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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr:  Saksbehandler:   Sted/Dato:  
2020/1867 Line Strømhaug Grongstad   Hammerfest, 19.05.2020 

       
 
Saksnummer 50/2020 
 
Saksansvarlig: Kristine Brevik, kvalitets- og utviklingssjef  
Møtedato:    26.05.2020 

Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 
2020 - orienteringssak 
 
Ingress: I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om gjennomførte 
eksterne systemtilsyn i 1. tertial 2020.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset 
HF i 1. tertial 2020 til orientering, 
 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

 

 

 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 
2020 - orienteringssak 
  
Saksbehandler:  Line Strømhaug Grongstad, avdelingsleder kvalitet og  
 Kristine Brevik, kvalitets- og utviklingssjef 
Møtedato:  26.05.2020 
___________________________________________________________________________________________________  

 
1. Sammendrag 

I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om eksterne tilsyn i 1. tertial 
2020. Det orienteres 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 eksterne systembaserte tilsyn i perioden.  
 

3. Saksvurdering 
I aktuelle periode er det gjennomført 4 eksterne tilsyn. Status for alle presenteres 
fortløpende.  
 
3.1 Tilsyn - Kontroll av elektrisk anlegg  
Hvem: Varanger Kraftnett gjennomførte tilsynet. 
Hvor: Klinikk Kirkenes, enhet døgn for psykisk helse, Maskevarreveien 1, Tana 
Dato: 14.01.2020 
 
Hensikten med tilsynet var kontroll av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. 
 
Funn: Tilsynet avdekket ett avvik: 
 
I forbindelse med feilsøking på elverkets lavspenningsnett ble det konstatert "jordfeil" 
på det elektriske anlegget. Jf. FEL § 9 Jordfeil målt i el.tavle e-1, kurs nr. 38 
 
Utbedring er gjennomført og godkjent av Varanger Kraftnett 19.02.20. 
 
3.2 Tilsyn - blodbank 
Hvem: Statens legemiddelverk gjennomførte tilsynet 
Hvor: Klinikk Hammerfest, enhet for medisinsk biokjemi og blodbank 
Dato: 24.01.2020 
 
Hensikten med tilsynet var kontroll av blodbankens tilvirkning av blod og 
blodkomponenter. 
 

Funn: Tilsynet avdekket 4 observasjoner: 
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1. Dokumentasjon av rekvalifisering av kompetanse er mangelfull for enkelte 
medarbeidere. For en bioingeniør i blodbanken kunne det ikke dokumenteres 
kompetanseevaluering siden 2015. Mangelfull lesebekreftelse for oppdaterte 
prosedyrer i DocMap ble også observert. 

2. Enkelte prosedyrer for blodbanken er ikke oppdatert. Dette gjelder prosedyrene 
PR5287 (22.3.2018), PR44546 (14.11.2019) og PR2243 (21.12.2019). 

3. Det utføres ikke statistisk prosesskontroll på produksjonen i blodbanken. 
4. Blodbanklege fra UNN HF har ikke vært fysisk tilstede siden 01.03.2017. Dette er 

brudd på avtale mellom UNN HF og Finnmarkssykehuset HF. 
  
Fremdriftsplan for lukking av avvik ble sendt Statens legemiddelverk 15.03.20, innen 
fristen. 
 
3.3 Forvaltningsrevisjon om helhetlig oppfølging av personer med psykiske plager    
og lidelser 
Hvem: Riksrevisjonen gjennomførte tilsynet.  
Hvor: Alle klinikkene i foretaket som behandler voksne og barn innen psykisk helsevern. 
Dato: 24.02.2020. 
 
Hensikten med tilsynet var Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon om helhetlig oppfølging 
av personer med psykiske plager og lidelser. Målet med undersøkelsen var å belyse om 
personer med psykiske plager og lidelser har likeverdig tilgang til tjenester med god 
kvalitet, og hvordan statlige virkemidler er innrettet for å understøtte 
spesialisthelsetjenestens og kommunenes arbeid. 
 
Funn: Ingen avvik ble funnet.  
 
3.4 Tilsyn - Voksenpsykiatrisk døgnenhet  
Hvem: Arbeidstilsynet gjennomførte tilsynet. 
Hvor: Klinikk Alta, Voksenpsykiatrisk døgnenhet. 
Dato: 26.02.2020. 
 
Hensikten med tilsynet var å kontrollere og bidra til at virksomheten arbeider 
systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge vold og trusler. 
 
Funn: Tilsynet ga 4 pålegg:  
 

1. Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for 
bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. 

2. Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved 
arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel 
om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. 

3. Arbeidsgiver skal sørge for å utforme og innrede arbeidsplasser og 
arbeidslokaler slik at det tas særlig hensyn til fare for vold og trussel om vold. 

4. Virksomheten skal sørge for å inngå skriftlig avtale om hvem som skal ha 
ansvaret for samordningen av virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 
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Frist for utbedring av påleggene er 15.06.2020 for punkt 1, 2 og 4, mens punkt 3 har frist 
20.08.2020.  
 

4. Medbestemmelse 
Saken ble orientert om i informasjons- og drøftingsmøte 18.05.2020, og i FAMU samme 

dato. 
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