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Sammendrag 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Helgelandssykehuset i perioden 

januar - april 2016. 

 

Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å undersøke status i Helgelandssykehusets arbeid 

med innføring av pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke for samstemming av 

legemiddellister, og bekrefte at foretaket har konkrete planer som gir rimelig sikkerhet 

for at tiltakene er implementert innen utgangen av 2016. 

 

Omfang og avgrensninger 

Revisjonen omfatter de tre tiltakene i nasjonal tiltakspakke og tilhørende tre prosess-

indikatorer. Hvordan samstemminger blir utført i de kliniske enhetene inngår ikke, kun 

hvordan det er lagt opp til at dette skal skje og hvordan gjennomføringen følges opp. 

 

Metoder 

Det er gjennomført dokumentgjennomgang, intervjuer og test. 

 

Konklusjon 

Internrevisjonen konkluderer slik om sannsynlighet for måloppnåelse i løpet av 2016: 

 

a) Tiltakspakken er spredt til alle relevante enheter: Høy sannsynlighet. 

Helgelandssykehuset har i hovedsak innfridd dette målet. Foretaket har likevel et 

forbedringspotensial knyttet til å synliggjøre alle relevante enheter i sprednings-

planen. Rapportering om måloppnåelse bør derfor baseres på en oppdatert 

spredningsoversikt. 

 

b) Tiltakspakken inngår i sykehusenes ordinære aktivitet: Middels sannsynlighet. 

Ut fra en samlet vurdering av dagens status, måleresultater, planer og ledelses-

oppfølging, anser vi at det er middels sannsynlighet for at tiltakspakken inngår i 

Helgelandssykehusets ordinære aktivitet ved utgangen av 2016. Foretaket kan vise 

til akseptable måleresultater for «andel samstemt inn». Det gjenstår imidlertid noe 

før også øvrige målinger bekrefter at tiltakene gjennomføres som forventet i alle 

aktuelle enheter. 

 

Anbefalinger 

Internrevisjonen gir Helgelandssykehuset anbefalinger om oppdatering av foretakets 

spredningsplan for tiltakspakken, ansvar for tiltaksgjennomføring, resultatoppnåelse og 

forbedringsarbeid, gjennomføring av alle anbefalte målinger, og statusrapportering i 

samsvar med gitte og avklarte kriterier. 
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1 Innledning 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Helgelandssykehuset i perioden 

januar-april 2016. Oppdraget inngår i vedtatt revisjonsplan for 2016-2017 og er utført 

av Internrevisjonen i Helse Nord RHF. Hege Knoph Antonsen har vært oppdragsleder og 

revisjonssjef Tor Solbjørg har hatt det overordnede ansvaret. Tilsvarende revisjon er 

gjennomført i alle regionens sykehusforetak.  

 

Revisjonen har omfattet følgende aktiviteter: 

 Melding om internrevisjon sendt 05.01.2016 

 Gjennomgang av innhentede dokumenter 

 Intervjuer gjennomført på Mo i Rana 07.04.2016 

 Oppsummeringsmøte 14.04.2016 

 Utkast til rapport oversendt 18.05.2016 til uttalelse og kvalitetssikring av fakta, 

tilbakemelding mottatt 21.06.2016 

1.1 Regionale føringer 

Helse Nord RHF har de siste årene stilt krav i oppdragsdokumentene til helseforetakene 

om gjennomføring av tiltakspakkene som inngår i det nasjonale pasientsikkerhets-

programmet I trygge hender 24-7. I Oppdragsdokument 2016 (OD 2016) var kravene: 

 

 Pasientsikkerhet, mål 2016 (pkt. 4.2): 

o Alle innsatsområder igangsatt i Pasientsikkerhetskampanjen skal være spredt til 

alle relevante enheter. 

o Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 

sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i månedlig 

virksomhetsrapport. 

 

 Risikostyring i henhold til retningslinjer for risikostyring i Helse Nord, skal omfatte 

følgende delmål (pkt. 2.3): 

o Alle tiltakspakkene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal være 

implementert i alle relevante enheter innen utgangen av 2016. 

 

 Styrebehandling (pkt. 9.2): 

o Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 

sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i månedlig 

virksomhetsrapport. 

o Status, handlingsplaner og utfordringer for pasientsikkerhet og kvalitet i 

pasienttilbudet styrebehandles en gang årlig. Blant annet skal sakene omfatte 

status for innføringen av tiltakspakker i Pasientsikkerhetsprogrammet. 

Kravene om styrebehandling var likelydende i 2015.  
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2 Formål og omfang 

2.1 Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å undersøke status i Helgelandssykehusets arbeid 

med innføring av Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke for samstemming av 

legemiddellister, og bekrefte at foretaket har konkrete planer som gir rimelig sikkerhet 

for at tiltakene er implementert innen utgangen av 2016. 

2.2 Omfang og avgrensninger 

Revisjonen omfatter følgende tiltak fra pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke for 

innsatsområdet «samstemming av legemiddellister»: 

 Innhent legemiddelinformasjon og samstem legemiddellisten i samråd med 

pasienten. 

 Inkludér samstemt legemiddelliste i epikrise. 

 Gi en samstemt legemiddelliste og informasjon om endringer til pasienten. 

 

Revisjonen omfatter også tiltakspakkens tre1 prosessindikatorer: 

 Andel nye pasienter hvor det er dokumentert utført samstemming av 

legemiddelliste. 

 Andel pasienter hvor det er dokumentert utført samstemming av legemiddelliste ved 

utskrivelse. 

 Evaluering av legemiddelsamstemming og kvalitet på legemiddelavsnittet i epikrise 

ved utskrivelse. 

 

I denne revisjonen har vi ikke undersøkt hvordan samstemminger blir utført i de 

kliniske enhetene, kun hvordan det er lagt opp til at dette skal skje og hvordan 

gjennomføringen følges opp ved målinger og andre handlinger. 

2.3 Fokusområder og revisjonskriterier 

Med utgangspunkt i formålet, har revisjonen vært konsentrert om tre fokusområder. 

Innenfor hvert av fokusområdene er det definert revisjonskriterier med grunnlag i 

Oppdragsdokument 2016 og pasientsikkerhetsprogrammets nasjonale beskrivelse, 

Tiltakspakke for samstemming av legemiddellister (versjon 4). Revisjonskriteriene er de 

krav og forventninger som revisjonens observasjoner sammenlignes med. 

 

                                                        
1 Tidligere versjoner av tiltakspakken har omfattet to «obligatoriske» og to «frivillige» prosessindikatorer. 
I versjon 4 (fra november 2015) ble dette endret, og pakken inneholder nå tre tilhørende prosess-
indikatorer som alle er «sterkt anbefalt». 
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Følgende fokusområder og kriterier er lagt til grunn for internrevisjonens arbeid og 

vurderinger: 

 

1. Status for tiltaksimplementering 

a. Alle sentrale elementer fra pasientsikkerhetsprogrammets beskrivelser er 

inkludert i prosedyrer og opplæringsmateriell. 

b. Alle relevante enheter inngår i foretakets spredningsplan. 

c. Tiltakspakkens målinger inngår i tiltaksgjennomføringen. 

d. Foretaksledelsen er orientert om oppdatert status for implementering av 

tiltakene. 

 

2. Statusrapportering til styret 

a. Statusrapporter om innføring av tiltakspakker i Pasientsikkerhetsprogrammet 

styrebehandles, i samsvar med krav i oppdragsdokumentene. 

b. Utfordringer for foretakets videre arbeid med tiltakspakken framkommer i 

styresakene. 

 

3. Handlingsplaner 

a. Det er utarbeidet handlingsplaner som omfatter alle enheter/tiltak hvor 

implementering ikke er fullført. 

b. Det er klart definert hva som skal gjøres, når dette skal skje og hvem som er 

ansvarlig. 

c. Handlingsplaner sannsynliggjør måloppnåelse innen utgangen av 2016. 

2.4 Definisjoner og begrepsfortolkninger vedrørende status 

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet har utarbeidet et felles opplegg for 

angivelse av status for innføring av tiltakspakkene ved bruk av fargekoder, slik2: 

 

Grå: Innsatsområdet er ikke relevant for denne enheten. 

Rød: Denne enheten har ingen aktivitet på dette tiltaket, verken målinger eller tiltak fra 

tiltakspakken. 

Gul: Tiltakspakken er iverksatt på en eller flere enheter. Her inkluderes også de som 

deltar i læringsnettverk på innsatsområdet. Her inkluderes også enheter som har 

iverksatt målinger men ikke tiltak fra tiltakspakken. 

Grønn: Tiltakspakken er iverksatt på samtlige relevante enheter og målinger registreres. 

 

I OD 2016 har Helse Nord RHF benyttet målformuleringer med noe annen ordlyd enn i 

denne statusskalaen, se kap.1.1 foran. Etter hva internrevisjonen er kjent med, har det 

ikke vært nærmere definert hvordan disse målene skal forstås. I denne revisjonen har vi 

valgt å legge følgende begrepsfortolkninger til grunn: 

                                                        
2 Definisjonene er bekreftet i e-post fra Helsedirektoratet til Helse Nord RHF 7. mars 2016. 
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 At tiltakspakken er spredt til en enhet innebærer at enheten er klar til å starte 

tiltaksgjennomføringen ved at prosedyrer er vedtatt, opplæring er gjennomført, og 

det er avklart hvordan tiltaksgjennomføringen skal dokumenteres, måles og følges 

opp (omtrent som nasjonal gul). 

 At tiltakspakker inngår som en del av ordinær aktivitet innebærer at enheten har 

bekreftet at tiltakene er iverksatt og kan vise til akseptable måleresultater på 

tilhørende prosessindikatorer (nasjonal grønn + akseptable måleresultater). 

3 Metoder 

Følgende metoder er benyttet i revisjonen: 
 
 Dokumentgjennomgang. 

Dokumenter tilsendt fra foretaket og innhentet via dets websider er gjennomgått og 

vurdert opp mot revisjonskriteriene, samt benyttet i forberedelser til intervju. 

Se Vedlegg 1, Dokumentoversikt. 

 

 Intervju. 

Det er gjennomført intervju med fire utvalgte nøkkelpersoner i foretaksledelse og 

stab, samt én medarbeider ved Sykehusapotek Nord, Mo i Rana, som har bidratt 

aktivt i arbeidet med innføring og oppfølging av tiltakspakken i foretaket. 

 

 Test. 

Det ble undersøkt om det foreligger måleresultater som er dekkende for alle enheter 

der foretaket selv anser tiltakspakken som implementert (grønn status). 

Undersøkelsen ble utført ved at mottatte måleresultater for perioden januar-

desember 2015 ble sammenholdt med foretakets ferskeste rapportering om status 

for enhetenes iverksetting av tiltakspakken (desember 2015). Resultatet av 

sammenligningen, og internrevisjonens spørsmål i denne forbindelse, ble diskutert i 

oppsummeringsmøtet. 

4 Observasjoner og vurderinger 

4.1 Status for tiltaksimplementering 

4.1.1 Observasjoner 

Arbeidet med innføring av tiltakspakken ledes av farmasøyt tilsatt ved Sykehusapotek 

Nord (SANO), som del av SANOs rådgivningstjenester for foretaket. Arbeidet utføres i 

tett samarbeid med tilsatte ved Senter for fag, forskning og utdanning (FFU) og med 

ledere i sykehusenhetene. 
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Internrevisjonen har konstatert at alle sentrale elementer fra Tiltakspakke for 

samstemming av legemiddellister er inkludert i foretakets interne prosedyrer og 

opplæringsmateriell som direkte gjelder samstemming. Samstemming av 

legemiddellister er også nevnt i andre, relevante dokumenter i foretakets Håndbok for 

legemiddelhåndtering (DS10428). 

 

I foretakets spredningsplan har de tre sykehusenhetene vært identifisert som «relevante 

enheter», med tilleggsinformasjon om antall underliggende relevante enheter i hver av 

disse. Dette har vært oppgitt slik: Mo i Rana (2), Mosjøen (2), Sandnessjøen (1). 

Spredningsplanen har ikke synliggjort hvilke relevante enheter foretaket har på lavere 

nivå enn sykehusenhet. I intervjuene fikk vi opplyst at tallene representerer enhetene 

som ble identifisert i startfasen av innføringsperioden, og at spredningsplanen ikke er 

oppdatert til det antall områder i sykehusenhetene som nå blir ansett som relevante. Fra 

2015 har det vært lagt til grunn at tiltakspakken gjelder alle døgnenheter. Oppdaterte 

antall enheter ble opplyst å være: Mo i Rana (4), Mosjøen (4), Sandnessjøen (3). 
 

Vi har sammenholdt mottatte opplysninger om relevante enheter med sykehus-

enhetenes organisasjonskart, og enkelte spørsmål rundt dette ble drøftet i 

oppsummeringsmøtet. Resultatet fra denne gjennomgangen oppsummeres slik: 

 Tiltakspakken betraktes som relevant for alle foretakets døgnenheter, med unntak 

av fødeenhetene. Hvorvidt fødeenhetene også burde inkluderes, har i liten grad vært 

diskutert, og det framkom usikkerhet knyttet til hva som er hensiktsmessig/riktig. 

 Akuttmottak og intensivenheter er ikke definert som egne, relevante enheter, men 

inngår i medisinsk område eller kirurgisk område. Tiltak ved disse enhetene utføres 

av områdets leger og inkluderes i moderavdelingens målinger. 
 

Internrevisjonen har undersøkt om Helgelandssykehuset har lagt til grunn at 

tiltakspakkens tre prosessmålinger skal gjøres i alle relevante enheter, og vi har testet 

om det foreligger registreringer for de enhetene foretaket har vurdert til status grønn i 

sin ferskeste statusrapportering. Vi har observert følgende: 

 Helgelandssykehuset har i hele 2015 rapportert dette innsatsområdet som «grønt» 

(iverksatt), sist i intern kvalitetsrapport per desember.  

 Bare registreringer av målinger for «andel samstemt INN» har vært forutsatt for at 

tiltakspakken betraktes som iverksatt. Dette ble bekreftet i intervjuene. 

 Vår test viste at: 

 Det forelå ferske registreringer av måleresultater for «andel samstemt INN» for 

alle relevante enheter. 

 «Andel samstemt UT» var målt regelmessig ved Mo i Rana (kirurgi og medisin) i 

perioden februar-august 2015. I tillegg var det utført målinger i desember 2015 

som også inkluderte flere enheter, men ikke alle. Hittil var det ikke registrert 

noen målinger av samstemming UT for 2016. 

 Regelmessige målinger av kvalitet i legemiddelavsnittet i epikrise var utført bare 

i Mo i Rana (kirurgi og medisin). 
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 I intervjuene framkom også at: 

 Det pågår retrospektive målinger av kvalitet i epikrise for flere enheter. 

 Alle målinger av «andel samstemt UT» og kvalitet i epikrise utføres av 

farmasøyter, mens «andel samstemt INN» blir målt av helsefagarbeidere ved 

«scannekontorene». 

 

FFU utarbeider månedlig kvalitetsrapport hvor det inngår informasjon om status-

vurdering (fargekode) på sykehusnivå og andel samstemt INN på avdelingsnivå. 

Rapporten behandles ikke i adm. direktørs ledermøter, men sendes alle direktørene til 

orientering med forventning om oppfølging i sykehusenhetene. 

 

Internrevisjonen har etterspurt foretakets kriterier for statusvurderinger. Vi har fått 

opplyst at statusfarge er resultat av skjønnsmessige vurderinger, og at innsatsområdets 

leder i liten grad har deltatt i disse. Vi konstaterer også at beslutninger om 

implementering i flere relevante enheter (utvidelse av spredningsplanen) ikke har 

resultert i gul markering i foretakets statusrapporteringer, verken interne eller 

eksterne. Videre ser vi at det fra nasjonalt hold ikke er lagt opp til at måleresultater skal 

påvirke statusvurderingen, da det kan rapporteres status «grønn» (iverksatt) selv om 

prosessmålinger skulle vise lav gjennomføringsgrad for aktuelle tiltak.  

 

På oppdrag fra Helgelandssykehuset gjennomførte sykehusfarmasøytene i 2015 

internrevisjoner i utvalgte enheter om samstemming av legemiddellister. Rapport datert 

12.01.2016 ble oversendt blant annet til alle direktørene. Her framkommer informasjon 

om enhetenes etterlevelse av gjeldende rutiner og behov for forbedringstiltak. Ledere 

informeres også løpende om resultater fra utførte kvalitetsmålinger. 

4.1.2 Internrevisjonens vurdering av status for tiltaksimplementering 

Etter internrevisjonens vurderinger er alle sentrale elementer fra pasientsikkerhets-

programmets beskrivelse av tiltakspakken inkludert i prosedyrer og opplærings-

materiell. Det synes også som alle relevante enheter omfattes av spredningstiltakene 

(eventuelt med unntak av fødeenhetene), til tross for at dette ikke har vært synliggjort i 

foretakets spredningsplan. En oppdatering av spredningsplanen er nødvendig for å 

synliggjøre reell situasjon.  

 

Vi har konstatert at bare registreringer av målinger for «andel samstemt INN» har vært 

forutsatt for at tiltakspakken betraktes som iverksatt, og vi oppfatter dermed grunnlaget 

for foretakets statusvurderinger som mangelfullt. Observasjonene viste for øvrig at det 

er noe uklart hva som faktisk har blitt lagt til grunn for statusvurderingene. 

Foretakets framtidige rapportering om hvorvidt tiltakspakken er «iverksatt på samtlige 

relevante enheter» bør være basert på en oppdatert spredningsplan, nasjonale kriterier 

for statusvurdering, samt regionale/interne avklaringer i situasjoner der nasjonal 

beskrivelse kan tolkes ulikt. 
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Etter internrevisjonens vurdering er det uheldig at det ikke nasjonalt er lagt opp til at 

status «Grønn - tiltakspakken iverksatt» forutsetter bekreftelse gjennom oppnådde 

resultater på definert målnivå for tilhørende prosessindikatorer. Dermed er det viktig at 

måleresultater følger statusvurderingen som rapporteres til ledelsen, slik praksis er for 

«andel samstemt INN» ved Helgelandssykehuset. Foretaksledelsen er orientert om 

oppdatert status ved at de regelmessig mottar skriftlige rapporter med vurderings- og 

måleresultater.  

4.2 Rapportering til styret 

4.2.1 Observasjoner 

Det har vært reist spørsmål til Helse Nord RHF fra helseforetakene om forventninger til 

innhold i virksomhetsrapportens avsnitt om pasientsikkerhetsprogrammets 

tiltakspakker. Svar fra regional programleder ble distribuert per e-post til lokale 

programledere i juli 2015. Her framkommer det at RHF-et ikke ønsker å standardisere 

virksomhetsrapportens innhold, men at denne skal bidra til oppmerksomhet omkring 

framdrift og aktuelle utfordringer. Avslutningsvis heter det «Vi ønsker konkrete 

beskrivelser av arbeidet som foregår og resultater av målinger, – prosessmål og 

resultatmål, der de foreligger. Det vil variere fra måned til måned hva som er aktuelt å 

rapportere om». 

 

Internrevisjonen har konstatert at statusrapporter om implementering av tiltakspakken 

har vært styrebehandlet regelmessig som del av månedlig Virksomhetsrapport siden 

mars 2015. Informasjonen her har imidlertid vært avgrenset til en statustabell som har 

angitt «grønn» status for alle enheter. 

 

I tillegg har vi merket oss at tertialrapportene fra 1. og 2. tertial 2015 inneholdt 

opplysninger om gjennomsnittlig andel samstemt ved innleggelse og utskrivelse. Dette 

har vært framstilt som om det gjaldt hele foretaket, men i realiteten inkluderte 

måleresultatene for «samstemming UT» kun Kirurgisk og Medisinsk avdeling, Mo i Rana.  

 

Ingen informasjon om utfordringer for foretakets videre arbeid med tiltakspakken har 

framkommet i saksdokumenter til styret i 2015. I revisjonen vår har det imidlertid 

framkommet at det fins risikofaktorer som, dersom de ikke blir håndtert, kan redusere 

foretakets måloppnåelse betydelig. Dette gjelder blant annet risiko for mangelfull 

kontinuitet i tiltaksgjennomføringen innen psykisk helsevern og rus, samt risiko for 

mangelfull kapasitet til gjennomføring av målinger av andel samstemt UT og kvalitet i 

legemiddelavsnittet i epikriser.  

4.2.2 Internrevisjonens vurdering av rapportering til styret 

Internrevisjonen konstaterer at det framlegges statusrapporter for styret om 

implementering av tiltakspakken, med den regelmessighet som er stilt krav om i 

oppdragsdokumentene. Innholdet i informasjonen til styret burde imidlertid vært mer 
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presist. Vi anser både rapporteringene om «grønn» status for alle enheter og 

tertialrapportenes informasjon om resultatoppnåelse, som noe misvisende. Styret kunne 

med fordel også fått noe mer utfyllende informasjon om resultater, utfordringer og 

planer, minimum årlig. 

4.3 Handlingsplaner 

4.3.1 Observasjoner 

Det foreligger ikke konkrete handlingsplaner for videre spredning av tiltakspakken, da 

denne har vært ansett som iverksatt ved alle relevante enheter. 

 

Vi fikk opplyst at linjeledelsen har ansvar for kontinuerlig forbedring av gjennom-

føringen av tiltakspakken i sykehusenhetene (enhetsdirektør) og på de enkelte 

områdene (områdesjef). Legene, som i stor grad er de som skal utføre de aktuelle 

tiltakene, er organisert i egne avdelinger under områdesjefene. Målingene er lagt opp 

slik at de inkluderer pasienter som legges inn på sengepostene, uavhengig av om 

forløpet inkluderer akuttmottak og/eller intensiv først. En sengepost ledes av 

avdelingsleder som organisatorisk er sidestilt med avdelingsleder for legene. På 

ledernivåer under områdesjef er det derfor ikke entydig hvem som har ansvar for 

forbedringsarbeid og resultatoppnåelse i den enkelte «relevante enhet». 

 

SANOs revisjon i slutten av 2015 viser at det er behov for forbedringsarbeid. Handlings-

planer som skal bidra til bedre tiltaksgjennomføring er utarbeidet for noen 

utfordringer/avdelinger, men ikke for alle. Vi fikk opplyst at to-tre avdelinger har 

utarbeidet egne handlingsplaner. Disse har vi ikke innhentet. På foretaksnivå 

framkommer blant annet følgende forslag/planer om tiltak, med angivelse av ansvarlig 

person og tidsfrist, i Referat fra arbeidsgruppemøte 25.01.2016: 

 Samstemming bør inngå i kvalitetstavlene.  

 Det anbefales jevnlig undervisning for alle leger om samstemming samt kurveføring. 

Minimum 2/år.  

 E-læringskurs for leger er tilgjengelig 1. mai. Målet er at alle leger som deltar i 

samstemming fullfører kurset. Kurset må inn i campus. 

 

Foretakets øverste ledelse har ikke behandlet eller etterspurt status i forbedrings-

arbeidet, men ledelsens representanter ga i intervjuene uttrykk for at vesentlige 

forbedringer forutsetter bedre IKT-verktøy (e-resept og medikamentmodul i DIPS). 

 

Farmasøytene har løpende gjort egne «samstemminger INN» (kvalitetsmålinger/ 

dobbeltkontroller for å sjekke kvaliteten på legenes samstemminger). Resultatene her 

har vært sendt ut til aktuelle legegrupper, og vi fikk opplyst at dette har motivert til en 

«positiv konkurranse» blant legene. Det legges opp til at slike målinger skal fortsette. 

Foreløpig er det ikke avtalt nye interne revisjoner fra SANO av samstemming av 

legemiddellister i Helgelandssykehuset. 
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4.3.2 Internrevisjonens vurdering av handlingsplaner 

Internrevisjonen konstaterer at det gjennomføres, eller er planer om, flere ulike 

oppfølgingstiltak for å bidra til evaluering og forbedring av gjennomføringen. Oppnådde 

resultater viser at det er behov for slike tiltak. 

 

Farmasøytenes dobbeltkontroller av «samstemming INN» er en nyttig kilde til 

informasjon om kvaliteten på eget samstemmingsarbeid. Ettersom ikke alle 

tiltakspakkens målinger gjøres regelmessig i alle relevante enheter, kan det likevel være 

grunn til å vurdere nærmere hvordan farmasøytenes kapasitet og kompetanse bør 

benyttes. Kanskje kan man oppnå den samme positive konkurransen ved å gjøre 

regelmessige målinger av kvalitet i epikriser, slik tiltakspakken har lagt opp til? 

 

Vi anser det som en forutsetning for foretakets måloppnåelse i 2016, at gode rutiner 

opprettholdes, at kjente utfordringer følges aktivt opp, og at arbeidet har reell prioritet i 

lederlinjen. Etter vår vurdering er det ikke entydig hvem som har ansvar for 

resultatoppnåelse og forbedringsarbeid for relevante enheter som er definert på lavere 

nivå enn område. Ved gjennomgang av spredningsplanen vil det være hensiktsmessig å 

forsikre seg om at det er klart definert og kommunisert hvem som har ansvar for 

resultatoppnåelse, forbedringsarbeid og løpende oppfølging i alle relevante enheter.  

 

Måleveiledning i nasjonal beskrivelse av tiltakspakken framholder stabil resultatopp-

nåelse på > 90 % som tommelfingerregel for å kunne redusere antall målinger. Etter hva 

internrevisjonen er kjent med, har det ikke vært nærmere definert i foretaksgruppen 

hvilke resultater som forventes som grunnlag for rapportering om at tiltakspakken 

«inngår som del av ordinær aktivitet», jf. mål i OD 2016. Vi finner det naturlig at dette 

avklares og kommuniseres til alle sykehusforetakene, og vi har i internrevisjonsrapport 

06/2016 anbefalt Nordlandssykehuset å ta initiativ til en slik regional avklaring.  

5 Konklusjon og anbefalinger 

5.1 Konklusjon 

Internrevisjonens vurdering av om det er rimelig sikkerhet for at Helgelandssykehuset 

innen utgangen av 2016 oppnår målene vedrørende samstemming av legemiddellister, 

oppsummeres slik: 

 

a) Tiltakspakken er spredt til alle relevante enheter: Høy sannsynlighet for måloppnåelse. 

Helgelandssykehuset har i hovedsak innfridd dette målet. Foretaket har likevel et 

forbedringspotensial knyttet til å synliggjøre alle relevante enheter i sprednings-

planen. Rapportering om måloppnåelse bør derfor baseres på en oppdatert 

spredningsoversikt. 
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b) Tiltakspakken inngår i sykehusenes ordinære aktivitet: Middels sannsynlighet for 

måloppnåelse. 

Ut fra en samlet vurdering av dagens status, måleresultater, planer og 

ledelsesoppfølging, anser vi at det er middels sannsynlighet for at tiltakspakken 

inngår i Helgelandssykehusets ordinære aktivitet ved utgangen av 2016. Foretaket 

kan vise til akseptable måleresultater for «andel samstemt inn». Det gjenstår 

imidlertid noe før også øvre målinger bekrefter at tiltakene gjennomføres som 

forventet i alle aktuelle enheter. 

5.2 Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Helgelandssykehuset å: 

1. Gjennomgå og oppdatere spredningsplanen slik at alle relevante enheter 

synliggjøres. 

2. Forsikre seg om at det ved alle relevante enheter er klart definert og kommunisert 

hvem som har ansvar for tiltaksgjennomføring, resultatoppnåelse og 

forbedringsarbeid. 

3. Sørge for at alle tiltakspakkens målinger gjennomføres som anbefalt i nasjonal 

måleveiledning. 

4. Legge nasjonale kriterier, supplert med regionale/interne avklaringer, til grunn for 

framtidige statusrapporteringer. 

 

 



Vedlegg 1 – Dokumentoversikt 
 

Oversikt over dokumenter som er gjennomgått i forbindelse med revisjonen. 

 

Styresaker: 

 16/2015, Årlig melding 2014 fra Helgelandssykehuset til Helse Nord RHF 

 Og tilhørende svar på oppfølgingsspørsmål i brev 05.03.2015. 

 28/2015, Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger 

 34/2015, Tertialrapport 1. tertial 2015, Helgelandssykehuset HF 

 64/2015, Tertialrapport 2. tertial 2015, Helgelandssykehuset HF 

 17/2016, Årlig melding 2015 

 Månedlige driftsrapporter fra mai 2015 til februar 2016 

 

Styrende dokumenter i Docmap: 

DS10428 Håndbok i legemiddelhåndtering Helgelandssykehuset HF, herunder spesielt: 

 

PR33700 Opptak av legemiddelanamnese og samstemming av legemidler i bruk ved 

innleggelse, versjon 5 

RL5021  Huskeliste for samstemming ved innleggelse og utskrivelse, versjon 3 

PR37730  Legemiddelinformasjon ved utskrivelse, versjon 2 

FB0433 Leders, farmasøyts og legemiddelkomiteens ansvar innen 

legemiddelhåndtering, versjon 9 

FB0377 Leges ansvar innen legemiddelhåndtering, versjon 3.5 

 

Annet: 

 Statusrapport, Samstemming av legemiddellister, 10.03.2015 

 Resultat og tiltaksrapport kvalitet – desember 2015 

 Måleresultater fra Extranet, januar 2015 – mars 2016 

 Utførte målinger av kvalitet i legemiddelavsnitt i epikriser, nov. 2015-mars 2016 

 Materiell fra opplæring om samstemming av legemiddellister: 

 Mal/udatert presentasjon om samstemming 

 Presentasjon fra kvalitetsdager MiR, desember 2015 

 Presentasjon fra turnuslegekurs, februar 2016 

 Rapport fra internrevisjon: Samstemming av legemiddellister, utført av 

sykehusfarmasøyter fra SANO i 2015. Datert 12.01.2016. 

 Handlingsplan samstemming av legemiddellister, 12.01.2016, forslag fra 

sykehusfarmasøytene etter gjennomført internrevisjon 

 Referat fra møte i arbeidsgruppen om samstemming, 25.01.2016 

 Referat fra møte i legemiddelkomiteen, 02.03.2016 

 Saksliste til møte i legemiddelkomiteen, 18.04.2016 

 Kopi av e-post til lokal programleder i UNN fra Helsedirektoratet om spørsmål i 

forbindelse med legemiddelsamstemming, datert 30. mai 2016 


