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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr:  Saksbehandler:   Sted/Dato:  
2019/2148 Line Strømhaug Grongstad   Hammerfest, 19.05.2021 

       
 
Saksnummer 39/2021  
 
Saksansvarlig:  Vivi Brenden Bech, Kvalitets- og utviklingssjef  
Møtedato:   26. mai 2021 

Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 
2021 - orienteringssak 
 
Ingress: I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om gjennomførte 
eksterne systemtilsyn i 1. tertial 2021.  
 
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 2021 til orientering, 
 
 
 
Siri Tau Ursin 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 
2021 - orienteringssak 
  
Saksbehandler:  Line Strømhaug Grongstad, Avdelingsleder Kvalitet og  
 Vivi Brenden Bech, Kvalitets- og utviklingssjef 
Møtedato:  26. mai 2021 

1. Formål/Sammendrag 
I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om eksterne tilsyn i 1. tertial 
2021. Det orienteres kort om resultat og status 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 to eksterne tilsyn, og ett er avsluttet. Status for alle 
presenteres fortløpende.  
 
3.1 Tilsyn – Forhold ved pasientregistrering              
Arkivreferanse: 2021/166 
Hvem: Arbeidstilsynet 
Hvor: Klinikk Hammerfest  
Dato: 15.01.2021 
 
Funn: 
Arbeidstilsynet har mottatt flere henvendelser om dårlige fysiske forhold ved 
pasientregistreringen på Hammerfest Sykehus. Det er benyttet en garasje til dette 
formålet. Tilsynet ønsket svar på følgende: 
 
• Beskrivelse av hvordan de nye lokalitetene er vurdert opp mot kravene i 

arbeidsplassforskriften 

• Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har bistått i vurdering av de nye 
lokalitetene 

• Beskrivelse av hvordan hovedverneombud/verneombud har medvirket i prosessen 
• Beskrivelse av hvordan Finnmarkssykehuset i Hammerfest, som hovedbedrift, 

sørger for å samordne virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid slik at 
Securitas som utfører arbeid i tilknytning til sykehusets aktivitet, sikres et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø under utførelse av oppdraget 

 
Status: 
Tilsyn lukket 17.03.21 
 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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3.2 Undersøkelse av helseforetakenes håndtering av bierverv    

Arkivreferanse: 2021/303 

Hvem: Riksrevisjonen 
Hvor: Finnmarkssykehuset HF 
Dato: 01.03.2021 
 
Funn: 
På bakgrunn av tidligere undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv, er 
dette en oppfølging hvor riksrevisjonen ønsker å undersøke hvilke tiltak som er 
iverksatt for å utbedre påviste avvik og svakheter. Tilsynet ønsket svar på følgende: 
 
• I forhold til opplæring for at ansatte skal få nødvendig og oppdatert kunnskap om 

retningslinjer og systemer for å rapportere bierverv.  
• Hvilke tiltak er satt i verk for at ledere på alle nivå formidler viktigheten av at de 

ansatte følger regelverket om bierverv. 
• Om krav om bierverv er innarbeidet i de ansattes arbeidsavtaler. 
• Om hvilke andre konkrete tiltak som eventuelt er iverksatt for å øke kvaliteten på 

rapporteringen om bierverv. 
• Hvordan rapporteringen om bierverv benyttes som grunnlag for å vurdere de 

ansattes bierverv er forenlig med deres arbeid i helseforetaket. 
• Om rapporteringen om bierverv benyttes som styringsinformasjon for å kunne 

ivareta det lovfestede krav om forsvarlig tjenesteutøvelse for helsepersonell. 
 
Status: 
Ikke avsluttet. 
 
3.3 Tilsyn – sterilisering av utviklingshemmede pasienter     
Arkivreferanse: 2020/3323 - UNNTATT OFFENTLIGHET- 
Hvem: Fylkesmannen 
Hvor: Finnmarkssykehuset HF 
Dato: Høst 2020 
 
Funn: 
Statsforvalteren avdekker manglende rutiner og kjennskap til lovverk og retningslinjer i 
forbindelse med sterilisering av psykisk utviklingshemmede, som medfører brudd på 
forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. 
 
Status: 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark ba om å få tilsendt virksomhetens rutiner i 
forbindelse med sterilisering av psykisk utviklingshemmede pasienter, i samsvar med 
lovkrav og gjeldende retningslinjer. De ba også om en tilbakemelding på hvordan 
virksomheten har hatt kontakt med den aktuelle pasienten og informert denne om 
vurderingene i denne saken. 
 
Saken er avsluttet 05.03.21 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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4. Medbestemmelse 
Saken ble orientert om i informasjons- og drøftingsmøte 19.05.21 og i FAMU samme 
dato.  
 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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