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Sammendrag 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i alle sykehusforetakene i Helse Nord 

i perioden januar - april 2016. 
 

Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å undersøke status i foretakenes arbeid med 

innføring av pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke for samstemming av 

legemiddellister, og bekrefte at foretakene 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 

Vår vurdering av om det er rimelig sikkerhet for at foretakene innen utgangen av 2016 

oppnår målene vedrørende samstemming av legemiddellister, oppsummeres slik: 

Mål i OD 2016 
Sikkerhet for måloppnåelse 

NLSH HSYK FIN UNN 
a) Tiltakspakken er spredt til alle 

relevante enheter 
Høy Høy Lav Middels 

b) Tiltakspakken inngår i sykehusenes 
ordinære aktivitet 

Høy Middels Lav Lav 

 

Anbefalinger 

Internrevisjonen har anbefalt foretakene å: 

1. Gjennomgå og oppdatere spredningsplanen for å sikre konsistens i hvordan 

relevante enheter defineres og synliggjøres (alle). 

2. Forsikre seg om at det ved alle relevante enheter er avklart og kommunisert hvem 

som har ansvar for tiltaksgjennomføring, resultatoppnåelse og forbedringsarbeid 

(alle). 

3. Sørge for aktiv ledelsesoppfølging av implementeringsprosessen i gjenstående 

enheter (UNN). 

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

måleveiledning og inkludere måleresultater i rapportering til ledelse og styre 

(HSYK, FIN og UNN). 

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

framtidige statusrapporteringer (HSYK, FIN og UNN). 

6. Ta initiativ til en regional avklaring av hvilken status og hvilke måleresultater som 

forventes når tiltakspakken «inngår som del av ordinær aktivitet» (NLSH).  
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1 Innledning 

Internrevisjonen i Helse Nord RHF har revidert arbeidet med samstemming av 

legemiddellister ved alle sykehusforetakene i Helse Nord i perioden januar-april 2016. 

Oppdraget inngår i vedtatt revisjonsplan for 2016-2017. Hege Knoph Antonsen har vært 

oppdragsleder og revisjonssjef Tor Solbjørg har hatt det overordnede ansvaret. 

Rapportutkast har vært sendt de reviderte foretakene for uttalelser og kvalitetssikring, 

før endelige rapporter ble avgitt som følger: 

 Nordlandssykehuset HF (NLSH), 06/2016, 13.06.2016 

 Helgelandssykehuset HF (HSYK), 07/2016, 21.06.2016 

 Finnmarkssykehuset HF (FIN), 08/2016, 10.06.2016 

 Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), 09/2016, 10.06.2016 

 

Denne rapporten oppsummerer revisjonene i helseforetakene. 

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 foretakenes arbeid med 

innføring av pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke for samstemming av 

legemiddellister, og bekrefte at foretakene 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. 



 

7 av 14 
 

 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 ved hvert av helseforetakene: 
 
 Dokumentgjennomgang. 

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

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

 

 Intervju. 

Det er gjennomført intervju med utvalgte nøkkelpersoner i foretaksledelse og stab, 

samt enkelte medarbeidere ved Sykehusapotek Nord 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 registrerte måleresultater ble sammenholdt med 

foretakets ferskeste rapportering om status for iverksetting av tiltakspakken. 

Resultatet av sammenligningen, og internrevisjonens spørsmål i denne forbindelse, 

ble diskutert med det enkelte foretak. 

4 Observasjoner og vurderinger 

4.1 Status for tiltaksimplementering 

4.1.1 Observasjoner 

Helse Nord RHF avga følgende statusrapportering per mars 2016, til nasjonal 

styringsgruppe for pasientsikkerhetsprogrammet: 

  



 

8 av 14 
 

 

 Tabell 1. Status mars 2016 

Foretak/sykehus Samstemming legemiddellister 

Finnmarkssykehuset – Psykiatri/rus 0/0 

Finnmarkssykehuset – Hammerfest 0/2 

Finnmarkssykehuset – Kirkenes 0/2 

UNN – Tromsø 4/21 

UNN – Harstad  2/5 

UNN – Narvik 0/1 

Nordlandssykehuset – Bodø 19/19 

Nordlandssykehuset – Lofoten 6/6 

Nordlandssykehuset – Vesterålen 4/5 

Helgeland – Mo i Rana 2/2 

Helgeland – Mosjøen 2/2 

Helgeland – Sandnessjøen 1/1 

Nevneren angir antall enheter ved sykehuset hvor denne tiltakspakken er definert som relevant. 

Telleren angir hvor mange av disse enhetene som har iverksatt tiltakspakken og registrerer målinger. 

 

Arbeidet med innføring av tiltakspakken ledes av en lokal innsatsleder i foretakets stab.  

Ved Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset ivaretas denne rollen av en rådgiv-

ningsfarmasøyt fra Sykehusapotek Nord (SANO), i tett samarbeid med foretakets eget 

personell. 

 

Internrevisjonen har konstatert at alle sentrale elementer fra Tiltakspakke for 

samstemming av legemiddellister er inkludert i foretakenes interne prosedyrer om 

samstemming, samt i utarbeidet opplæringsmateriell for leger og sykepleiere. Ved UNN 

og Nordlandssykehuset framkom det imidlertid eksempler på andre dokumenter i 

Docmap3 som, ut fra vår vurdering av innholdet, burde inkludere samstemming av 

legemiddellister, men hvor dette ikke var omtalt. I Finnmarkssykehuset har det i liten 

grad vært gjennomført opplæringstiltak. 

 

Foretakene har utarbeidet spredningsplaner for innføring av tiltakspakkene i pasient-

sikkerhetsprogrammet. Her skal det framkomme hvilke enheter som betraktes som 

relevante for denne tiltakspakken. Internrevisjonen har sammenholdt spredningsplanen 

med foretakenes organisasjonskart og diskutert enkelte spørsmål rundt dette i 

oppsummeringsmøtene. Resultatet fra denne gjennomgangen kan oppsummeres slik: 

  

                                                        
3 Docmap er Helse Nords IT-system for dokumentstyring og avviksbehandling 
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 Nordlandssykehuset: 

Det er synliggjort at alle foretakets sengeposter er inkludert i spredningsplanen, men 

enheter som omfattes bare av deler av tiltakspakken er ikke angitt på en konsekvent 

måte. Føde/barsel Vesterålen og Lofoten er definert som relevante enheter, men det 

framkom at det var usikkerhet knyttet til om dette er riktig. 

 Helgelandssykehuset: 

Spredningsplanen har ikke synliggjort hvilke relevante enheter foretaket har på 

lavere nivå enn sykehusenhet. I praksis blir imidlertid tiltakspakken betraktet som 

relevant for alle foretakets døgnenheter, med unntak av fødeenhetene. 

 Finnmarkssykehuset: 

Spredningsplanen har ikke omfattet alle aktuelle klinikker/enheter og det har ikke 

vært synliggjort hvilke relevante enheter foretaket har på lavere nivå enn klinikk-

nivå. En utvidet spredningsplan var på tidspunktet for revisjonen til behandling hos 

foretaksledelsen. Her inkluderes alle foretakets døgnenheter, med unntak av føde- og 

intensivenhetene. 

 Universitetssykehuset Nord-Norge: 

Spredningsplanen inkluderer alle foretakets døgnenheter, men for enkelte enheter 

framkommer ikke dette tydelig. Det er ikke samsvar mellom antall relevante enheter 

i spredningsplanen (37) og antall enheter i rapportert spredningsstatus (27). 

 

Gjennomgangen viste at foretakene har tatt ulike beslutninger med hensyn til om 

spredningsplanene skal omfatte fødeenhetene, akuttmottakene og intensivenhetene, og 

hvordan dette eventuelt skal synliggjøres i spredningsplan/-oversikter. 

 

Internrevisjonen har undersøkt om foretakene har lagt til grunn at tiltakspakkens tre 

prosessmålinger skal gjøres i alle relevante enheter, basert på sist rapporterte 

statusoversikt. Følgende framkom: 

 Nordlandssykehuset: 

Som hovedregel forutsettes det registreringer av alle tre målingene for at 

tiltakspakken betraktes som iverksatt, men gjennomgang viste at noen enheter 

mangler målinger og at noen enheter gjør felles målinger med andre. 

 Helgelandssykehuset:  

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

tiltakspakken betraktes som iverksatt. Det forelå slike måleresultater for alle enheter 

rapportert «grønn» ved siste statusrapportering. I noen av enhetene var det også 

registrert resultater for de andre målingene, utført av farmasøyter.  

 Finnmarkssykehuset: 

De som ble intervjuet ga uttrykk for at status «grønn» forutsetter registreringer av 

måleresultater. Slike måleresultater har hittil ikke vært registrert, og ingen enheter 

er rapportert «grønn». Det legges opp til å avklare hvordan og av hvem målingene 

skal gjøres, som del av planlagt pilotprosjekt høsten 2016. 

 Universitetssykehuset Nord-Norge: 

Bare registreringer av målinger for «andel samstemt inn» har vært forutsatt for at 
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tiltakspakken betraktes som iverksatt. Det forelå slike måleresultater for alle enheter 

rapportert «grønn» ved siste statusrapportering. Endringene i versjon 4 av 

tiltakspakken, der skillet mellom obligatoriske og frivillige målinger ble opphevet, 

var ikke kjent for foretakets nøkkelpersonell. Vi fikk opplyst at endringene ikke var 

kommunisert ut til foretaket. Det var uavklart hvordan og av hvem målinger av 

«andel samstemt ut» og «kvalitet i legemiddelavsnittet i epikrise» skal gjøres. 

 

Internrevisjonen konstaterer at det fra nasjonalt hold ikke er lagt opp til at måle-

resultater skal påvirke statusvurderingen, da det kan rapporteres status «grønn» 

(iverksatt) selv om prosessmålinger skulle vise lav gjennomføringsgrad for aktuelle 

tiltak. Foretakene har heller ikke lagt slike krav til grunn for sine statusvurderinger. 

Eksempelvis framkom at én enhet var vurdert «grønn» selv om åtte av de ti siste 

målingene av «andel samstemt ut» viste resultater på ≤ 30 %. 

 

Statusvurderinger utført av de kliniske enhetene selv og/eller av innsats-/programleder 

har, i alle foretakene, regelmessig vært rapportert til foretaksledelsen. Det var imidlertid 

noe uklart hva som i praksis legges til grunn for disse statusangivelsene, spesielt i 

Helgelandssykehuset. I Nordlandssykehuset har regelmessig rapportering til ledelsen 

inkludert aggregerte resultater fra tilhørende prosessmålinger (andel samstemt INN og 

UT) pr. lokasjon og klinikk, samt resultater fra målinger av kvalitet i epikrisenes 

legemiddelavsnitt. Også i Helgelandssykehuset inkluderes måleresultater i rapportene, 

der slike resultater finnes. 

 

Ved alle foretakene unntatt UNN, var det i tillegg gjennomført interne revisjoner knyttet 

til samstemming i 2015. Rapporter fra disse revisjonene var sendt til ledelsen. 

4.1.2 Internrevisjonens vurdering av status for tiltaksimplementering 

Etter internrevisjonens vurderinger er alle sentrale elementer fra pasientsikkerhets-

programmets beskrivelse av tiltakspakken inkludert i foretakenes prosedyrer og 

opplæringsmateriell. 

 

Vi anser det som hensiktsmessig at alle foretakene oppdaterer spredningsplanene, slik 

at det synliggjøres hvilke enheter tiltakspakken er relevant for og hvilke enheter som 

evt. bare omfattes av deler av tiltakspakken. I Finnmarkssykehuset og Helgelands-

sykehuset, hvor forbedringsbehovet var størst, er oppdatering av spredningsplanene 

påbegynt. Spørsmål om hvorvidt spredningsplanene skal omfatte fødeenhetene, 

akuttmottakene og intensivenhetene, og hvordan dette eventuelt skal synliggjøres i 

planer/oversikter, synes fornuftig å avklare regionalt. Framtidige rapporteringer om 

antall relevante enheter bør samsvare med angivelser i oppdaterte spredningsplaner. 

 

Etter internrevisjonens vurdering mangler foretak som ikke har iverksatt alle tiltaks-

pakkens målinger, grunnlag for å rapportere status «Grønn - tiltakspakken iverksatt». 
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Dette gjelder spesielt UNN og Helgelandssykehuset som har flere «grønne» enheter som 

kun måler «andel samstemt inn».  

 

Videre anser vi det som uheldig at det nasjonalt ikke er lagt opp til at grønn status 

forutsetter resultater på et definert nivå for de aktuelle prosessindikatorene. Dermed er 

det viktig at måleresultater følger statusvurderingen som rapporteres til ledelsen. 

Foretakenes framtidige rapporteringer om status bør baseres på oppdaterte 

spredningsplaner, nasjonale kriterier for statusvurdering, samt regionale/interne 

avklaringer i situasjoner der nasjonal beskrivelse kan tolkes ulikt.  

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 tiltaks-

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

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

hetsrapportens 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». 

 

Statusrapporter om implementering av tiltakspakken har, ved alle foretakene, vært 

styrebehandlet flere ganger i 2015/2016, som del av ulike saker. I tre foretak inngår en 

kortfattet statusbeskrivelse/-oversikt for pasientsikkerhetsprogrammets innsats-

områder som fast punkt i månedlig virksomhetsrapport. Det fjerde foretaket, UNN, har 

fra høsten 2015 valgt en rapporteringsstruktur der månedlig rapport omtaler status for 

bare ett utvalgt innsatsområde (rullerende). 

 

Foretakene har i ulik grad omtalt utfordringer for implementering av tiltakspakken i 

sine saksframlegg for styrene i 2015 og 2016. Ved tre av foretakene framkom at det 

forelå relevante risikofaktorer som ikke var nevnt i saksframleggene, og at styrene i 

enkelte tilfeller hadde mottatt noe upresis informasjon om utfordringer og 

sannsynlighet for måloppnåelse. Ved det fjerde foretaket, Nordlandssykehuset, avdekket 

vi ikke vesentlige utfordringer som ikke var nevnt i styresakene. 

4.2.2 Internrevisjonens vurdering av rapportering til styret 

Internrevisjonen har vurdert at Nordlandssykehusets statusrapportering til styret om 

implementering av tiltakspakken, samsvarer med krav i oppdragsdokumentene og 

inneholder relevant og utfyllende informasjon. Vi anser at øvrige foretaks 

styrerapportering har forbedringspotensial, enten fordi rapporteringen ikke følger 

oppdragsdokumentenes krav til hyppighet, eller fordi den med fordel kunne vært mer 

presis eller mer utfyllende om resultater, utfordringer og planer. 



 

12 av 14 
 

4.3 Handlingsplaner 

4.3.1 Observasjoner 

Gjennom revisjonen framkom følgende om handlingsplan for videre implementering: 

 Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset: 

Det foreligger ikke konkrete handlingsplaner for videre spredning av tiltakspakken, 

da denne har vært ansett som iverksatt ved alle relevante enheter, unntatt ved NLSH, 

Føde/barsel Vesterålen (usikkert om tiltakspakken er relevant i denne enheten). 

 Universitetssykehuset Nord-Norge: 

Det foreligger oppdatert handlingsplan for videre implementering av tiltakspakken, 

og det planlegges ut fra målsetting om at alle relevante enheter skal ha implementert 

pakken innen 31.12.2016. Handlingsplanen omfatter ikke innføring av andre 

målinger enn «andel samstemt inn». Alle vi intervjuet anså det sannsynlig at tiltaks-

pakken er innført i alle relevante enheter innen utgangen av 2016, men framhevet at 

dette vil kreve aktiv ledelsesoppfølging. 

 Finnmarkssykehuset: 

På revisjonstidspunktet forelå et utkast til prosjektbeskrivelse for pilotprosjekt 

høsten 2016 om samstemming i Medisinsk avdeling/akuttmottaket, Kirkenes. 

Implementering i resten av foretaket var tenkt gjennomført fra 2017. 

Foretaksledelsens representanter ga imidlertid uttrykk for en forventning om at 

tiltakspakken vil bli innført i (hele) foretaket innen utgangen av 2016 (til grønn 

markering). I ettertid har vi mottatt justert tidsplan hvor oppstart av piloten er 

framskyndet til før ferien.  

 

I Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset er oppmerksomheten endret fra 

iverksetting til forbedring av gjennomføringen av tiltakspakken. Ansvaret for dette 

ligger i linjeledelsen, men linjen tilbys veiledning og bistand ved behov. I tillegg til 

resultater fra tiltakspakkens faste målinger, har enhetene her fått informasjon om 

kvaliteten i eget samstemmingsarbeid gjennom tilbakemeldinger fra farmasøyter i 

Sykehusapotek Nord. Farmasøytene har, etter avtale med helseforetakene, utført både 

egne samstemminger (kvalitetsmålinger) og interne revisjoner av samstemming av 

legemiddellister. 

4.3.2 Internrevisjonens vurdering av handlingsplaner 

Vi anser det som en forutsetning for foretakenes måloppnåelse at arbeidet har høy 

prioritet i lederlinjen. Eventuelt manglende samsvar mellom «relevant enhet», formell 

organisatorisk enhet og enhetsnivå for målinger vil, etter vår vurdering, medføre risiko 

for manglende ledelsesoppfølging av forbedringsarbeid. Av denne grunn mener vi at det 

vil være hensiktsmessig at foretakene forsikrer seg om at det er klart definert og 

kommunisert hvem som har ansvar for resultatoppnåelse, forbedringsarbeid og løpende 

oppfølging i alle relevante enheter i oppdatert spredningsplan. 
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Internrevisjonen har konstatert at handlingsplanen i UNN er et «levende dokument» 

som benyttes i styring og støtte av implementeringsprosessen. Etter vår vurdering er 

det ikke avdekket forhold som tilsier at tiltakspakken ikke kan være spredt til alle 

relevante enheter innen utgangen av 2016, men vi vurderer framdriftsplanen som 

stram. Fravær av planer for innføring av to av tiltakspakkens tre målinger, gjør det enda 

mer krevende for foretaket å oppnå status «grønn» innen utgangen av året. 

 

Planer om pilotprosjekt i Finnmarkssykehuset er behandlet i ledelsen, og det legges opp 

til å fullføre et pilotprosjekt i løpet av 2016. Informasjonen vi mottok viste at det var 

behov for bedre kommunikasjon internt i foretaket for å sikre felles forståelse av dagens 

status, hva som kreves for måloppnåelse, og hva de foreslåtte planene legger opp til, som 

grunnlag for ledelsens beslutninger. 

 

I Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har vi konstatert 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. 

 

Måleveiledning i nasjonal beskrivelse av tiltakspakken framholder stabil resultat-

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

hva internrevisjonen er kjent med, har det ikke vært nærmere definert i foretaks-

gruppen 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 foretakene innen 

utgangen av 2016 oppnår målene vedrørende samstemming av legemiddellister, 

oppsummeres slik: 

 

Mål i OD 2016 
Sikkerhet for måloppnåelse 

NLSH HSYK FIN UNN 
a) Tiltakspakken er spredt til alle 

relevante enheter 
Høy Høy Lav Middels 

b) Tiltakspakken inngår i 
sykehusenes ordinære aktivitet 

Høy Middels Lav Lav 
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5.2 Anbefalinger 

Internrevisjonen har anbefalt foretakene å: 

1. Gjennomgå og oppdatere spredningsplanen for å sikre konsistens i hvordan 

relevante enheter defineres og synliggjøres (alle). 

2. Forsikre seg om at det ved alle relevante enheter er avklart og kommunisert hvem 

som har ansvar for tiltaksgjennomføring, resultatoppnåelse og forbedringsarbeid 

(alle). 

3. Sørge for aktiv ledelsesoppfølging av implementeringsprosessen i gjenstående 

enheter (UNN). 

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

måleveiledning og inkludere måleresultater i rapportering til ledelse og styre (HSYK, 

FIN og UNN). 

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

framtidige statusrapporteringer (HSYK, FIN og UNN). 

6. Ta initiativ til en regional avklaring av hvilken status og hvilke måleresultater som 

forventes når tiltakspakken «inngår som del av ordinær aktivitet» (NLSH). 


