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Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2022 - 
orienteringssak 

Ingress 
I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om gjennomførte og pågående 
eksterne systemtilsyn pr 3. tertial 2022. 
 

 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i 

Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2022 til orientering. 
 
 
 
 

 
Per Angermo 
Administrerende direktør 
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Formål/Sammendrag 
I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om gjennomførte eksterne 
systemtilsyn i 3. tertial 2022, samt saker som tidligere har vært presentert og er under 
oppfølging. Det orienteres kort om resultat og status av aktuelle tilsyn.  

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. 

Saksvurdering/analyse 
To tilsyn er avsluttet siden forrige rapportering. Internrevisjon fra Helse Nord, angående 
virksomhetsstyring, ble avsluttet 2. tertial 2022 men er med i denne oversikt da 
tiltaksplan er ferdigstilt og ligger som vedlegg 5. I 3. tertial er det gjennomført to eksterne 
tilsyn. Det er seks eksterne tilsyn som er under oppfølging, hvorav to av disse registrert 
med pålegg/avvik. Totalt ni eksterne tilsyn som presenteres i vedlegg 2.  
 
Gjennomførte eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2022: 

• Statens legemiddelverk: Tilsyn ved Blodbanken avdeling Hammerfest 
• Luftfartstilsynet: Helikopterplass Kirkenes sykehus 

 
 

Kommende tilsyn og revisjoner: 
• Det er pr 25.01.2023 ikke varslet nye eksterne tilsyn 

Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud 
Dette er eksterne tilsyn. Ved tilsyn vil Finnmarkssykehuset HF be om at konsekvenser for 
samiske språk, kultur og tjenestetilbud inkluderes i tilsyn der dette er hensiktsmessig.  
 

Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Saken ble orientert om i informasjons- og drøftingsmøte 14.02.2023 og 16.02.2023 i 
FAMU. Det fremkom ikke spørsmål i informasjons- og drøftingsmøtet. Saken har ikke blitt 
endret som følge av dette. 
 

 
Vedlegg: 
1 Eksterne systemtilsyn og revisjoner 
2 Tilsynsrapport NLA base Kirkenes 
3 Tilsynsrapport  Statens legemiddelverk, Blodbanken Hammerfest sykehus 
4 Tiltaksplan virksomhetsstyring i Helse Nord 
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Tilsynsmyndighet, tema og dato 
for revisjon 

 
Status 

 
Kommentarer 

Rapport  
foreligger 

Handlingsplan 
besluttet 

Rapport 
presentert styret 

Klinikk/senter: 
koordinator 

Saksnummer 
Elements 

Arbeidstilsynet 
Forebygging vold og trusler 
Dato: 18.11.20 

 Avsluttet 20.09.2022  
Ja 

  
3. tertial 2020 

Hammerfest 
sykehus - BUP 

 
2020/480 

Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark 
Digitalt egenvurderingstilsyn BUP 
Dato: 15.06.2021 

 Pågår, ikke mottatt rapport fra 
statsforvalteren 

 
Nei 

  
2. tertial 2021 

 
FIN HF - BUP 

 
2021/882 

Arbeidstilsynet 
Renholdere ved Sámi Klinihkka  
Dato: Sommer/høst 2021 

 Saken vil lukkes når bestilte PCer mottas. 
Frist 01.03.23 

 
Ja 

 
Ja 

 
2. tertial 2021 

Senter for 
Service, drift 
og eiendom 

 
2021/1912 

Arbeidstilsynet 
Postalt tilsyn med 
ambulansetjenesten  
Dato: 01.10.2021 

 Under behandling. Korrespondanse 
mellom Prehospitale tjenester og 
Arbeidstilsynet. Frist for å besvare 
oppfølgingsspørsmål er 30.03.23. Frist 
for ett pålegg er 10.07.23 og det vil 
utarbeides rapport for å belyse hva som 
skal til for at alle ambulansestasjoner 
tilfredsstiller lov og forskrift. 

 
 
 

Ja 

  
 
 
1. tertial 2022 

 
 
Klinikk for 
prehospitale 
tjenester  

 
 
 

2021/1258 

Riksrevisjonen  
Risikostyring i de regionale 
helseforetakene og 
helseforetakene 
Dato: Vår 2022 

 Pågående  
 

Nei 

   
 
FIN HF 

 
 

2022/628 
 

Statsforvalteren i Nordland 
Tilsyn BUP Finnmarkssykehuset HF 
Dato: 10.05.- 11.05.2022 

 Utkast til rapport foreligger - endelig 
rapport ikke ferdigstilt. 

 
Nei 

   
FIN HF -BUP 

 
2022/1366 

 

Luftfartstilsynet  
Helikopterplass Kirkenes Sykehus 
Dato: 25.08.2022 

 Avvik i saken er lukket. Midlertidig base 
er godkjent av luftfartstilsynet og 
arbeidstilsynet. Innen mai skal 
luftfartstilsynet informeres om videre 
prosess for bygging av permanent base. 

 
 
 

Ja 

 
 
 

Ja 

 
 
 
3. tertial 2022 

 
 
Kirkenes 
sykehus 

 
 
 

2022/3630 
 



 Pr. 25. januar 2023 

 

    Avsluttet                

   Under gjennomføring                 

   Pålegg/avvik 

 

Statens legemiddelverk 
Tilsyn ved Blodbanken avdeling 
Hammerfest 
Dato: 01.12.2022 

 Pågående, endelig rapport ikke mottatt  
Ja 

  
3. tertial 2022 

 
Hammerfest 
sykehus 

 
2022/4000 

 

Internrevisjon Helse-Nord 
Virksomhetsstyring i Helse Nord 
Dato: Vår 2022 

 Anbefaling gitt, ingen avvik. 
Handlingsplan ikke ferdigstilt ved sist 
rapportering. 

 
Ja 

 
Ja 

 
Handlingsplan 
3. tertial 2022 

 
FIN HF 

 
2022/452 

 



           Saksnr. 22/28187 
 
 

Rapport fra tilsyn ved blodbanken Finnmarkssykehuset HF, avdeling Hammerfest, 01. desember 2022. 

A GENERELL INFORMASJON  

A.1 Blodbankens adresse, inspeksjonsdato, inspektørens navn 

A.1.1 Bodbanken m/adresser Sykehuset i Hammerfest, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest 

A.1.2 Dato for tilsynet 01. desember 2022 

A.1.3 Inspektørens navn Bjørn Bremnes 

A.2 Kort orientering om gjennomføring av inspeksjonen 

A.2.1 Referanse-dokumenter  Lov av 4. desember 1992 om legemidler 
 Forskrift av 4. februar 2005 om tapping, testing, prosessering, 

oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og 
blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i 
blodgiverregistre (blodforskriften) 

 Forskrift av 2. november 2004 om tilvirkning og import av 
legemidler (tilvirkningsforskriften) 

 
A.2.2 Nøkkelpersonell til stede ved tilsynet 
Navn, stilling Å1 S2 
Bente Johanson, enhetsleder medisinsk biokjemi og blodbank X X 
Svein S. U. Lindgaard, fagbioingeniør X X 
Harald Sunde, medisinsk fagsjef Finnmarkssykehuset X  
Mirjana Arsenovic, avdelingsoverlege, UNN  X 

 
1 Tilstede ved åpningsmøtet. 
2 Tilstede ved sluttmøtet. 



 
A.2.3 Omfang av tilsynet Implementering av endringer siden forrige tilsyn. Tapping av blod, 

testing, prosessering, oppbevaring, frigivelse av blod og 
blodkomponenter til transfusjon og fraksjonering, samt 
kvalitetsstyringssystem ved blodbanken. 
 

A.2.4 Forrige tilsyn Bjørn Bremnes, 24. januar 2020. 
 

A.2.5 Endringer siden forrige 
tilsyn 
 

 Ny Hettich blodposesentrifuge 2020 
 Fullblodstapping til Banak, fra oktober 2021 
 Midlertidig endring av lokalene pga lekkasje 
 Endring i temperaturkontroll ved forsendelser av prøver til UNN 

A.2.6 Planlagte endringer  Blodgiverapp under uttesting 
 Pilotprosjekt med «vandrende blodbank» under uttesting 

 

  

A.3  Tilbakekallinger i løpet av de siste to år 

Siden forrige tilsyn har blodbankene registrert 12 meldinger fra blodgivere om sykdom i etterkant av 
tapping. Ingen tilbakekallinger. 

B       OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER  

B.1 Inspektørens generelle inntrykk 

Inspektørens generelle inntrykk er at virksomheten drives i overensstemmelse med gjeldende 
regelverk. Inspektørenes inntrykk er videre at blodbankenes kvalitetsstyringssystem er tilfredsstillende 
og generelt etterleves, men at implementeringen i enkelte tilfeller er mangelfull. Lokalene fremstår 
som funksjonelle. Lokalene er utfordrende grunnet vannlekkasje og midlertidig flytting av 
produksjonsrommene. Dette ser ut til å bli håndtert tilfredsstillende. Det ut til at dere produserer 
tilstrekkelig SAG av tilstrekkelig kvalitet for sykehuset. Personalsituasjonen ser ut til å være litt 
utfordrende, men håndterbar. Innføring av elektronisk kompetanseportal medfører at blodbanken i 
overgangsperioden har et komplisert dokumentasjonssystem for opplæring som gjør det utfordrende 
å få oversikt. Dokumentstyring ser ut til å fungere tilfredsstillende. Vedlikehold av utstyr dokumenteres 
stort sett tilfredsstillende, men det mangler signering på mottak av servicerapporter. 
Kvalitetskontrollene gjennom statistisk prosesskontroll har visse utfordringer.  Blodbankens 
avvikshåndtering er tilfredsstillende, men det skrives generelt lite avvik. Internrevisjoner gjennomføres 
stort sett tilfredsstillende. Logistikken rundt forsendelse av prøver og svar på disse mellom blodbanken 
i Hammerfest og UNN fungerer tilfredsstillende. 
 

B.2 Påviste avvik fra referansedokumenter (med henvisning til referansedokument, jf. A.2.1)          
Avvikene er klassifisert som kritiske [K], store [S] eller andre [A]. 

 
B.2.1 Kvalitetsstyringssystem 1. Kvalitetssystemet har enkelte mangler og er tidvis 

mangelfullt vedlikeholdt og implementert. Dette er avvik fra 
blodforskriften § 2-4, jf. Vedlegg VI punkt 1.1.3 og 5.1 
(observasjon  4 og 6). [A] 

B.2.2 Personell 2. Dokumentasjon av medarbeidernes kompetanse er stedvis 
mangelfull. Dette er brudd på blodforskriften § 2-3 jf. 
vedlegg VI punkt 2.2 og 2.3 (observasjon 1 og 2) [A] 



Erstatter: 7.00 Status: I bruk 
Utskrift kun gyldig på utskriftstidspunktet: 16.01.2023

B.2.3 Lokaler og utstyr Ingen avvik påvist 
B.2.5 Dokumentasjon 3. Dokumentasjon av blodbankens virksomhet er stedvis 

mangelfull. Dette er brudd på blodforskriftens § 2-4, jf. 
Vedlegg VI punkt 5.1 og 5.3 (observasjon 5 og 7) [A] 

B.2.6 Blodgivernes egnethet Ingen avvik påvist 
B.2.7 Tilvirkning 4. Statistisk prosesskontroll av blodkomponentene blir ikke 

evaluert i henhold til blodforskriften. Dette er brudd på 
blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI punkt 1.1.3 og 9.4.2 og 
9.4.3 (observasjon 3) [S] 

 

B.3  Anmerkninger 

Det anbefales å tilstrebe å ha representanter fra sykehusledelsen til stede under ledelsens 
gjennomgang (observasjon 8). 

B.4  Oppfølging, tidsfrister 

Avvik under punkt B.2 kan bli pålagt rettet. Dette vil varsles og pålegges i separate dokumenter. 
Store avvik skal være lukket innen 90 dager etter siste tilsynsdag. 
Andre avvik skal være lukket innen seks måneder etter siste tilsynsdag. 

 
 
 

Oslo, 21. desember 2022 
 
 
 

 
 

 

Bjørn Bremnes 
legemiddelinspektør 



 

 

 

 

 
TILSYNSRAPPORT 

Organisasjon/person: Norsk Luftambulanse AS  
Sertifikat/godkjenning: NO.HMS.0031 

Sted: Kirkenes 
Tidspunkt: 25.08.2022  
Tilsynsaktivitet: Inspeksjon 

Referanse: 0003-4853 
 
 

TILSYNSRAPPORT
Organisasjon/person: Norsk Luftambulanse AS
Sertifikat/godkjenning: NO.HMS.0031
Sted: Kirkenes
Tidspunkt:
Tilsynsaktivitet:
Referanse:

25.08.2022
Inspeksjon
0003-4853
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Innledning  
Formål 
 
Luftfartstilsynet fører tilsyn med virksomheter og enkeltpersoner som har roller innenfor sivil 
luftfart. Formålet med tilsynsaktiviteten er å sikre at krav i regelverket blir overholdt, og måle 
graden av samsvar med gjeldende regelverk. 
 
Beskrivelse av tilsynsaktiviteten 
 
Luftfartstilsynet gjennomførte den 25.08.2022 en inspeksjon av Norsk Luftambulanse AS Base 
Kirkenes - NO.HMS.0031. 
 
Deltakere (navn og rolle) fra Luftfartstilsynet: Kari Vikhals Fagermo (Audit Team Leader) 

Monica Bogen (Audit Team Member) 
 
Deltakere (navn og rolle) fra tilsynsobjektet: Thomas Wilson (Lege/medisinsk leder) 

Tord Glaser (Pilot) 
Harald Bertin Jøsendal (Basesjef) 
Øystein Henjum (Redningsmann) 
Asle Stensæter (Redningsmann) 
Endre Onstad (Ass.Flygesjef) 
Håkon Larssen (Ledende redningsmann) 
Stig Alexander Olsen (Verneombud) 
Lasse Dahl (Daglig Leder) 

Luftfartstilsynets vurdering 

Generelt 

Norsk Luftambulanse (NLA) overtok i juli 2020 (helikopter-)luftambulanseberedskapen i 
Kirkenes, som var operert av forsvaret siden 2018. Basen i Kirkenes ble opprettet raskt og 
beslutninger ble tatt med korte tidsfrister. Det ble som følge av dette opprettet ad hoc løsninger 
for arbeidslokaler og bo-fasiliteter for luftambulansecrew på vakt.  

Siden oppstart har basen blitt flyttet fra forsvarets lokaliteter på Høybuktmoen til Finnmarks-
sykehuset hvor det nå finnes hangar og landingsplass. Bo-fasiliteter var opprinnelig opprettet i 
et av forsvarets leilighetsbygg på Høybuktmoen, dernest flyttet til Hotel Scandic Kirkenes og 
senere til Thon Hotel Kirkenes hvor NLA har bo- og kontorfasiliteter samt pauserom i bruk på 
tilsynstidspunktet. Alle disse tre løsningene er i oversendt dokumentasjon beskrevet som 
midlertidige løsninger og prosess for å få på plass en varig og egnet bo- og kontorfasilitet har 
vært og er pågående. Det er fra selskapets side anbefalt en modulbasert løsning i nærhet til 
hangar og landingsplass. I mottatt dokumentasjon fremkommer det at denne løsningen er avvist 
av Finnmarkssykehuset HF og status og tidshorisont for fremtidig permanent baselokasjon er 
p.t usikker. 

Luftfartstilsynet 2 av 10

Innledning
Formål

Luftfartstilsynet fører tilsyn med virksomheter og enkeltpersoner som har roller innenfor sivil
luftfart. Formålet med tilsynsaktiviteten er å sikre at krav i regelverket blir overholdt, og måle
graden av samsvar med gjeldende regelverk.

Beskrivelse av tilsynsaktiviteten

Luftfartstilsynet gjennomførte den 25.08.2022 en inspeksjon av Norsk Luftambulanse AS Base
Kirkenes - NO.HMS.0031.

Deltakere (navn og rolle) fra Luftfartstilsynet: Kari Vikhals Fagermo (Audit Team Leader)
Monica Bogen (Audit Team Member)

Deltakere (navn og rolle) fra tilsynsobjektet: Thomas Wilson (Lege/medisinsk leder)
Tord Glaser (Pilot)
Harald Bertin Jøsendal (Basesjef)
Øystein Henjum (Redningsmann)
Asle Stensæter (Redningsmann)
Endre Onstad (Ass.Flygesjef)
Håkon Larssen (Ledende redningsmann)
Stig Alexander Olsen (Verneombud)
Lasse Dahl (Daglig Leder)

Luftfartstilsynets vurdering

Generelt

Norsk Luftambulanse (NLA) overtok i juli 2020 (helikopter-)luftambulanseberedskapen i
Kirkenes, som var operert av forsvaret siden 2018. Basen i Kirkenes ble opprettet raskt og
beslutninger ble tatt med korte tidsfrister. Det ble som følge av dette opprettet ad hoc løsninger
for arbeidslokaler og bo-fasiliteter for luftambulansecrew på vakt.

Siden oppstart har basen blitt flyttet fra forsvarets lokaliteter på Høybuktmoen til Finnmarks-
sykehuset hvor det nå finnes hangar og landingsplass. Bo-fasiliteter var opprinnelig opprettet i
et av forsvarets leilighetsbygg på Høybuktmoen, dernest flyttet til Hotel Scandic Kirkenes og
senere til Thon Hotel Kirkenes hvor NLA har bo- og kontorfasiliteter samt pauserom i bruk på
tilsynstidspunktet. AIie disse tre løsningene er i oversendt dokumentasjon beskrevet som
midlertidige løsninger og prosess for å få på plass en varig og egnet bo- og kontorfasilitet har
vært og er pågående. Det er fra selskapets side anbefalt en modulbasert løsning i nærhet til
hangar og landingsplass. I mottatt dokumentasjon fremkommer det at denne løsningen er avvist
av Finnmarkssykehuset HF og status og tidshorisont for fremtidig permanent baselokasjon er
p.t usikker.
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Luftfartstilsynet har i dette tilsynet gjennomført inspeksjon av lokalitetene i bruk på Thon Hotel 
Kirkenes og hangar med tilhørende kontor, lager, garderobe- og pauseromsfasiliteter. 

Under redegjøres det for konkrete funn som er avdekket og Luftfartstilsynets vurdering av om 
virksomheten anses å være i samsvar med krav.  

De funn som trekkes frem i denne rapporten klassifiseres som følger: 

Funn-
nivå 

Beskrivelse/vurdering Konsekvens 

Nivå 5 Bedre enn samsvar med krav Til informasjon 
Nivå 4 Samsvar med krav Til informasjon 
Nivå 3 Samsvar med krav, med kommentar 

om ønsket forbedring 
Informasjon som kan benyttes i 
arbeidet med kontinuerlig forbedring 

Nivå 2 Avvik mot krav Nødvendig å gjennomføre tiltak innen 
gitt tidsfrist 

Nivå 1 Avvik mot krav Nødvendig å gjennomføre tiltak. 
Luftfartstilsynet vurderer behov for 
begrensninger inntil tilstrekkelige tiltak 
er gjennomført 

I tabellform eller samsvarsmatrise kan følgende klassifisering også forekomme: 

N/A Ikke gjeldende (Not Applicable) Kravet gjelder ikke for tilsynsobjektet 
N/R Ikke revidert (Not Reviewed) Kravet er ikke revidert. Det er 

ukjent/ikke bekreftet om det er 
samsvar med krav 

 

Beskrivelse av funn  

Tilsyn nr Funn nr 

0003-4853 1 

Hjemmelsgrunnlag Referanse 

Arbeidsmiljøloven kapittel 6 § 6-1, tredje ledd  

 

Forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning kapittel 3, § 3-5 

Plikt til å velge verneombud/ 
hovedverneombud 

Hovedverneombud 

 

Beskrivelse av fakta - Luftfartstilsynets vurdering 

Om lovkrav som omhandler vernetjenesten: 

Dersom en virksomhet har flere verneombud skal det velges hovedverneombud (HVO). 
Hovedverneombudet velges blant ett av verneombudene, eller en annen person som har 
eller har hatt tillitsverv i virksomheten. Valget kan enten skje ved at verneombudene velger 

Luftfartstilsynet 3 av 10

Luftfartstilsynet har i dette tilsynet gjennomført inspeksjon av lokalitetene i bruk på Thon Hotel
Kirkenes og hangar med tilhørende kontor, lager, garderobe- og pauseromsfasiliteter.

Under redegjøres det for konkrete funn som er avdekket og Luftfartstilsynets vurdering av om
virksomheten anses å være i samsvar med krav.

De funn som trekkes frem i denne rapporten klassifiseres som følger:

Funn- Beskrivelse/vurdering Konsekvens
nivå
Nivå 5 Bedre enn samsvar med krav Til informasjon
Nivå 4 Samsvar med krav Til informasjon
Nivå 3 Samsvar med krav, med kommentar Informasjon som kan benyttes i

om ønsket forbedring arbeidet med kontinuerlig forbedring
Nivå 2 Avvik mot krav Nødvendig å gjennomføre tiltak innen

gitt tidsfrist
Nivå 1 Avvik mot krav Nødvendig å gjennomføre tiltak.

Luftfartstilsynet vurderer behov for
begrensninger inntil tilstrekkelige tiltak
er gjennomført

I tabellform eller samsvarsmatrise kan følgende klassifisering også forekomme:

N/A Ikke gjeldende (Not Applicable) Kravet gjelder ikke for tilsynsobjektet
N/R Ikke revidert (Not Reviewed) Kravet er ikke revidert. Det er

ukjent/ikke bekreftet om det er
samsvar med krav

Beskrivelse av funn

Tilsyn nr Funn nr

0003-4853 1

Hjemmelsgrunnlag Referanse

Arbeidsmiljøloven kapittel 6 § 6-1, tredje ledd Plikt til å velge verneombud/
hovedverneombud

Forskrift om organisering, ledelse og Hovedverneombud

medvirkning kapittel 3, § 3-5

Beskrivelse av fakta - Luftfartstilsynets vurdering

Om lovkrav som omhandler vernetjenesten:

Dersom en virksomhet har flere verneombud skal det velges hovedverneombud (HVO).
Hovedverneombudet velges blant ett av verneombudene, eller en annen person som har
eller har hatt tillitsverv i virksomheten. Valget kan enten skje ved at verneombudene velger
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hovedverneombud, eller ved at lokale fagforeninger utpeker hovedverneombudet etter 
bestemte regler. En viktig oppgave for hovedverneombudet er å samordne 
verneombudenes arbeid. Dersom det er tvil om fordeling av saker mellom verneombudene 
i virksomheten, kan hovedverneombudet avgjøre dette. Hovedverneombudet skal sitte i 
arbeidsmiljøutvalget som en av de ansattes representanter.  

Luftfartstilsynets vurdering: 

Det fremkommer i samtale med verneombud at virksomheten har 3 verneombud, men det 
er ikke valgt hovedverneombud. 

Dette HMS-tilsynets scope inkluderte i utgangspunktet ikke vernetjenestens 
sammensetning, men Luftfartstilsynet ser ikke bort fra avvik på andre områder som 
avdekkes under tilsynet. 

Konklusjon: 

På bakgrunn av det ovennevnte vurderer Luftfartstilsynet at virksomheten ikke er i samsvar 
med krav i arbeidsmiljøloven § 6-1, 3. ledd, jf. forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 3-5 

Konklusjon – Funn nivå 

Nivå 2 

  

Tilsyn nr Funn nr 

0003-4853 2 

Hjemmelsgrunnlag Referanse 

Arbeidsmiljøloven Kapittel 4 § 4-1 

Arbeidsmiljøloven Kapittel 4 §§ 4-2, 4-3 og  
4-4 

Arbeidsmiljøloven Kapittel 3 § 3-1 bokstav c 
og d 

Arbeidsplassforskriften §§ 1-3, 1-4, 2-1 

Forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning Kapittel 7. §7-1 

Generelle krav til arbeidsmiljøet 

Organisatorisk, psykososialt og fysisk 
arbeidsmiljø 

Krav til systematisk HMS-arbeid 

Utforming og innredning av arbeidsplasser 
og arbeidslokaler 

Gjennomgående krav til kartlegging og 
risikovurdering 

 

Beskrivelse av fakta - Luftfartstilsynets vurdering 

Om lovkrav som omhandler krav til arbeidslokaler/ arbeidsplasser og organisatorisk 
arbeidsmiljø/ arbeidsbetingelser: 

Arbeidslokaler er i arbeidsplassforskriften definert som rom virksomheten bruker i 
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hovedverneombud, eller ved at lokale fagforeninger utpeker hovedverneombudet etter
bestemte regler. En viktig oppgave for hovedverneombudet er å samordne
verneombudenes arbeid. Dersom det er tvil om fordeling av saker mellom verneombudene
i virksomheten, kan hovedverneombudet avgjøre dette. Hovedverneombudet skal sitte i
arbeidsmiljøutvalget som en av de ansattes representanter.

Luftfartstilsynets vurdering:

Det fremkommer i samtale med verneombud at virksomheten har 3 verneombud, men det
er ikke valgt hovedverneombud.

Dette HMS-tilsynets scope inkluderte i utgangspunktet ikke vernetjenestens
sammensetning, men Luftfartstilsynet ser ikke bort fra avvik på andre områder som
avdekkes under tilsynet.

Konklusjon:

På bakgrunn av det ovennevnte vurderer Luftfartstilsynet at virksomheten ikke er i samsvar
med krav i arbeidsmiljøloven§ 6-1, 3. ledd, jf. forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning§ 3-5

Konklusjon - Funn nivå

Nivå 2

Tilsyn nr Funn nr

0003-4853 2

Hjemmelsgrunnlag Referanse

Arbeidsmiljøloven Kapittel 4 § 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøloven Kapittel 4 §§ 4-2, 4-3 og Organisatorisk, psykososialt og fysisk
4-4 arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven Kapittel 3 § 3-1 bokstav c Krav til systematisk HMS-arbeid
og d Utforming og innredning av arbeidsplasser
Arbeidsplassforskriften§§ 1-3, 1-4, 2-1 og arbeidslokaler

Forskrift om organisering, ledelse og Gjennomgående krav til kartlegging og
medvirkning Kapittel 7. §7-1 risikovurdering

Beskrivelse av fakta - Luftfartstilsynets vurdering

Om lovkrav som omhandler krav til arbeidslokaler/ arbeidslasser og organisatorisk
arbeidsmiljø/ arbeidsbetingelser:

Arbeidslokaler er i arbeidsplassforskriften definert som rom virksomheten bruker i
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forbindelse med arbeidet, slik som arbeidsrom, personalrom, atkomstarealer med mer. 
Arbeidsplass er ethvert sted, innendørs, utendørs eller under jord hvor det utføres arbeid 
av fast eller midlertidig karakter. Arbeidsmiljøet i arbeidslokaler/arbeidsplasser skal være 
fullt forsvarlig uavhengig av som bruken er permanent eller midlertidig.  

Arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal være utformet og innredet med sikte på den 
virksomheten og de arbeidsplassene som skal finnes i lokalet, og ha en tilfredsstillende 
velferdsmessig standard. Arbeidsplasser skal være dimensjonert, innrettet og tilpasset 
arbeidets art, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker. Gulvarealet skal være så stort at 
det blir tilstrekkelig fri plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser, og slik at 
arbeidet og bruk av arbeidsutstyr ikke medfører fare for sikkerhet og helse. 

Arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften stiller krav til arbeidsmiljøet også i midlertidige 
arbeidslokaler. I overgangsperioder, for eksempel ved flytting eller omorganisering, er det 
ofte behov for midlertidige bygninger og arbeidslokaler inntil de permanente løsningene 
kommer på plass. Hovedregelen er at slike tiltak, på samme måte som andre tiltak, må 
ivareta kravet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Midlertidige tiltak krever samtykke fra 
Arbeidstilsynet når tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Det vises til 
forskrift om administrative ordninger kapittel 12 «Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring 
av bygning mv. etter arbeidsmiljølovens § 18-9». Bygningen eller lokalene må også være 
godkjente til aktuell bruk etter plan og bygningsloven.  

Når Arbeidstilsynet vurderer om de presenterte løsningene oppfyller kravene, kan det ha 
betydning om arbeidslokalene kun skal brukes i en avgrenset periode. Som hovedregel må 
uansett de mest sentrale funksjonene være ivaretatt, som for eksempel ventilasjon, støy, 
garderober, spiserom, toaletter og tilfredsstillende arbeidsplasser for administrativt ansatte. 
Hvis Arbeidstilsynet gir samtykke til midlertidige tiltak, gis det som regel med varighet på 
inntil 2 år.  

Utleiebygninger må være tilpasset den typen aktiviteter det skal være mulig å leie lokalene 
ut til. Utleiere av arbeidslokaler har ansvar for å leie ut egnede lokaler, jf. arbeidsplass-
forskriften § 1-3, tredje ledd. 

Organisatorisk arbeidsmiljø handler om hvordan arbeidet er organisert og lagt til rette, 
og hvordan arbeidsplassen er utformet og innredet for det arbeidet som virksomheten 
utfører.  

Arbeidsbetingelsene er kravene som stilles til arbeidsmiljøet. De handler om de 
forholdene arbeidsgiver er pålagt å sikre sine ansatte, og som alle ansatte på en 
arbeidsplass er underlagt, uavhengig av hvordan de selv vurderer og opplever disse. Det 
er arbeidsbetingelsene som representerer mulige risikoforhold og helseskadelige 
eksponeringer. 

Måten arbeidet er organisert på skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige 
fysiske- eller psykiske belastninger. 

Organisatoriske arbeidsbetingelser kan påvirke hvem som har mulighet til å arbeide i 
virksomheten.  

Dårlige organisatoriske arbeidsbetingelser kan forsterke negative konsekvenser av andre 
arbeidsbetingelser. Det kan ofte ta lang tid før dårlige organisatoriske arbeidsbetingelser 
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slår ut i belastninger hos enkeltpersoner. Arbeidsgivere skal treffe tiltak for å forebygge 
negative konsekvenser som følge av organisatorisk arbeidsmiljø på den samme måten 
som de forebygger andre risikoforhold på arbeidsplassen. For å kunne sette inn relevante 
forbedringstiltak i en virksomhet skal tiltakene skal være basert på kartlegging og 
risikovurdering av organisatorisk arbeidsmiljø, på den samme systematiske måten som 
andre risikoforhold på arbeidsplassen forebygges. For eksempel kan en virksomhet hvor 
arbeidet innebærer tidskritisk akuttberedskap med risikoutsatte fysiske forhold, gjøre 
organisatoriske tiltak som økt responstid og opplæring, samt optimalisere de fysiske 
forutsetningene for arbeidsutførelse. 

Arbeidsmiljøet i en virksomhet er summen av, og samspillet mellom arbeidsbetingelsene, 
arbeidsmiljøarbeidet, arbeidstakernes og arbeidsgivernes beskrivelser og vurderinger av 
arbeidsbetingelsene. 

Det er arbeidsgiver som til enhver tid har ansvar for at bestemmelsene som er gitt i eller i 
medhold av arbeidsmiljøloven, overholdes.   

Luftfartstilsynets vurdering: 

I Kirkenes består luftambulansebasen av en hangar med blant annet kontorer, garderobe 
og skiftesone (ren/uren), lager og areal avsatt til pauserom. (bilde i vedlegg: 1-4 og 8-11) 
På hotellet finnes rom til hvert enkelt besetningsmedlem på vakt, samt ett hotellrom som er 
innredet til OPS-rom. På sistnevnte er det etablert 3 arbeidsplasser med PC og annet 
utstyr (bilde i vedlegg: 5-7). I tillegg brukes ett hotellrom til stue/oppholdsrom. Mat serveres 
i tilknytning til hotellets restaurant og crewet har fast reservert bord. Det tas hensyn til den 
enkeltes diett og det finnes fleksibilitet mht. måltider ved at det er konto for handling av 
matvarer på nærmeste dagligvarebutikk. Treningsfasiliteter er ivaretatt på hotellet i tillegg 
til at det er lagt til rette for trening ved nærmeste treningssenter. Utenfor hotellet er det satt 
opp en plast-garasje for legebil.  

«Luftambulanseoperasjoner er svært komplekse, og krever en rekke omfattende 
støttefunksjoner knyttet til bygningsmasse og infrastruktur for at tjenesten skal kunne 
operere sikkert, med god funksjonalitet…»  

Dette er et utdrag av «Norm for luftambulansebaser» per november 2016, publisert på 
luftambulansetjenestens nettsider. Standarden har som hensikt å legge føringer, rammer 
og anbefalinger for å oppnå akseptable og funksjonelle løsninger knyttet til blant annet 
nyetablering av infrastruktur og bygningsmasse i luftambulansetjenesten. For 
helikopterbaser tar standarden utgangspunkt i behovene for beredskap til enhver tid og 
vakter av 24 timers varighet eller lenger. 

Standarden tar ikke høyde for ad hoc etablering av nye baser, ei heller midlertidige 
bygninger og arbeidslokaler, men legger føringer for hva som anses nødvendig for å 
ivareta funksjonens behov på en forsvarlig og tilfredsstillende måte. 

Luftfartstilsynet har fått oversendt Arbeidstilsynets vedtak av 6. august 2020, om 
tidsbegrenset samtykke til etablering av midlertidig landingsplass- og hangar for 
luftambulansehelikopter ved Kirkenes sykehus. Samtykket ble gitt med varighet til 1. 
september 2022. I søknaden fra Finnmarkssykehuset HF, som lå til grunn for 
arbeidstilsynets vedtak, er det opplyst om at det ville bli benyttet personalfasiliteter på et 
nærliggende anlegg for Forsvaret. Videre at «hangaren bygges som et midlertidig bygg og 
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vil være i drift frem til permanent anlegg kommer på plass, maksimalt 2 år». Samtykket er 
gitt på bakgrunn av opplysningene og planene som forelå på tidspunktet for vedtaket. 

Arbeidstilsynet har videre presisert at tiltakshaver/ arbeidsgiver har ansvaret for at 
arbeidsmiljøet er tilfredsstillende under bruk og at det ved bruk av lokalitetene utover 1. 
september 2022 forutsettes det ny søknad og nytt samtykke. 

Luftfartstilsynet har ikke mottatt/sett dokumentasjon på hvorvidt søknad for bruk utover 
dato nevnt over er fremmet, eller om nye hvile- og kontorfasiliteter ved aktuelt hotell i 
Kirkenes er vurdert opp mot Arbeidstilsynets samtykke. Vi kjenner heller ikke til om 
virksomheten har rådført seg med Arbeidstilsynet i denne forbindelse. 

Det er foreligger interne avvik i hos NLA knyttet til forstyrrende støy fra 
naborom/omgivelsene. I tillegg forteller ansattrepresentanter om besværlig logistikk knyttet 
til besetningens døgnrytme og arbeidsoppgaver på bakken mht. felles transport mellom 
hangar og hotell. 

Konklusjon: 

Det er flere problematiske forhold ved basen i Kirkenes. Arbeidstilsynets samtykke er 
utløpt og per definisjon bruker NLA lokaler som p.t ikke er godkjent. Vedtaket er videre 
fattet på et annet grunnlag i forhold til dagens situasjon, da annen lokasjon for 
personalfasiliteter/arbeidsplass enn omtalt i søknaden er tatt i bruk. Luftfartstilsynet stiller 
også spørsmål ved hvorvidt det er anledning til å ominnrede og bruke et hotellrom som 
arbeidsrom/arbeidslokale.   

Luftfartstilsynet får beskrevet ulike innfallsvinkler med hensyn til helseforetakene og NLAs 
utgangspunkt i saken. Dette kompliserer fremdrift for avklaring av permanent base. Den 
siste dialogen mellom partene som Luftfartstilsynet har fått i hende, er en 
bekymringsmelding fra NLAs ledelse til Luftambulansetjenesten HF, knyttet til forholdene 
ved midlertidig base. I bekymringsmeldingen fremkommer det at aktuelt hotell har varslet 
om tidsperioder hvor NLAs avsatte arealer ikke vil være tilgjengelige for NLA fordi disse er 
solgt i forbindelse med kurs og konferanser. Dette understreker midlertidighetens karakter 
og en særlig uforutsigbarhet i beredskapen så vel som for arbeidsmiljøet.  

Deler av arbeidslokalene er etablert uten å være utformet i forhold til arbeidet som utføres, 
den enkelte arbeidstaker og særskilte risikoforhold. 

Basert på ovennevnte vurdering, utløpt samtykke og endrede grunnforutsetninger for 
Arbeidstilsynets vedtak, kan ikke Luftfartstilsynet se at dagens baseinnretning i Kirkenes 
oppfyller krav i arbeidsplassforskriften § 2-1. Konklusjonen samsvarer med 
luftambulansetjenestens egen vurdering av hva som vil være dekkende, jf. norm for 
luftambulansebaser. 

På bakgrunn av det overnevnte finner Luftfartstilsynet at midlertidig base i Kirkenes på 
inspeksjonstidspunktet er i brudd med arbeidsmiljølovgivningens krav til fullt forsvarlige 
arbeidslokaler. Det er ikke gjennomført tilstrekkelig kartlegging, risikovurdering med 
tilhørende handlingsplaner med tanke på hvordan dagens løsninger påvirker arbeidsmiljø 
og relevante arbeidsmiljøfaktorer. 

Det finnes ikke plan for permanent base eller tidshorisont for når og hvordan midlertidige 
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om tidsperioder hvor NLAs avsatte arealer ikke vil være tilgjengelige for NLA fordi disse er
solgt i forbindelse med kurs og konferanser. Dette understreker midlertidighetens karakter
og en særlig uforutsigbarhet i beredskapen så vel som for arbeidsmiljøet.

Deler av arbeidslokalene er etablert uten å være utformet i forhold til arbeidet som utføres,
den enkelte arbeidstaker og særskilte risikoforhold.

Basert på ovennevnte vurdering, utløpt samtykke og endrede grunnforutsetninger for
Arbeidstilsynets vedtak, kan ikke Luftfartstilsynet se at dagens baseinnretning i Kirkenes
oppfyller krav i arbeidsplassforskriften§ 2-1. Konklusjonen samsvarer med
luftambulansetjenestens egen vurdering av hva som vil være dekkende, jf. norm for
luftambulansebaser.

På bakgrunn av det overnevnte finner Luftfartstilsynet at midlertidig base i Kirkenes på
inspeksjonstidspunktet er i brudd med arbeidsmiljølovgivningens krav til fullt forsvarlige
arbeidslokaler. Det er ikke gjennomført tilstrekkelig kartlegging, risikovurdering med
tilhørende handlingsplaner med tanke på hvordan dagens løsninger påvirker arbeidsmiljø
og relevante arbeidsmiljøfaktorer.

Det finnes ikke plan for permanent base eller tidshorisont for når og hvordan midlertidige
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løsninger skal avvikles. 

Konklusjon – Funn nivå 

Nivå 2 

 

Tilsyn nr Funn nr 

0003-4853 3  

Hjemmelsgrunnlag Referanse 

Arbeidsmiljøloven Kapittel 4 § 4-3 

Arbeidsplassforskriften §§ 3-4, 3-6 

Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet  

Krav til garderober, krav til vaskerom  

Beskrivelse av fakta - Luftfartstilsynets vurdering 

Vurdering av lovkravet som omfatter integritet og verdighet: 

Arbeidsmiljøloven § 4-3 innebærer et generelt krav om respekt for arbeidstakers egenverd. 
Det handler også om et generelt forbud mot krenkelser av ansattes integritet og verdighet, 
og er en viktig og nyttig regel der ansatte kan oppleve en vanskelig jobbsituasjon på et 
personlig plan. 

Luftfartstilsynets vurdering:  

I hangaren er det satt opp en brakke med garderobe og dusj. Utenfor døren til garderoben 
er det tapet opp et område som defineres som urent. På dette området er det en håndvask 
og industrivaskemaskin. Luftfartstilsynet har fått beskrevet arbeidsprosessen for håndtering 
av smitte/biologisk materiale. Dersom crew blir utsatt for smitte/biologiske materialer må 
ansatte gjennomføre prosedyren som skal iverksettes ved mulig kontaminering. Dette 
innebærer at crew måtte kle av seg i hangar innenfor området som er merket som urent. 
Dette området er helt uten skjerming. Videre må den ansatte legge kontaminert tøy i 
vaskemaskin for deretter å gå inn i dusjen som er et eget rom i brakken (bilde i vedlegg: 1 
og 11).  

Slik garderobene er utformet i dag gir det generelt sett liten anledning til kjønnsdelt 
skjerming i en skiftesituasjon. Crewet har krav til responstid, og i dette tidsrommet skal det 
gjennomføres planlegging av oppdraget, samt at crewet skal skifte til passende arbeidstøy 
basert på type oppdrag. Da er det viktig at man unngår å sette enkeltansatte i situasjoner 
der de opplever uheldig krysspress. Det er avgjørende å unngå at effektiv planlegging og 
utrykning, går på bekostning av skjerming i skiftesituasjon. Kravene i lov og forskrift 
innebærer at arbeidsgiver skal legge til rette for skifte- og dusjesituasjoner som ivaretar 
den enkeltes integritet og verdighet, uavhengig av hvilken kjønnssammensetning crewet 
har.  

Slik de fysiske arbeidsforholdene er tilrettelagt i dag, anses å ikke være tilstrekkelig for å 
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har.

Slik de fysiske arbeidsforholdene er tilrettelagt i dag, anses å ikke være tilstrekkelig for å
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ivareta de ansattes integritet og verdighet.  

Konklusjon  

På bakgrunn av det ovennevnte vurderer Luftfartstilsynet at virksomheten ikke er i samsvar 
med arbeidsmiljøloven § 4-3, 1.ledd, jf. arbeidsplassforskriften §§ 3-4 og 3-6.  

Konklusjon – Funn nivå 

Nivå 2 
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Konklusjon

På bakgrunn av det ovennevnte vurderer Luftfartstilsynet at virksomheten ikke er i samsvar
med arbeidsmiljøloven§ 4-3, 1.ledd, jf. arbeidsplassforskriften§§ 3-4 og 3-6.

Konklusjon - Funn nivå

Nivå 2
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Oppsummering  

Løsningene for basen i Kirkenes er et særtilfelle som følge av ad hoc etablering og andre 
kompliserende forhold. Det er over tid etablert en praksis hvor «man gjør det beste ut av 
situasjonen» og det har tilsynelatende fungert greit i praksis. Problemer kan imidlertid oppstå 
når man baserer seg på besetningsmedlemmenes og virksomhetens tilpasningsdyktighet og 
kreativitet. Det er uforutsigbart og gir sårbarheter som er vanskelig å spå på lengre sikt. Det er 
derfor naturlig at slike løsninger begrenses og at midlertidigheten har en tidshorisont og baserer 
seg på en konkret plan for permanent base. Dette samsvarer med både søknad- og vedtak 
til/fra Arbeidstilsynet. 

Det er ikke vist til risikovurderinger og tilhørende handlingsplaner med hensyn til forholdene 
som er beskrevet i denne rapporten. Problematikken er imidlertid synliggjort av virksomheten 
gjennom vernerunder, avviksrapporter og møtereferater. Det er vanskelig for arbeidsgiver å 
rette opp forholdene/sørge for permanente basefasiliteter all den tid det er helseforetaket 
Finnmarkssykehuset som eier tomt og som avviser tiltakene som NLA anser som nødvendig. 
Det vil således også være komplisert for NLA å imøtekomme Luftfartstilsynets pålegg. Ny dialog 
mellom berørte parter i saken synes nødvendig. 

Ved HMS-tilsynet og i mottatt dokumentasjon vises det til kontrakter mellom NLA og 
helseforetakene og avtaler/leiekontrakt med hotellet. Luftfartstilsynet bemerker imidlertid at 
selskapet er ansvarlig for å ivareta arbeidsmiljøregelverket overfor sine arbeidstakere. 
Eventuelle kontraktsbestemmelser er dermed ikke avgjørende. Luftfartstilsynet gjennomfører 
tilsynsaktiviteten overfor selskapet som arbeidsgiver, og det vil være selskapets ansvar å 
etterkomme de pålegg som vil følge av Luftfartstilsynets vedtak.  

Det påpekes også at norm for luftambulansebaser synes å være moden for revisjon. En mer 
forpliktende norm vil kunne bidra til å forhindre lignende problemer i fremtiden. 
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Tiltaksplan Internrevisjonsrapport   01/2022 – Virksomhetsstyring i Helse Nord 
 (Elements sak 2022/452) 
 

Formålet med revisjonen har vært har vært å bekrefte at det er etablert en helhetlig virksomhetsstyring i Helse Nord, i samsvar med regelverk og 
anerkjente rammeverk. 

Konklusjon: Internrevisjonens konklusjon er at virksomhetsstyringen i de enkelte helseforetakene i Helse Nord i stor grad samsvarer med regelverk 
og anerkjente rammeverk. Helheten i virksomhetsstyringen i regionen har likevel forbedringspotensial, særlig innen områdene struktur og 
gjennomføring. Internrevisjonen gir derfor anbefalinger om forbedringstiltak for å øke modenheten i virksomhetsstyringen. Økt modenhet kan 
styrke evnen til å gjennomføre strategier og innfri mål 

 

Anbefaling Tiltak Ansvar Frist Status 

 Identifisere forbedringstiltak basert på 
påpekte svakheter og gode praksiser, og 
innarbeide disse i foretakets 
handlingsplan for oppfølging av 
revisjonen. (vedlegg 1 i revisjon) 

• Tiltak etter påpekte svakheter og god praksis, 
se under for hvert av områdene nevnt i 
vedlegg 1 der det er påpekt potensial for 
forbedring eller ikke ivaretatt.  

• Tilpasse og ta i bruk e-læringsprogram 
innføring i virksomhetsstyring utarbeidet av 
UNN.  

FFS/HR, 
klinikklederne 

 

 

HR/FFS, 
klinikklederne 

 

 

Utført 

 

 

Påbegynt 

Utarbeide en beskrivelse av 
styringssystemet i samsvar med 
forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring 

• Det utarbeides en overordnet beskrivelse av 
styringssystemet. 

• Beskrivelsen legges i docmap og sendes på 
høring til foretaksledergruppen. 

FFS 09.02.23 Påbegynt 

Beskrive i virksomhetsrapportene 
hvilke nye tiltak som er besluttet på 
grunn av den 
økonomiske utviklingen, og økonomiske 
effekter av tidligere iverksatte tiltak  
 

• Virksomhetsrapporten endres etter 
tilbakemelding fra internrevisjonen samt 
styret i FIN HF  

Økonomileder 09.02.23 Påbegynt 



  
 

Tiltaksplan Internrevisjonsrapport   01/2022 – Virksomhetsstyring i Helse Nord 
 (Elements sak 2022/452) 

1A: Sikre at Brønnøysundregisteret 
oppdateres ved endringer i vedtekter 

• Oppdatere i funksjonsbeskrivelse for 
administrasjonsleder 

Administrasjonsleder 01.10.22 Utført 

1H: Det foreligger vedtatte 
strategier/planer for de overordnede 
målene – uklar sammenheng med 
utviklingsplan  

• Sikre målbare og konkrete mål i ny strategisk 
utviklingsplan 

• Utarbeide handlingsplaner for å følge opp 
revidert strategisk utviklingsplan 2023-2038 

 

Arbeidsgruppe 

 

FFS/HR og klinikker 

01.02.23 Utført 

 

Påbegynt 

2A: Det foreligger styreinstruks og en 
plan for styrets eget arbeid som 
inkluderer jevnlig evaluering av styrets 
arbeid – manglende oppdatering av 
styreinstruks.  

• Oppdatere styreinstruks og funksjons- 
beskrivelse for administrasjonsleder for å 
sikre oppdatering fremover.  

Administrasjonsleder 01.10.22 Utført 

2E Det er utarbeidet en klar og 
hensiktsmessig struktur for når sentrale 
prosesser i virksomhetsstyringen skal 
gjennomføres (årshjul e.l) – Svakheter i 
beskrivelse av (start/slutt og 
milepæler)  

• Struktur er utarbeidet og oppdateres med 
milepæler for prosesser som går over tid 

• Vurdere UNN sitt digitale styringshjul for 
implementering FIN 

Arbeidsgruppe 

 

FFS  

01.10.22 

 

01.03.23 

Utført 

3A: Det er fastsatt operative mål, som 
inkluderer mål hentet fra 
oppdragsdokument, for ulike 
virksomhetsområder, som bygger opp 
under de operative målene. – i liten grad 
for strategiske satsningsområder 

• I oppdatering av Strategisk utviklingsplan 
2023-2038 tas operative mål inn for hvert 
strategisk satsningsområde i et fire og femten-
års perspektiv 

• Har plan for oppfølging av OD med ansvarlig 
for hvert oppdrag 

FFS – med 
arbeidsgruppe 

01.10.22 Utført 

3B: Det foreligger handlingsplaner for å 
nå de operative målene som angir 
ansvar roller og tidsfrister for de ulike 
tiltakene og aktivitetene. – i liten grad 
for de strategiske satsningsområder.  

• Utarbeide handlingsplaner for å følge opp 
revidert strategisk utviklingsplan 2023-2038 

 

FFS / HR og 
klinikkledere 

01.02.23 Påbegynt 



  
 

Tiltaksplan Internrevisjonsrapport   01/2022 – Virksomhetsstyring i Helse Nord 
 (Elements sak 2022/452) 

3C: Det benyttes ett sett av 
måleindikatorer som gir grunnlag for 
vurdering av utvikling og grad av 
måloppnåelse. 

• HN LIS oppdateres som styringsverktøy for 
bedre målstyring. FIN fortsette videreutvikling 
etter oppdatering.  

• Etablere ny struktur for oppfølging av 
ledernivå to og tre med utkikksmøter 
 

Økonomi 

 

 

01.10.22 

 

01.01.23 

Utført 

 

Utført 

3L: Risiko for manglende etterlevelse av 
lover og forskrifter vurderes og 
håndteres i sammenheng med 
vurderingen av andre operasjonelle 
risikoer i foretaket. – ikke spor av 
konkrete vurderinger.  

• Innhente informasjon fra foretak som har satt 
dette i system 

• Ledelsens gjennomgang 

 

 

FFS 

 

HR/FFS /økonomi 

01.02.23 

 

01.04.23 
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