke 
bevisstheten rundt dette temaet. 
 

Pasienthendelser 
Det registreres en reduksjon i pasienthendelser de siste årene. Det ble meldt inn 129 hendelser som 
er meldt etter §3-3 (betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved 
at en pasient skader en annen samt hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade) mens 
528 pasienthendelser ikke er vurdert som så alvorlige. 
 

 
 
Følgende oversikt viser den klinikkvise fordelingen av meldte pasienthendelser i 2018, samt andelen 
av disse som er lukket eller fortsatt ligger til behandling. 
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 Hammerfest Kirkenes Prehospital KPHVR 

Åpne 2017 10 11 1 4 

Lukket 2017 158 274 9 22 

Åpne 2018 66 184 13 16 

Lukket 2018 173 174 19 55 

 

Årsaker til avvik - pasienthendelser 
Det er registrert 620 avvik vedrørende pasienthendelser i 2018 mot 447 i 2017, en økning på 39%. 
Dette synliggjør behov for en grundig gjennomgang av hvorfor hendelsene skjer og hva som kan 
forebygge disse. Fordeling ut fra «Hendelsestype hovedkategori» er for 2018 som følger:  

 26% av hendelsene gjeldende «Behandling og pleie». Omhandler bl.a. trykksår, gjennomføring 
av behandling, forsinkelser, observasjon, overvåking, forberedelser, opptrening, rehabilitering. 

 20% gjelder «Pasientadministrasjon». Omhandler bl.a. hendelser i forbindelse med innleggelser, 
utskrivninger, henvisninger og ventelister. 

 15% gjelder «Legemidler og blodprodukter». Omhandler ordinering/anamnese av legemidler, 
utdeling, tilberedning/istandgjøring. 

 14% omhandler «Fall og uhell». 

 8% gjelder «Diagnostikk/utredning». Omhandler bl.a. hendelser som forsinkelser, oppfølging av 
prøver, klinisk vurdering av prøver og utførelser. 

 5% gjelder «Dokumentasjon/informasjon». Omhandler journalnotater, forordninger, 
beskrivelser prøver (lab og rtg), informasjonssikkerhet, pasientidentifikasjon. 

 5% hendelser gjelder «Medisinsk teknisk utstyr». Omhandler manglende tilgjengelighet, feil, 
kontroll/vedlikehold/kalibrering. 

 3% hendelser omhandler «Pasientadferd». 

 2% hendelser innen Helse, miljø og sikkerhet (HMS). 

 0,6% hendelser innen laboratoriet 

 0,5% hendelser innen teknisk 

 0,3% hendelser innen matsikkerhet 

 0,3% hendelser omhandler infeksjon. 

 0,2% hendelser innen administrative rutiner. 
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Kommentarer - kvalitetsstyring 
I Ledelsens gjennomgang er det påvist utfordringer gjeldende kvalitetsstyring.  

 Andelen dokumenter som ikke er revidert som forutsatt er for stor. Foruten verktøy som 
automatisk varsling om revisjoner til den ansatte som er definert som dokumentansvarlig vil en 
kunne benytte rapport og slik skaffe seg oversikt over hvilke dokumenter som skal revideres 
innen gitt frist.  

 Gjeldende avvik og variasjon i antall meldinger sammenlignet med tidligere år vurderes dette å 
ha sammenheng med bedret meldekultur ved at flere melder fra. Forbedringspotensial gjeldende 
saksbehandlingstid er påvist. Videre er det relativt mange avvik som omhandler de samme 
faktorer. Klinikkene må vurdere endring av sine tiltak slik at de bedre kan forhindre at de samme 
hendelser oppstår på ny. 

 Totalt er det 210 pasienthendelser som er rangert til høy risiko, men bare 138 av disse er meldt 
inn til Helsedirektoratet. Tiltak skal kunne bidra til å redusere risiko innen dette området.   

 

Konklusjon: 
 Opplæring og bruk av kvalitetssystemet DocMap er et viktig bidrag til melding av avvik og 

forebygging av avvik. 

 Klinikkenes samhandlingskoordinatorer og kvalitetsrådgivere er viktige bidragsytere og 
støttespillere i opplæring og bruk av prosedyre og avvikshåndtering. 

 Tiltak fremover er evaluering av opplæringsplan i kvalitetssystemet og påfølgende 
utarbeiding av eventuelle tiltak. 

 Klinikkene må vurdere tiltak som sikrer at det frigis ressurser til å delta i nødvendig 
opplæring og bruk av kvalitetssystemet. 

 Det er behov for at klinikkene gjør en grundig gjennomgang av hvorfor hendelsene som 
medfører avvik på pasienthendelser skjer og hva som kan forebygge disse. 

 
DEL 3: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
Finnmarkssykehuset HF jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS). I ledelsens 
gjennomgåelse trekkes følgende tre fokusområder fram: sykefravær, AML-brudd og personalskader.  
 

Sykefraværsutvikling 
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Finnmarkssykehuset HF har jobbet systematisk med nærværsarbeid over flere år. En positiv utvikling 
er at i 2018 har sykefraværet vært 0,6%-poeng lavere enn i 2017. Det viktigste tiltaket i 2018 var 
utarbeidelse av nærværsplaner. I klinikk psykisk helsevern og rus og service, drift og eiendom samt 
Stab har alle enheter utarbeidet nærværsplaner. I de andre klinikkene pågår det et arbeid med å få 
på plass nærværsplaner for alle enhetene. Tiltaket følges videre opp i 2019, og det er krav om at 
nærværsplanene evalueres. 
 

 Sykefravær 2016 Sykefravær 2017 Sykefravær 2018 

Finnmarkssykehuset 8,6% 8,9% 8,4% 

Klinikk psykisk helsevern og rus 10,5% 11,1% 11,1% 

Klinikk Hammerfest 8,7% 9,1% 8,4% 

Klinikk Kirkenes 8,2% 7,9% 7,9% 

Klinikk prehospital 8,1% 8,2% 8,4% 

Service, drift og eiendom 8,1% 7,9% 6,3% 

 
Tabellen viser at det er variasjon i sykefraværet mellom klinikkene. Klinikk Hammerfest og service, 
drift og eiendom (SDE) har begge har hatt en positiv utvikling. SDE innfrir kravet med et sykefravær 
på under 7,5%.  
 
Foretakets arbeidsmiljøutvalg følger regelmessig opp sykefraværsutviklingen i foretaket og i 
klinikkene. I tillegg er dette tema på Kvam-møter og personalmøter i klinikkene, avdelingene og 
enhetene.  

Brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven 
 

 

 

Klinikkene følger opp AML-brudd hele året. Dette er regelmessig et tema i FAMU, der klinikkene 
rapporterer på status og tiltak for å redusere antall brudd. Foretaket har fokus på å søke om 
dispensasjoner, og registrere disse i GAT. Det rapporteres på fire bruddtyper: «samlet tid per dag», 
«AML timer per uke», «samlet tid per uke (snitt)» og «ukentlig arbeidsfri». 
 
I 2018 har Finnmarkssykehuset HF hatt en målsetning om 10% reduksjon i antall AML-brudd 
sammenlignet med 2017. Grafen viser at foretaket de fleste måneder har hatt færre antall brudd enn 
samme måned i fjoråret. Samlet sett hadde foretaket en reduksjon på ca. 3%.  
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Flytting til nye Kirkenes sykehus (NKS) førte til en stor økning i antall AML-brudd. Flest brudd kom i 
november, men også i desember var det en del brudd knyttet til flytting og etterarbeid. Det er særlig 
klinikk Kirkenes og Service, drift og eiendom som har flere brudd på grunn av flytting. Den grå søylen 
i grafen viser antall AML-brudd eksklusiv brudd pga. NKS i november og desember. Dersom bruddene 
på grunn av flytting til NKS trekkes fra, var det en samlet reduksjon på AML-brudd på ca. 15% i 2018. 
 
De mest vanlige bruddårsakene i foretaket i 2018 var: Annet (2800) brudd, akutt mangel på 
nødvendig kompetanse (2141 brudd), akutt sykdom (1718 brudd) og akutt aktivitetsforandring (1198 
brudd). Under annet ligger det en god del brudd tilknyttet flytting til NKS, brudd som følge av eget 
ønske fra ansatte, deltakelse på kurs/fagdager og diverse andre årsaker. Det er også en del brudd 
som er merket med annet, men som egentlig tilhører en av de andre bruddårsakene.  
 
Akutte hendelser står for cirka 2/3 av alle bruddene. Dette gjør det vanskelig å planlegge og hindre 
brudd. En bevissthet blant ledere, tillitsvalgte og ansatte er viktig for å fordele overtid blant 
personalet, og dermed hindre at enkeltpersoner har mye overtid som kan gi AML-brudd. Dersom 
foretaket benytter seg av søknad om dispensasjon fra AML og får disse innvilget, kan antall AML-
brudd reduseres. 

Personalskader 
Personalskader meldes i DocMap. I tillegg sendes skjema til NAV, forsikring og bedriftshelsetjenesten 
ved behov. Særlig ved risiko for blodsmitte er det viktig at bedriftshelsetjenesten får informasjon, for 
å sikre oppfølging og kontroll av eventuell blodsmitte. 
 

 2016 2017 2018 

Stikk/kutt/blod 15 30 21 

Annet 24 27 45 

De siste to årene har vist en økning i antall meldte personalskader. Foretaket har fokus på at avvik 
skal meldes, også personalskader. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger som tilsier at foretaket har 
redusert arbeidet med å forebygge denne typen skader. Økningen må sees i sammenheng med 
tilfeldig variasjon i antall skader, og kontinuerlig fokus på at skader meldes i DocMap. 
 
Kategorien «annet» inneholder blant annet fallskader og trusler og fysiske angrep fra pasienter. 
Foretaket har hatt særlig fokus på vold og trusler. Det er meldt en god del avvik innen denne 
kategorien. Samtidig er det verdt å merke seg at avvik på vold og trusler i en del tilfeller involverer 
flere personer, og dermed kommer det flere avvik på samme hendelsen. Antall avvik er derfor ikke 
alltid en god indikator på antall hendelser, men sier noe om hvor mange som er involvert.  
 

Kommentarer helse, miljø og sikkerhet 
Nærværsarbeidet har stort fokus i Finnmarkssykehuset HF og klinikkene arbeider stødig med 
oppfølging og utarbeiding av planer. Dette gir resultater over tid. Oversikten over AML brudd ved 
årets slutt har gitt økt oppmerksomhet og bevissthet om mulighetene for å søke Arbeidstilsynet om 
dispensasjon. Den moderate økningen i personskader i 2018 tilskrives tilfeldig variasjon og 
utviklingen følges nøye. 
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DEL 4: REVISJONER 
Revisjon er en særegen metode for best mulig objektivt å bedømme om en aktivitet er i 
overensstemmelse med det som er lovbestemt, planlagt eller ønskelig. Internrevisjonen i foretaket 
skal foreta systematiske risikovurderinger, kontroller og undersøkelser for å vurdere om 
internkontrollen virker hensiktsmessig og betryggende. Hensikten med revisjon er en systematisk og 
uavhengig undersøkelse for å skape forbedringer. I Finnmarkssykehuset HF deles revisjoner inn i 
følgende kategorier:  

 Kategori A: Tredjeparts revisjoner som utføres av et eksternt tilsynsorgan fra; Arbeidstilsynet, 
Helsetilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap m fl. 

 Kategori B: Andreparts revisjoner som utføres på vegne av Finnmarkssykehuset HF i henhold til 
besluttet revisjonsplan og har hele foretaket som arbeidsområde. Det er utnevnt egne 
internrevisorer for gjennomføring av revisjoner i denne kategori. 

 Kategori C: Revisjoner i denne kategori omhandler interne revisjoner på avdelinger/enheter med 
egne krav til løpende revisjoner som utføres av avdelingen selv - for egen del, for å vise andre; 
oppdragsgiver eller andre at avdelingen har kontroll med styringssystemet.  

 

Kategori A: Eksterne systembaserte tilsyn 
Det er gjennomført 8 tilsyn i denne kategorien. 

REVISOR: Statens legemiddelverk 

REVIDERT: Blodbank Klinikk Hammerfest e-phorte: 2018/604 

TEMA: Tilvirkning av blod og blodkomponenter  

FUNN: Ett avvik. Skjema som fylles ut av givere over 65 år blir ikke godkjent av lege. Virksomheten 
ble pålagt å lage nye rutiner og disse har Statens legemiddelverk funnet tilfredsstillende ved 
oppfølging og avslutning av tilsyn. 

 

REVISOR: Statens Helsetilsyn 

REVIDERT: VPP Tana e-phorte: 2017/1980 

TEMA: Del av landsomfattende tilsyn med helseforetakenes styring og ledelse av VPP 

FUNN: Ett avvik. Ved poliklinikken i Tana er det ikke tilrettelagt for samordnet felles integrert 
behandling av pasienter med psykiske lidelser og mulig samtidig rusproblematikk. Klinikk psykisk 
helsevern og rus avventer svar fra Helsetilsynet på sitt brev av 3. januar 2019. Brevet inneholder 
en rapport med 13 punkter som angir status for effekt og oppfølging av tiltakene i klinikken. 

 

REVISOR: Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) Varanger kraftlag  

REVIDERT: Leiligheter i Tana e-phorte: 2017/2249 

 

TEMA: Tilsyn med elektrisk anlegg i leiligheter 

FUNN: 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. 

 

REVISOR: Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) Nordkyn Kraftlag  

REVIDERT: Mehamn Ambulansestasjon e-phorte: 2019/112 

TEMA: Tilsyn med elektrisk anlegg  

FUNN: Feil ble påpekt i elektrisk anlegg og elektrisk utstyr 

 
  

http://hfephorte.helsef.no/ephorteweb/locator/?SHOW=JP&JP_ID=145926&database=HFEPHORTE
http://hfephorte.helsef.no/ePhorteWeb/Default.aspx
http://hfephorte.helsef.no/ephorteweb/locator/?SHOW=SA&SA_ID=21979&database=HFEPHORTE
http://hfephorte.helsef.no/ePhorteWeb/Default.aspx
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REVISOR: Arbeidstilsynet  

REVIDERT: Akuttmottaket Klinikk Hammerfest e-phorte: 2018/766 

FUNN: Pålegg i forhold til arbeidsplasser og arbeidslokale – utforming og innredning. Det er ikke 
tilfredsstillende velferdsmessig standard på arbeidsplasser i lokalet, gjelder spesielt Mottakelsen, 
legevakten og AMK telefonen. Virksomheten har 07.11.18 bedt om utsettelse av tilbakemelding til 
Arbeidstilsynet, ny frist er satt til 15.02.19. 

 

REVISOR: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

REVIDERT: Elektriske anlegg og elektrisk utstyr e-phorte: 2018/1267 

FUNN: Hensikten med tilsynet var 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. 

 

REVISOR: Arbeidstilsynet 

REVIDERT: Ambulansetjenesten i Finnmark e-phorte: 2018/859 

FUNN: Alle ambulansestasjonene som har fått gjennomført tilsyn har fått pålegg innen 10 ulike 
områder. Enkelte stasjoner har bedt om utsettelse av tilbakemelding til Arbeidstilsynet. Alle 
stasjonene skal svares ut innen 15.02.19. 

 

REVISOR: Ekstern revisor - BDO 

REVIDERT: Finnmarkssykehuset HF, Økonomiavdeling e-phorte: 2017/921 

Tema: Årsregnskap 2017 

FUNN: Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrift og gir et rettvisende bilde av 
foretakets finansielle stilling pr 31.12.2017, og av dets resultat og kontantstrøm for regnskapsåret 
avsluttet pr. denne dato i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kategori B: 
Det er gjennomført 8 revisjoner i denne kategorien. Finnmarkssykehuset HF har etablert et eget 
revisjonsteam som tiltak for å bedre kontinuitet og kompetanse for gjennomføring av interne 
revisjoner. Arbeid med internrevisjon er ressurskrevende og fordrer avsetning av tid til planlegging, 
gjennomføring og avslutning inkludert rapportarbeidet, samt presentasjon av funn i relevante fora.  
 

REVISOR: Internrevisjon - Finnmarkssykehuset HF 

REVIDERT: Kvalitetssikring EPJ Klinikk for Psykisk helsevern og rus e-phorte: 2017/444 

TEMA: Ventende uten kontakt. Åpne dokumenter. Ventetid sluttdato på avsluttede henvisninger. 

FUNN: 3 avvik:  
Avvik 1: Ventetid sluttdato på avsluttede saker: 24 saker uten registrert ventetid sluttdato 
Avvik 2: Ventende uten kontakt: Økning på alle avdelingene utenom DPS 
Avvik 3: Åpne dokumenter: Økning på alle avdelinger utenom SPA 

 
  

http://hfephorte.helsef.no/ephorteweb/locator/?SHOW=SA&SA_ID=22984&database=HFEPHORTE
http://hfephorte.helsef.no/ephorteweb/locator/?SHOW=SA&SA_ID=23485&database=HFEPHORTE
http://hfephorte.helsef.no/ephorteweb/locator/?SHOW=SA&SA_ID=23077&database=HFEPHORTE
http://hfephorte.helsef.no/ephorteweb/locator/?SHOW=SA&SA_ID=20650&database=HFEPHORTE
http://hfephorte.helsef.no/ephorteweb/locator/?SHOW=SA&SA_ID=20173&database=HFEPHORTE
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REVISOR: Internrevisjon - Finnmarkssykehuset HF 

REVIDERT: SDE e-phorte: 2018/446 

TEMA: Klima og miljø, organisasjonens kontekst og lederskap  

FUNN: Ingen avvik, ett forbedringsforslag: Det anbefales at SDE fortsetter å utvikle oversikten over 
interessenter og samsvarsforpliktelser. En gjennomtenkt rutine for å følge opp dette vil gjøre det 
lettere å sikre en god oversikt også når nye interessenter og samsvarsforpliktelser kommer inn. 
Det må vurderes hvilket detaljnivå som er hensiktsmessig. Oversikten skal sikre at foretaket følger 
opp sine forpliktelser og bidra til å oppfylle målene. 

 

REVISOR: Internrevisjon - Finnmarkssykehuset HF 

REVIDERT: Alle Kvam råd e-phorte: 2018/1327 

TEMA: Kvam rådets arbeid  

FUNN: 7 avvik: 
Avvik 1: Klinikk Hammerfest: Mangler to overleger som medlem av Kvamrådet. 
Frist for lukking av avviket: 01.03.19. 
Avvik 2: Klinikk prehospital: Mangler to overleger som medlem av Kvamrådet. 
Frist for lukking av avviket: 01.03.19. 
Avvik 3: Klinikk psykisk helsevern og rus: Mangler to overleger som medlem av Kvamrådet. 
Frist for lukking av avviket: 01.03.19. 
Avvik 4: Klinikk Prehospital: Arkiverer ikke referater i ePhorte. 
Frist for lukking av avviket: 01.10.18 
Avvik 5: Klinikk Hammerfest: Arkiverer ikke referater i ePhorte. 
Frist for lukking av avviket: 01.10.18 
Avvik 6: Klinikk psykisk helsevern og rus: inviterer ikke hygienesykepleier fast til alle 
Kvamrådsmøter. 
Frist for lukking av avviket: 01.10.18 
Avvik 7: Klinikk prehospital: inviterer ikke hygienesykepleier fast til alle 
Kvamrådsmøter. 
Frist for lukking av avviket: 01.10.18 

 
 

REVISOR: Internrevisjon - Finnmarkssykehuset HF 

REVIDERT: Medisinske sengeposter e-phorte: 2018/502 

TEMA: Trykksår 

FUNN: Sluttrapport leveres januar 2019 

 

REVISOR: Internrevisjon - Finnmarkssykehuset HF 

REVIDERT: Finnmarkssykehuset HF e-phorte: 2018/503 

TEMA: Trygg kirurgi 

FUNN: 3 avvik og 3 forbedringsforslag: 
Avvik 1: Klinikk Kirkenes har kun dokumentert hårfjerning på 6 av 19 pasienter. På de øvrige 
pasientene kommer det ikke frem om hårfjerning er gjennomført, ikke gjennomført eller ikke 
aktuelt. Det bør også fremkomme en bekreftelse på at hårfjerning er utført i henhold til 
retningslinjen (klipping, ikke barbering). Frist for lukking: 14. januar 2019 
Avvik 2: I Klinikk Kirkenes dokumenteres ikke mer enn 5 av 19 temperaturmålinger i 
pasientjournalen. Dette er kun preoperativt. I henhold til Tiltakspakken Trygg Kirurgi skal 
temperatur måles pre-, per- og postoperativt. Frist for lukking: 14. januar 2019 
Avvik 3: Begge klinikkene har tilfeller der tidspunkt for administrering av antibiotika ikke er 
oppgitt. Det er derfor ikke dokumentert at forventet effekt er mulig å oppnå. Frist for lukking: 14. 
januar 2019 

http://hfephorte.helsef.no/ephorteweb/locator/?SHOW=SA&SA_ID=20175&database=HFEPHORTE
http://hfephorte.helsef.no/ephorteweb/locator/?SHOW=SA&SA_ID=23545&database=HFEPHORTE
http://hfephorte.helsef.no/ephorteweb/locator/?SHOW=SA&SA_ID=22719&database=HFEPHORTE
http://hfephorte.helsef.no/ephorteweb/locator/?SHOW=SA&SA_ID=22720&database=HFEPHORTE


 

 
15 

 
Forbedringsforslag 1 - Begge klinikkene:  
Revisjonsgruppen anbefaler en mer tydelig og ryddig dokumentering av antibiotika profylakse der 
type antibiotika, dosering og tidspunkt kommer klart frem i pasientjournalen. Det bør dessuten 
fremkomme tydelig om antibiotika er gitt p.o. eller i.v. Innskannede dokumenter skal ha god 
lesbarhet både hva gjelder håndskrift og bildekvalitet. Dokumentering i et elektronisk dokument 
vil være å foretrekke for å gjøre lesbarheten bedre. Side 7 av 7  
 
Forbedringsforslag 2 - Begge klinikkene:  
Det er flere tilfeller på begge klinikkene der antibiotika ikke er gitt i tråd med Nasjonal faglig 
retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.  
Antibiotika profylakse er bare effektiv hvis adekvat vevskonsentrasjon er etablert ved 
operasjonsstart og blir opprettholdt under hele inngrepet. Når det gjelder tidspunkt for 
profylaksen, har en stor prospektiv undersøkelse bekreftet betydningen av at profylakse gis før 
operasjonen, at effekten avtar ved forsinket start, og at profylakse gitt 3 timer etter oppstart ikke 
har effekt (Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus, 2018)  
Gjeldende retningslinjer for dokumentasjon i pasientjournalen tilsier at gjennomføring av tiltak 
som ledd i pasientbehandlingen (her forebygging av infeksjon ved hjelp av antibiotikaprofylakse), 
skal dokumenteres tilstrekkelig detaljert i pasientjournalen. Det skal i ettertid kunne avklares om 
tiltaket er utført i henhold til den skriftlige prosedyren eller ikke. I de tilfellene det ikke er gjort kan 
det derfor også være et brudd på plikten til å dokumentere i pasientjournalen.  
 
Forbedringsforslag 3 - Klinikk Kirkenes:  
Revisjonsgruppen anbefaler at skjemaet Trygg kirurgi i pasientjournalen benyttes i Kirkenes også. 
Skjemaet sikrer at tiltakene i pasientsikkerhetsprogrammet følges opp og gir en ryddig oversikt 
over dette. 

 

REVISOR: Internrevisjon - Finnmarkssykehuset HF 

REVIDERT: Rutiner for oppfølging av avvik/skrivebordsrevisjon e-phorte: 2018/1690 

TEMA: Oppfølging/lukking av avvik i Doc Map 

FUNN: Ingen avvik men revisor gir 3 anbefalinger: 
Anbefaling 1: Felles rutine for å følge opp åpne avvik 
Anbefaling 2: Fokus på opplæring i DocMap 
Anbefaling 3: Oppfølging avvik annen avdeling klinikk psykisk helsevern og rus 
 

 

REVISOR: Internrevisjon - Finnmarkssykehuset HF 

REVIDERT: Klinikk Psykisk helsevern og rus e-phorte: 2018/1691 

TEMA: Brukes skjema for rusdata i ruspoliklinikkene/ruspost 

FUNN: 3 avvik: 
Avvik 1: Finnmarksklinikken, på 4 av 20 pasienter var ingen av skjemaene opprettet 
Avvik 2: Finnmarksklinikken, på 14 av 20 pasienter var kun første skjema (Rusdata)opprettet 
Avvik 3: VPP Hammerfest, ingen av de 16 pasientene hadde opprettet skjemaene Rusdata eller 
Rusdata behandlingsslutt. 

 

REVISOR: Internrevisjon i Helse Nord 

REVIDERT: Finnmarkssykehuset HF e-phorte: 2018/1198 

TEMA: Rutiner for å forebygge, avdekke og håndtere interne misligheter 

FUNN: 0 Avvik  
Internrevisjonen konstaterer at Finnmarkssykehuset HF har iverksatt mange viktige rutiner og 
tiltak som bidrar til forebygging, avdekking og håndtering av interne misligheter. Påpekte 

http://hfephorte.helsef.no/ephorteweb/locator/?SHOW=SA&SA_ID=23908&database=HFEPHORTE
http://hfephorte.helsef.no/ephorteweb/locator/?SHOW=SA&SA_ID=23909&database=HFEPHORTE
http://hfephorte.helsef.no/ephorteweb/locator/?SHOW=SA&SA_ID=23416&database=HFEPHORTE
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svakheter, blant annet fravær av dokumenterte vurderinger av risiko for misligheter, bør utbedres 
for at internkontrollen samlet sett skal vurderes som tilstrekkelig. 
 
Internrevisjonen anbefaler Finnmarkssykehuset HF å:  
1. Gjennomføre dokumenterte risikovurderinger som omfatter risiko for misligheter, og beslutte 
hvordan avdekkede risikoer skal håndteres.  

2. Styrke oppfølgingen av at kompetansekrav innfris.  

3. Sørge for fullt samsvar mellom anvisningstilganger i Agresso og tildelte 
budsjettdisponeringsfullmakter.  

4. Dokumentere vurderinger i saker hvor det kan være tvil om bierverv skal godkjennes.  

5. Gjennomføre evalueringer for å fastslå om komponentene i internkontrollopplegget knyttet til 
mislighetsrisiko er til stede og fungerer.  
 

 

Kategori C: 
Et eksempel på revisjon i denne kategorien: 

REVISOR: Internrevisjon - Finnmarkssykehuset HF 

REVIDERT: Service drift og eiendom – SDE 

TEMA: Fullmakts delegasjon 

FUNN: 13 av 15 ledere besvarte utsendt spørreskjema med 29 spørsmål.  Totalt ble det 377 svar. 
Hvor 49 svar (13 %) var feil i f.h.t prosedyren.  
Anbefaling: Ledere bør få en gjennomgang av fullmakts delegasjonen 

 

Kommentarer Revisjoner 
Det er i 2018 gjennomført en rekke interne revisjoner i kategori C. Som nevnt omhandler dette 
revisjoner klinikker, avdelinger/enheter selv har tatt initiativ til å gjennomføre. Revisjonene arkiveres 
i arkivet, behandles i KVAM råd, fagdager og meddeles ansvarlige ledere. Ved behov utarbeides 
handlingsplaner som iverksettes. 
 

DEL 5: KLIMA OG MILJØ 
Klima og miljøsystemet er utarbeidet etter NS ISO 14001 (2015), og er et verktøy for miljøledelse. 
Finnmarkssykehuset HFs drift påvirker det ytre miljø, men det jobbes kontinuerlig med å begrense 
uønskede effekter i størst mulig grad. Foretaket er klima- og miljøsertifisert, etter ISO 14001. Denne 
sertifiseringen er et bevis på at foretaket jobber systematisk med å begrense utslipp til luft, vann og 
land. Herunder rapporteres det på energi, avfall og reiser (CO2). Energiforbruket er knyttet til 
oppvarming, belysning, prosess og drift. 
 
Oppsummering og anbefaling 
Gjennomgangen viser en god utvikling på de fleste målene til Finnmarkssykehuset HF. Foretaket har 
oppnådd en stor reduksjon i energiforbruket. Til tross for en feilkilde med manglende tall fra Kirkenes 
i 2018, er det grunn til å være fornøyd med en god utvikling. 2019 blir første året med full drift av nye 
Kirkenes sykehus, som er et passivhus. CO2 utslipp eksklusiv pasientreiser har en økning. Det er et 
særlig fokus på bruk av telematikk for å begrense antall tjenestereiser i foretaket. Tall på CO2-utslipp 
fra pasientreiser viser en reduksjon på ca. 10% i 2018 sammenlignet med 2015. Det er knyttet en 
usikkerhet til tallene. Foretaket jobber fortsatt langsiktig med utvikling av behandlingstilbudet. 
Avfallsmengden har en moderat reduksjon med litt over 3%. Det er inngått en ny avfallsavtale som 
gir bedre muligheter for sortering av avfallet. Dette kan åpne for at foretaket vil øke graden av 
avfallssortering fremover.  
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Ledelsens gjennomgåelse viser at Finnmarkssykehuset HF jobber systematisk med klima og miljø. Det 
er oppmerksomhet rettet mot melding av miljøavvik og kontinuerlig forbedring. Foretaket har lukket 
alle avvik fra ekstern revisjon i 2018.   
 
Anbefalte fokusområder: 

- Ny kartlegging miljøaspekter.  
- Evaluering miljømålene 

 
Status fra tidligere gjennomgåelser 

Fokusområde Tiltak Ansvar Frist Resultat 

Revisjon av målene 
til 
Finnmarkssykehuset.  

Behandles i denne 
saken. 

Andreas 
Ertesvåg 

30.04 Målene ble 
behandlet og 
revidert av 
foretaksledelsen 
etter ledelsens 
gjennomgåelse 
2017. Målene ble 
videreført.  

Evaluere 
handlingsplaner for å 
oppnå målene.  
 

Klinikkene evaluerer 
sine handlingsplaner 
etter at målene er 
revidert. Ha et særlig 
fokus på om 
tiltakene samsvarer 
med målene.  
 
Årsplan: 
Februar/mars: 
Ledelsens 
gjennomgåelse. 
 
April/mai: 
Handlingsplan etter 
ledelsens 
gjennomgåelse i 
foretaksledelsen og 
revisjon av foretaket 
sine mål. 
 
Mai-august: 
Utarbeidelse av 
lokale mål og 
handlingsplaner i 
klinikkene, og ved 
behov avdelingene 
og enhetene. Frist 
for å rapportere til 
Kvamråd 31.08. 
 
 

Klinikksjefene 31.08 Klinikkene 
evaluerer sine 
handlingsplaner 
etter tidsplanen. 
Handlingsplanene 
ligger i DocMap, 
og systemet 
sender ut 
påminnelse om at 
handlingsplanen 
må revideres. 
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Oppfølging av 
handlingsplan etter 
revisjon på klima og 
miljø fra november 
2017. 
 

Handlingsplanen 
dekker avvik, 
observasjoner og 
forbedringsområder. 
Avvikene er lukket 
av DNVGL under 
forutsetning at 
tiltakene følges opp.  
 
1. Ansvarlige må 

følge opp 
tiltakene etter 
planen.  

 
2. Rapporter status 

på tiltak til 
Andreas 
Ertesvåg før 
neste revisjon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Se egen 
handlingsplan 
 
 
2. Se egen 
handlingsplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Se egen 
handlingsplan 
 
 
2. 10. 
september 

Handlingsplanen 
etter revisjon på 
klima og miljø fra 
november 2017 
er fulgt opp. Ny 
ekstern revisjon 
ble gjennomført 
oktober 2018. Det 
er utarbeidet 
egen 
handlingsplan 
etter den 
revisjonen. 

 
Endringer 
Eksterne og interne forhold 
Det er ikke identifisert vesentlige endringer i eksterne forhold. 
 
Nye Kirkenes sykehus åpnet med alle funksjoner november 2018. Sykehuset er bygd som passivhus 
noe som bidra til at foretaket når miljømålene. Det pågår byggeaktivitet i Karasjok og Alta som er 
ferdig i løpet av 2019. Dette vil gi et utvidet tilbud de to stedene, og kan bidra til å redusere antall 
pasientreiser.  
 
Interesseparter og samsvarsforpliktelser 
Finnmarkssykehuset HF har kartlagt interessepartene. Ut fra vurderingen av interessenter er dagens 
oppfølging vurdert som tilstrekkelig, og det er ikke vurdert behov for ytterligere tiltak. Det har ikke 
vært vesentlige endringer i interesseparter det siste året. Framtidige sammenslåinger av kommuner 
og fylkeskommuner kan påvirke interessentanalysen. I utgangspunktet forventes det ikke at 
sammenslåinger vil påvirke de grunnleggende forventingene interessentene har til foretaket.  
 
Det utarbeides en samsvarsvurdering i hver klinikk/stab. I ledelsens gjennomgang presenteres en 
oversikt over avvikene. Det er ikke registrert avvik etter forrige gjennomgang av 
samsvarsforpliktelser. 
 
Vesentlige miljøaspekter 
Foretaket har videreført fokuset på energi, transport, avfall og innkjøp. Kjerneaktivitetene til 
foretaket er uendret. Nye kirkenes sykehus åpnet i 2018, og det pågår byggeaktivitet i Alta og 
Karasjok. Utvidelse i Alta og Karasjok kan bidra til reduksjon i pasientreiser. Ut over det forventes det 
ikke at økning/endring i aktivitet vil ha en større påvirkning på foretakets samlede vesentlige 
miljøaspekter.  
 
Det planlegges en ny kartlegging av miljøaspekter i Kirkenes i 2019. Avhengig av resultatet av denne 
vurderes behov for nye kartlegginger i andre klinikker.  
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Risikoer og muligheter 
Det er utarbeidet en overordnet risiko- og mulighetsanalyse for klima og miljø. ROS-analysen dekker 
fire hovedområder: miljøaspekter, samsvarsforpliktelser, kontekst og interesseparter. Det er ikke 
avdekket noen vesentlige risikoaspekter (kategori rød). Det er eksisterende tiltak på alle områdene. 
Analysen avdekket behov for ett nytt risikovurderende tiltak. Det gjelder oppdatering av e-
læringskurs i klima og miljø. Utarbeidelse av kurset har blitt utsatt to ganger på grunn av manglende 
tilgang til ny versjon av programvare. Tiltaket følges opp, og utsettelsen vurderes ikke å ha vesentlige 
konsekvenser.  
 
Miljømål og miljøprestasjon 
Foretakets overordnede mål knyttet opp til klima- og miljøarbeid er: 

  Vesentlig 

miljøaspekt 
Hovedmål 

1 Energi 10 % reduksjon av energiforbruk kwh/m2 i eksisterende 

bygningsmasse, inkludert nybygg, innen 2018.  
Alle nye bygg skal planlegges for energiklasse 

passivhus. 

2 Transport Delmål 1 
10% reduksjon i CO2-utslippene innen utgang av 2019, 

sammenlignet med 2015. Ikke inkludert pasientreiser. 
Delmål 2 Pasientreiser 
10% reduksjon i CO2-utslippene innen utgang av 2021, 

sammenlignet med 2015. 
  

3 Avfall 10% reduksjon av total mengde avfall innen utgangen 

av 2019, sammenlignet med 2015. 
  
Ved utlysning på avfallshåndtering skal det stilles krav til 

leverandøren om avfallssortering. Det skal gjøres en 

reell vurdering av miljøregnskap på de alternativer som 

finnes. 

4 Innkjøp Sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og 

at det blir gjort målinger/registreringer som 

dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er stilt 

miljøkrav. 

 
Hovedmål 1: Energi - reduksjon av 10% innen 2018 målt i Kwh/m2 
Fra 2014 til 2018 er det en nedgang i kWh/m2 for Finnmarkssykehuset HF som helhet på ca. 42%. 
Den største nedgangen kom fra 2017 til 2018. Dette skyldes nedgang på alle innrapporterte 
lokasjoner utenom Tana. Varmepumpe som ble installert i Hammerfest er en stor årsak til 
nedgangen.  
 
Det er en feilkilde i rapporten med at tall fra Kirkenes sykehus ikke er tilgjengelig for 2018. Dette 
medvirker til nedgangen. 2018 var et unntaksår der det gamle sykehuset ble solgt, i en periode var 
det delvis dobbeldrift av nytt og gammelt sykehus, og i november var det innflytting i det nye 
sykehuset. Fra 2018 vil det igjen være tall fra Kirkenes. Det nye sykehuset er passivhus og mer 
energieffektivt enn det gamle sykehuset. 
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Finnmarkssykehuset kWh/m2 Endring 
(2014) 

Endring 
(2015) 

Endring 
(2016) 

Endring 
(2017) 

2014 374     

2015 355  -5%    

2016 339 -9% -4%   

2017 322 -14% -9% -5%  

2018 217 -42% -39% -36% -33% 
 
Hovedmål 2: delmål 1 – 10% reduksjon av Co2-utslipp eksklusiv pasientreiser innen utgangen av 
2019 
Tall for totalt CO2 utslipp for Finnmarkssykehuset HF eksklusive pasientreiser viser en oppgang på 
10,5% fra 2015 til 2018. Tall for privat bilkjøring under tjenestereiser var ikke klare og mangler derfor 
i statistikken. Dette utgjør en liten andel av totalen, og vil trolig ha ubetydelig påvirkning på 
endringen.  
 
Foretaket har hatt en negativ utvikling sammenlignet med 2015. Det er samtidig verdt å merke seg at 
CO2-utslippene har vært stabilt lavere enn 2014 i alle påfølgende år. Det arbeides med å redusere 
reiser for ansatte. Telematikkløsninger brukes til møter både internt i Finnmarkssykehuset HF, og 
eksternt mot foretak og andre.  
 

Co2 utslipp eksklusive pasientreiser     

Finnmarkssykehuset Tonn CO2 
Endring 
(2014)  

Endring (2015) 
Endring 
(2016) 

Endring (2017) 

2014 8088         

2015 6021  -26%       

2016 6728 -17 % 12 %     

2017 5941 -27 % -1 % -9 %   

2018         6649          - 18%               10,5%    -1,2% 12 % 

 
 
Hovedmål 2: delmål 2 – 10% reduksjon av Co2-utslipp fra pasientreiser innen utgangen av 2021 

Co2 utslipp for pasientreiser         

Finnmarkssykehuset 
Tonn 
CO2 

Endring 
(2014)  Endring (2015) 

Endring 
(2016) Endring (2017) 

2014 8653         

2015 8703                 1%       

2016 8777 1% 1 %     

2017 8523 -2 % -2 % -3 %   

2018 7660 -11 % -12 % -13 % -10 % 

 
Finnmarkssykehuset HF jobber langsiktig med utvikling av pasienttilbudet. Byggeprosjekter i Alta og 
Karasjok, nye desentraliserte tilbud og e-helse bidrar på sikt til reduksjon i pasientreiser og CO2 
utslipp. Det er knyttet en usikkerhet til tallene for 2018. Foretaket vil fortsette å ha fokus på CO2 
utslipp fra pasientreiser.  
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Hovedmål 3: 10% reduksjon av total mengde avfall innen utgangen av 2019 
Som man kan se i tabellene nedenfor så er det en reduksjon i total avfallsmengde for 
Finnmarkssykehuset HF som helhet på ca. 3,4% fra 2015 til 2018. Dette skyldes i hovedsak stor 
reduksjon i Hammerfest og Kirkenes. Reduksjon fra året før skyldes rydding og flere 
ombyggingsprosjekter ved Hammerfest sykehus og Kirkenes ble ferdigstilt i 2017, der avfallet er tatt 
med i statistikken.  
 
Det er i 2018 gjennomført et nytt anbud på avfallshåndtering. Ny avtale gjelder fra 15. februar 2019. I 
den nye avtalen legges det i større grad til rette for sortering. Det måles også på transport og fokus 
på fylle graden i containere. Med den nye avtalen kan foretaket sette mer presise mål innenfor avfall. 

 

Finnmarkssykehuset 
Tonn 
totalt 

Endring (2015) 

2015 347   

2016 370 7 % 

2017 666 92 % 

2018 335 -3.4% 

 

Finnmarkssykehuset 2015 2016 2017 2018 
Endring fra 
2015 Lokasjoner 

Tonn 
avfall 

Tonn 
avfall 

Tonn 
avfall 

Tonn 
avfall 

Kirkenes 110 119 129 99 -10 % 

Hammerfest 194 204 473 175 -10 % 

Karasjok BUP 2,9 4,2 3 11 279 % 

Tana Helsesenter 40 42 59 50 25 % 

Tana VPP 0 2 2 NA NA 

Totalt 
Finnmarkssykehuset 

347 370 666 335 -3,4 % 

 
Hovedmål 4: miljøkrav ved anskaffelser  
Innkjøpsavdelingen i Finnmarkssykehuset HF har ikke lengre ansvaret for de store anskaffelsene, og 
en stor del av miljøansvaret rundt anskaffelser ligger hos Sykehusinnkjøp.  I ny samarbeidsavtale ber 
foretaket om at Sykehusinnkjøp skal stille relevante miljøkrav i anskaffelser og sikre at det gjøres 
målinger/registreringer som dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er stilt miljøkrav. 
Sykehusinnkjøp skal årlig, innen utgangen av januar, levere en rapport som viser oppfyllelsen av 
dette kravet. Finnmarkssykehuset HF kan be om ytterligere rapporter, f.eks. i forbindelse med 
revisjoner. På tidspunkt for utarbeidelse av ledelsens gjennomgåelse har ikke foretaket mottatt 
nasjonal miljørapport fra Sykehusinnkjøp. 
 
I 2018 ble et større anbud på avfall sluttført. I dette anbudet ble det stilt krav til miljø.  
 
Videre søker Finnmarkssykehuset HF en grønn profil, og har blant annet nå anskaffet El-biler som 
tjenestebiler for nye Kirkenes sykehus.  
 
Vannforbruk (m3) 
Det er ikke et mål for vannforbruk, men ettersom det registreres i Hammerfest og Kirkenes så er det 
tatt med. Tabellen under viser at vannforbruket i Hammerfest har gått opp med 40% siden 2014 og i 
Kirkenes ned med 14% i samme periode. De to siste årene har det vært jobbet mye med 
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varmeanlegg og varmepumpe i Hammerfest, da det har vært mye nedtrapping og oppfylling av 
anlegget. Dette kan være årsaken til den store økningen 

 

Kirkenes m3 Endring (2014) 

2014 33 315 - 

2015 27 613 -17 % 

2016 24 362 -27 % 

2017 28 720 -14 % 

2018 
Mangler 

data 
 

Hammerfest m3 Endring (2014) 

2014 38 797 - 

2015 37 309 -4 % 

2016 40 199 4 % 

2017 54 216 40 % 

2018 54 088 39,4 % 

 
Avvik og korrigerende tiltak 
Klima- og miljøavvik meldes i DocMap. Avvikene merkes med en avkrysning for å synliggjøre at 
avviket påvirker klima- og miljø. Det har vært en økning i antall meldte miljøavvik over de siste årene. 
I 2015 ble det meldt 14 miljøavvik. Dette økte til 32 i 2016, 40 i 2017 og 64 i 2018. 
 
En feilkilde i antall meldte avvik har vært at avvik som er merket som miljøavvik ikke er det. For å 
forebygge misforståelser av avmerkingsknappen er tittelen endret fra «avvik ytre miljø» til «avvik 
klima og miljø». I tillegg til å forebygge feil merking, kan det også bidra til at avvik som skulle vært 
merket nå blir det.  
 
Overvåking og målinger 
Foretaket har rutiner for overvåking og målinger av vesentlige miljøaspekter. Resultatene 
rapporteres årlig i ledelsens gjennomgåelse. 
Revisjonsresultater 
I ledelsens gjennomgåelse oppsummeres resultater av internrevisjoner kategori B, og eksterne 
revisjoner på klima og miljø.  
 
Foretaket har en overordnet internrevisjonsplan for kategori B. Denne har klima og miljø som et fast 
årlig tema. I 2018 ble det gjennomført en internrevisjon med tema «planlegging og støtte». 
Revisjonen ble gjennomført ved klinikk Hammerfest. Det ble ikke avdekket noen avvik.  
 
Det er utført en ekstern revisjon på klima og miljø, ISO14001, i 2018. Eksternt revisjonsfirma var 
DNVGL. Revisjonen avdekket fire mindre avvik. Det er utarbeidet en handlingsplan for å lukke 
avvikene. Foretaket har fått bekreftet fra revisor at avvikene blir lukket på bakgrunn av tiltakene.  
 
Ressurser klima og miljø 
Arbeidet med klima og miljø er en integrert del av HMS-systemet i Finnmarkssykehuset HF. Det 
formelle ansvarsvaret følger lederlinjen i foretaket. Det settes av ressurser til å utføre arbeidet. 
Personal og organisasjon har en oppfølgingsrolle for HMS-systemet, inkludert klima og miljø. Det er 
ikke identifisert vesentlige utfordringer med ressurser i 2018. 
 



 

 
23 

Henvendelser fra interesseparter 
Henvendelser fra interne interesseparter følges opp i etablert møtestruktur og rutiner for oppfølging 
av saker. Eksterne henvendelser følges opp etter gjeldende saksbehandlingsregler og arkiveres i arkiv 
og saksbehandlingssystemet. Det er ikke registrert henvendelser eller klager i 2018. 
 
Muligheter for kontinuerlig forbedring 
Klima og miljø er en integrert del av Finnmarkssykehuset HFs HMS-arbeid og forbedringssystem. 
Eksisterende rutiner og systemet brukes for å støtte opp under kontinuerlig forbedring. Revisjoner og 
vernerunder er to systematiske kartlegginger og kilder til forbedringsarbeid som gjennomføres 
regelmessig. I 2019 innføres nye retningslinjer som erstatter den tidligere vernerunden. I de nye 
retningslinjene er det større fokus på risikovurderinger. 
 
 

DEL 6: INFORMASJONSSIKKERHET 
Risiko- og sårbarhetsanalyser 
Det er i 2018 gjennomført regionale Risiko- og sårbarhetsanalyser. Disse er også vurdert og rådført 
med FRIS (Fagråd for informasjonssikkerhet i Helse Nord). Ofte er dette på bakgrunn av endringer i 
bruk av systemer eller implementering av nye funksjoner. Det er fremdeles en tendens til at temaet 
ROS kommer opp for sent i forbindelse med nyanskaffelser og andre endringer som påvirker 
informasjonssikkerhet. Dette påvirker både vurderingene av risiko, samt behandlingen i etterkant.  
 

Trusler utenfra 
Digital kriminalitet og digital spionasje er ifølge HelseCERT de to største truslene mot sektoren i dag. 
Dette presenterte HelseCERT på Nasjonalt kompetanseforum 4. desember 2018. Digital kriminalitet 
er typisk løsepengevirus, direktørsvindel, nettbanktrojanere og tjenestenektangrep. Digital spionasje 
rettes ofte mot industri (forretningshemmeligheter, forskning, m.fl.), informasjonsinnhenting og 
sabotasje. Offentlige virksomheter og helsesektoren spesielt er naturlige mål for slik aktivitet.  
Det er også registrert gjentakende forsøk mot ansatte av Phishing/ digital snoking mot ansatte i 
foretaket. Alle henvendelser som er meldt inn har blitt tatt hånd om av Helse Nord IKT, med bistand 
fra HelseCert.  

 
Avvik 
Det er i løpet av 2018 meldt inn 28 avvik med hendelsestype informasjonssikkerhet/ personvern i 
DocMap. Dette er en økning med 8 fra 2017, men vurderes som en positiv økning i bruk av 
avvikssystemet som meldesystem. 13 av disse avvikene er kategorisert under «Prosedyre ikke fulgt». 
Dette vurderes som en støtte til dokumentasjonen for at opplæring og kompetansemodulen ikke 
enda er der vi ønsker i FIN. Det har høsten 2018 vært er økt fokus på gjennomføring av kurs og 
opplæring i kompetansemodulen. Det har vært iverksatt kampanjer på intranett og gjentatte 
informasjonsskriv. Det var også en artikkel på intranett i oktober som ble satt som 
sikkerhetsmåneden i hele helsevesenet. Dette arbeidet fortsetter våren 2019 med fokus på lederens 
ansvar for oppfølging av informasjonssikkerhet, og for å gi den nye personforordningen (GDPR) rett 
fokus. 
 
Det er fortsatt mange ansatte som ikke låser arbeidsstasjonen når de forlater den. Dette er 
informasjonssikkerhet i sin enkleste form, og slike avvik kan med enkelthet unngås.  
 
Det er også løpet av 2018 vært lukking av et avvik fra Riksrevisjonen på ikke å ha plan og 
gjennomføring av revisjoner på innsyn i journal. Dette er lukket og den første revisjonen er 
gjennomført for å kvalitetssikre dette planarbeidet med gode resultater.  

 

https://www.nhn.no/tema/sikkerhet/HelseCERT/Sider/default.aspx
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Prosjekt Helhetlig informasjonssikkerhet 
Finnmarkssykehuset HF bidrar inn i prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet. Målet med prosjektet 
er å videreutvikle organisering, prosesser og teknologi som en støtte for helseforetakenes ansvar 
som databehandlingsansvarlige. Prosjektet består av 4 delprosjekter: «Styringssystem og prosesser», 
«Automatisert tilgangsstyring, on-boarding og single-sign-on», «Sikring av produksjonsmiljø» og 
«Beredskap og kontinuitet». Finnmarkssykehuset HF hadde sin 1. workshop med prosjektet i 
Kirkenes juni 2018, med deltakere bred deltakelse fra FIN. Koordinator i FIN hadde oppfølging med 
prosjektet nov. 2018. Siden da har HIS-prosjektet gjennomført et betydelig revisjonsarbeid, for å 
avdekke om prosjektet er i rute i henhold til målarkitekturen (innenfor lovkrav), i tillegg er det 
gjennomført prosesser på tvers av de ulike leveransene i prosjektet, for å identifisere synergier og 
mulige kostnadsreduksjoner. Det har også vært arbeidet med implementeringsdelen knyttet til HN 
IKT, samt at det er igangsatt prosesser for å avklare hvordan prosjektet skal få dekt alle 
kompetanseområdene det er behov for i den første fasen av implementeringsarbeidet, og da helst 
med internt mannskap fra HN IKT.  
 
Dette arbeidet, i kombinasjon med at forhandlingene med leverandørene er forlenget i tid, har 
forsinket arbeidet en del, og planlagte kontakt med koordinatorene i foretakene, for å nærmere 
avklare hvordan vi i fellesskap skal legge opp prosessen fremover, er satt til slutten av januar/starten 
av februar. 

 
Normen/ GDPR (General Data Protection Regulation) 
Finnmarkssykehuset HF er gjennom avtale med Norsk Helsenett forpliktet til å følge Norm for 
informasjonssikkerhet/Normen. Normen ligger til grunn i arbeidet med informasjonssikkerhet i 
foretaket, også gjennom deltakelse i Fagråd for informasjonssikkerhet i Helse Nord. Det er ikke 
revidert om Finnmarkssykehuset HF følger alle krav som Normen stiller. Ny versjon av normen 
forventes 2019, men oppdateringer og endringer i 2018 er blitt implementert. Fra mai 2018 ble den 
nye personvernforordningen fra EU gjeldene. Dette er blitt ivaretatt i FIN i samarbeid med UNN 
(Universitetssykehuset i Nord Norge) og foretakenes felles personvernombud. Møtefora er opprettet 
og det avholdes jevnlige møter. Det er også gjennom FRIS blir iverksatt og gitt ut nytt styringssystem 
på nivå 2 (Regler og Lover), der den nye personvernforordringen (GDPR) er ivaretatt.  
Informasjonssikkerhets ansvarlig i FIN og personvernombudet har gitt orientering i den nye 
personvernforordningen og informasjon om det nye styringssystemet til foretaksledelsen. 
 

Kommentarer – informasjonssikkerhet 
Informasjonssikkerhet er en samlebetegnelse for krav til påliteligheten og sikkerheten som knyttes til 
informasjon. Finnmarkssykehuset HF håndterer betydelige mengder sensitiv informasjon da særlig 
med tanke på pasientsensitive data. Begrepet omfatter flere delområder: konfidensialitet, det vil si at 
sensitiv eller gradert informasjon bare skal være tilgjengelig for autoriserte personer og prosesser; 
informasjonskvalitet og -integritet, det vil si at informasjonen er fullstendig, nøyaktig og gyldig; og 
tilgjengelighet, det vil si oppfyllelse av krav til service, slik at alle berettigede krav om tilgang til 
informasjonen dekkes ved behov. Datasikkerhet er informasjonssikkerhet for informasjon som er 
lagret digitalt. 
 
Finnmarkssykehuset HF deltar i informasjonssikkerhetsnettverket i Helse Nord, noe som er naturlig 
ved at datasystemene er felles i Helse Nord. Dette samarbeidet bidrar til å styrke 
Finnmarkssykehuset HFs nødvendige innsats på et område hvor samfunnet forventer ulike typer 
ondsinnede forsøk på å påvirke våre systemer. Området vurderes til å inneha en middels risiko, men 
økende. 
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DEL 7: AVSLUTNING 
I Ledelsens gjennomgang 2018 er det foretatt risikostyring. De tema som inngår i Ledelsens 
gjennomgang er som følger samlet vurdert til å inneha en akseptabel risiko: 

 Sikre gode arbeidsforhold, samt tilstrekkelig kvalifisert personell  

 Innfri de økonomiske mål i perioden  

 Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
 
I Ledelsens gjennomgang er noen utfordringsområder påpekt og vil bli viet særlig oppmerksomhet i 
2019. Dette omfatter blant annet revisjon, hendelsesanalyse og våre dokumenter/prosedyrer i 
kvalitetsapplikasjonen DocMap samt bruk av dette systemet. Videre nevnes et nødvendig fokus på 
området AML-brudd for å redusere omfanget av slike brudd. 
 
Foruten å ha påvist områder for forbedring viser Ledelsens gjennomgang at det arbeides godt i 
Finnmarkssykehuset HF og vi opplever også en positiv utvikling innenfor flere av områdene som er 
omfattet av denne gjennomgangen. Innenfor fokusområdene for 2018 vises det at foretaket driver 
forsvarlig innenfor disse områdene.  
 
Ledelsens gjennomgang for 2018 er i forkant av styrebehandling gjennomgått i: 

 Foretaksledelsen i møte 5. og 12. februar 2019. 

 Kvalitetsutvalget i møte 5. februar 2019. 

 Informasjons- og drøftingsmøte med tillitsvalgte i møte 18. februar 2019. 
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