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STYRESAK 11-2009  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Protokoll fra møter i Revisjonskomiteen, den 26. august 2008, 28. oktober 2008 og 15. 

desember 2009  
2. Brev av 19. desember 2008 fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen til Sykehusets Venner i 

Vesterålen ad. sykehusstrukturen i Vesterålen og Lofoten 
3. Brev av 16. desember 2008 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. lukking av to 

pålegg og nye frister for resten 
4. Brev av 19. desember 2008 fra Arbeidstilsynet til Nordlandssykehuset HF ad. rapport etter 

tilsyn God Vakt og varsel om pålegg 
5. Brev av 7. januar 2009 fra Helsetilsynet i Troms med rapport fra tilsyn med 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, 
sengepost, Harstad sykehus 

6. Brev av 12. januar 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. 
rapport etter tilsyn God Vakt og varsel om pålegg 

7. Brev av 11. januar 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. Hammerfest 
ambulanse – nye frister for pålegg av 28. mai 2009 – psykososiale forhold 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 30. januar 2009 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 11-2009/1  PROTOKOLL FRA MØTER I REVISJONSKOMITEEN,  
 EN 26. AUGUST 2008, 28. OKTOBER 2008 OG  
 15. DESEMBER 2009 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 26. AUGUST 2008 
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte i lokalene til UNN Narvik den 26. august 
2008 fra kl. 15.30 til kl. 16.30. 
 
Til stede var: 
 

Wenche Pedersen (leder) 
Inger Lise Strøm 
Terje Olsen 
Jens Munch-Ellingsen (fastmøtende vararepresentant) 

 
Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg  
 

Følgende saker var til behandling: 
  

21/08:    Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 14. mai 2008  
22/08:    Organisering av internrevisjonen – foreløpig drøfting  
23/08:    Orientering fra internrevisjonen  

 
 

SAK 21/08  PROTOKOLL FRA KOMITEENS MØTE 14. MAI 2008 
 
Utsendt utkast til protokoll ble godkjent. 
  
SAK 22/08  ORGANISERING AV INTERNREVISJONEN – FORELØPIG 
 DRØFTING 
 
Saken ble drøftet på bakgrunn av styrets vedtak i sak 26-2008 (Kontrollkomiteens årsrapport 
for 2007), hvor pkt 3 lyder slik: ”Styret ber administrerende direktør, i samråd med 
revisjonskomiteen, utrede organiseringen av internrevisjonen i forhold til styre, 
revisjonskomité og administrasjon, og fremme sak til behandling i løpet av høsten 2008.”  
 
Komiteen drøftet saken med utgangspunkt i notat utsendt på forhånd. Betydningen av 
internrevisjonens uavhengighet i forhold til administrasjonen ble understreket, samtidig som 
det var enighet om at en velfungerende internrevisjon forutsetter et godt samarbeid mellom 
revisjonskomiteen/internrevisjonen og administrerende direktør. Selv om komiteen mener at 
mange sider ved dagens organisering er tilfredsstillende og legger godt til rette for at 
internrevisjonen og revisjonskomiteen skal kunne ivareta sine oppgaver i samsvar med 
instrukser og faglige standarder, er det også forhold som bør endres. Særlig gjelder dette 
prosesser rundt internrevisjonens budsjett og ressursbruk. Komiteen besluttet å foreslå overfor 
administrerende direktør at følgende tas inn i saken som fremmes for styret:  
 

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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- Internrevisjonens budsjett: Revisjonskomiteen vedtar forslag til budsjett for 
internrevisjonen. Administrerende direktør innarbeider dette, eventuelt med endringer 
som besluttes i samråd med komiteen, i forslaget til RHF-budsjett som legges frem for 
styret. Internrevisjonens budsjett bør vedtas særskilt av styret.  
 
Om mulig skal vedtatt revisjonsplan (årsplan) legges til grunn for komiteens 
budsjettforslag. 
 

- Budsjettansvar og anvisningsmyndighet: Leder av internrevisjonen skal ha 
budsjettansvar for internrevisjonens budsjett og anvisningsmyndighet for 
internrevisjonens kostnader. Leders ”personlige” kostnader anvises av administrerende 
direktør eller den han oppnevner. 
 

- Opprettelse av stillinger og tilsetting av medarbeidere i internrevisjonen: 
Revisjonskomiteen inntar/innarbeider eventuelt forslag om ny stilling i internrevisjonens 
budsjett. 
 
Prosessen rundt ansettelse av medarbeider håndteres av internrevisjonens leder, i 
samarbeid med administrasjonen. Beslutning om ansettelse tas av internrevisjonens 
leder.  
 

- Lønnsfastsettelse/lønnsoppgjør: Leder av internrevisjonen har personalansvaret for 
medarbeider(e) i internrevisjonen. Dette innebærer også ansvar for å fastsette lønn, som 
skjer i samråd med revisjonskomiteens leder. 
 
Lønn for leder av internrevisjonen fastsettes av administrerende direktør, i samråd med 
revisjonskomiteens leder. 
 
 

SAK 23/08  ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 
 
Leder av internrevisjonen orienterte kort om følgende:  
 

- BI-studiet i internrevisjon, risikostyring og corporate governance. 
- Oppstart i revisjonsprosjektene om intern kontroll knyttet til bygningsmessig 

vedlikehold i Helse Finnmark (klinikk Hammerfest) og om offentlige anskaffelser.  
- Konklusjoner og rapportering i revisjonsprosjektet om styresaker.  
- Ekstern revisor møter og orienterer i revisjonskomiteens oktobermøte. 
- Vedtak om gjennomgående internrevisjonsordning i Helse Sør-Øst. 
- Revurdering av instruksene for revisjonskomiteene i Helse Sør-Øst og Helse Vest. 

 
Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering. 
 
 
Tromsø, 15.12.08 
 
 
 
_________________     ________________     _______________       _______________              
    Wenche Pedersen             Terje Olsen              Inger Lise Strøm     Jens Munch-Ellingsen   
           leder 
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PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 28. OKTOBER 2008  
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 28. oktober 2008 fra kl. 11.45 
til kl. 12.05. 
 
Til stede var: 
 

Wenche Pedersen (leder) 
Inger Lise Strøm 
Terje Olsen 
Jens Munch-Ellingsen (fastmøtende vararepresentant) 

 
Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg (leder) 
Lill Jensen 
 

 
Følgende sak var til behandling: 
  
SAK 24/08  INTERNREVISJONENS BUDSJETT FOR 2009 
 
Komiteen drøftet saken på bakgrunn av utsendte saksdokumenter. Komiteen konstaterer at 
økningen i forhold til administrasjonens utkast til budsjett i all hovedsak skyldes kostnader 
som knytter seg til allerede vedtatte prosjekter og aktiviteter. 
  
Revisjonskomiteen fattet følgende vedtak: 
Revisjonskomiteen vedtar budsjett for internrevisjonen for 2009 i tråd med fremlagte forslag, 
med en ramme på kr 2.538.500. Revisjonskomiteen forutsetter at det i tillegg tas høyde for 
eventuelle endringer i lønnsnivå. 
 
 
Neste møte i revisjonskomiteen avholdes i Tromsø 15. desember 2008 om ettermiddagen.  
 
 
Tromsø, 15.12.08 
 
 
 
________________  ________________  ________________  ________________ 
 Wenche Pedersen Inger Lise Strøm Terje Olsen Jens Munch-Ellingsen 
 

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 15. DESEMBER 2008 

 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte på Radisson SAS Hotel i Tromsø den 15. 
desember 2008 fra kl. 16.30 til kl. 18.15. 
 
Til stede var: 
 

Wenche Pedersen (leder) 
Terje Olsen 
Jens Munch-Ellingsen (fastmøtende vararepresentant) 
 

Forfall: 
 
 Inger Lise Strøm 
 
Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg (leder) 
 
 
Følgende saker var til behandling: 
 
 25/08    Godkjenning av protokoller fra revisjonskomiteens møter 26.08.08 og 28.10.08 
 26/08    Orientering fra ekstern revisor Ernst & Young AS  
 27/08    Oppfølging av styresak 109-2008 Overordnet risikovurdering for virksomheten 
 28/08    Møteplan 2009  
 29/08    Orientering fra internrevisjonen  

 
  

SAK 25/08   GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA  
  REVISJONSKOMITEENS MØTER 26.08.08 OG 28.10.08   
 
Utsendte utkast til protokoller ble godkjent. 
 
 
SAK 26/08 ORIENTERING FRA EKSTERN REVISOR ERNST & YOUNG AS 
 
Statsautorisert revisor Tove Kronstad Sundstrøm, senior manager i Ernst & Young AS, gjorde 
rede for status i revisjonsarbeidet for 2008, og gikk gjennom konklusjonene etter begrenset 
revisjon for 2. tertial. Hun orienterte også om hvordan revisjonsarbeidet i foretaksgruppen 
planlegges, gjennomføres og kvalitetssikres.  
 
Revisjonskomiteen tok gjennomgangen til orientering.  
 

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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SAK 27/08  OPPFØLGING AV STYRESAK 109-2008 OVERORDNET  
 RISIKOVURDERING FOR VIRKSOMHETEN  
 
Revisjonskomiteen drøftet saken etter en kort innledning fra leder av internrevisjonen, og 
fattet følgende vedtak: 
 

Administrerende direktør har gjennom den foreløpige risikovurderingen i styresak 
109-2008 på en systematisk og oversiktelig måte vurdert risiko for manglende 
oppnåelse av de strategiske, overordnede målsettinger i Helse Nord RHF. 
Revisjonskomiteen er særlig tilfreds med at det i risikovurderingen er fokusert på 
forhold som gjelder sikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen.  
 
Revisjonskomiteen regner med at den foreløpige risikovurderingen vil bli lagt til 
grunn for mer detaljerte risikovurderinger i foretaksgruppen. Komiteen finner det 
naturlig at de underliggende helseforetakene trekkes inn i denne prosessen, og at det 
blir lagt vekt på å angi relevante tiltak i forhold til avdekkede risikoer. 
 
Revisjonskomiteen er svært tilfreds med at adm. direktør nå vil starte et arbeid med å 
videreutvikle et helhetlig system for risikostyring i Helse Nord. Komiteen registrerer 
at adm. direktør vil ta utgangspunkt i veilederen for risikostyring som Helse Sør-Øst 
RHF har vedtatt, og tilpasse den til Helse Nords virksomhet. Dette er hensiktsmessig 
ut fra et ressurshensyn, men revisjonskomiteen vil understreke nødvendigheten av å 
gjøre selvstendige vurderinger og ikke lage en ”blåkopi” av dette opplegget. Komiteen 
er særlig opptatt av at Helse Nord skal utvikle et system for risikostyring som oppleves 
som nyttig og meningsfylt i foretakene. Det må legges vekt på at opplegget blir 
forståelig og praktiserbart.  
Internrevisjonen vil kunne være en nyttig bidragsyter i dette arbeidet. 
 
Når adm. direktør har planlagt den videre fremdriften i arbeidet med risikovurdering 
og helhetlig system for risikostyring i foretaksgruppen, ønsker revisjonskomiteen å bli 
orientert om planene, gjerne muntlig i komitémøte. 
 

 
SAK 28/08 MØTEPLAN 2009 
 
Etter en kort drøftelse ble det enighet om å legge opp til møter i tilknytning til følgende 
styremøter i Helse Nord RHF i 2009: 
 
 24. februar  (Tromsø) 
 22. april   (Longyearbyen) 
 22. juni  (Gravdal) 
 23. september (Karasjok) 
 18. november (Sandnessjøen) 
 
Endelig tidspunkt (dato og klokkeslett) fastsettes i forkant av det enkelte møte.  
Andre møter avvikles ved behov, fortrinnsvis som telefonmøter.  
 
SAK 29/08 ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 
 
Leder av interrevisjonen orienterte om pågående revisjonsprosjekter, om arbeidet med 
prosjektoppgave knyttet til risikostyring i Helse Nord, om kommende styresaker som 
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internrevisjonen har ansvar for, og om seminar for RHF-enes revisjonskomite- og 
styremedlemmer, som planlegges avviklet på Gardermoen den 11. mars 2009. 
 
Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering. 
 
Neste møte i revisjonskomiteen vil trolig bli et telefonmøte i uke 4/09 (19. – 23. januar), for 
behandling av årsrapporter fra revisjonskomiteen og internrevisjonen.  
 
 
19.01.09 
 
 
________________  ________________  __________________   
 Wenche Pedersen Terje Olsen   Jens Munch-Ellingsen  
 Leder  
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STYRESAK 11-2009/2  BREV AV 19. DESEMBER 2008 FRA STATSRÅD  
 BJARNE HÅKON HANSSEN TIL SYKEHUSETS  
 VENNER I VESTERÅLEN AD. SYKEHUSSTRUKTUREN  
 I VESTERÅLEN OG LOFOTEN 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 11-2009/3  BREV AV 16. DESEMBER 2008 FRA  
 ARBEIDSTILSYNET TIL HELSE FINNMARK HF  
 AD. LUKKING AV TO PÅLEGG OG NYE FRISTER  
 FOR RESTEN 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 11-2009/4  BREV AV 19. DESEMBER 1008 FRA  
 ARBEIDSTILSYNET TIL NORDLANDSSYKEHUSET HF  
 AD. RAPPORT ETTER TILSYN GOD VAKT OG  
 VARSEL OM PÅLEGG 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 11-2009/5  BREV AV 7. JANUAR 2009 FRA HELSETILSYNET I  
 TROMS MED RAPPORT FRA TILSYN MED  
 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF, AVD.  
 FOR FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING,  
 SENGEPOST, HARSTAD SYKEHUS 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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Rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge 
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, sengepost, 

Harstad 
 

Virksomhetens adresse: 9038 Tromsø 
Tidsrom for tilsynet: 2.09.08 – (dato for endelig rapport) 
Kontaktperson i virksomheten: Tverrfaglig leder for sengeposten Bjørg Steiro 
 

Sammendrag 
Helsetilsynet i Troms gjennomførte i perioden fra 2. september 2008 til (dato for endelig 
rapport) tilsyn med Avdeling for fysikalskmedisin og rehabilitering, sengeposten, UNN, 
Harstad. 
Målgruppe for tilsynet var voksne med behov for kompleks tverrfaglig rehabilitering, 
herunder voksne som har gjennomgått primær rehabilitering etter akutt sykdom eller 
skade og som forventes å ha behov for omfattende og langvarige tiltak og tjenester også 
fra primærhelsetjenesten.  
 
Tilsynet ble utført som systemrevisjon og omfattet følgende områder: 
Om virksomheten oppfylte kravet om rett til vurdering og nødvendig helsehjelp for 
de pasientene som henvises til sengeposten ved avdelingen. 
Oppfølgning av pasientene med spesielt fokus på pasienter med sammensatte 
behov/behov for koordinerte tjenester. Diagnostisering, funksjonskartlegging og 
planlegging. 
Om virksomheten oppfylte veiledningsplikten for spesialisthelsetjenesten overfor 
kommunehelsetjenesten i forhold til oppfølging av pasientene i målgruppen. 
 
Styringssystemet ved sengeposten ser ut til å være tilpasset seksjonens drift, størrelse og 
egenart. Det er etablert rutiner og prosedyrer for driften som følges opp gjennom 
kontinuerlig evaluering. Sengeposten har nettopp fått tilgang til DocMap som er et 
felles kvalitetssystem i bruk ved alle helseforetak innenfor Helse – Nord sitt område. 
 
Hovedkonklusjon: Det ble gitt ett avvik. 
 
Avvik 
Vedtak på avslag på søknad om rehabilitering inneholder ikke individuell vurdering av 
pasientens behov for helsehjelp eller opplysninger om klagerett. 
 
Dato:  
 
 
Randi Sagvolden 
revisjonsleder  

Caroline Olsborg  
revisor 

Birgit Heier Johansen 
revisor 
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1. Innledning  
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge i 
perioden 2.09.08 – (dato for endelig rapport). Revisjonen inngår som en del av den planlagte 
tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Troms gjennomfører i inneværende år 
 
Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig 
tilsyn med helsetjenesten § 2. 
 
Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i 
lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: 
 hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter 
 tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres  
 tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes 

 
En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre 
undersøkelser. 
 
Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet 
omfattet. 
   
 Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift 
 Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller 

forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring 
 

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 
Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, sengepost, Harstad er organisert som 
en seksjon i Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering ved Universitetssykehuset i Nord-
Norge. Avdelingsledelsen består av avdelingsoverlege og tverrfaglig leder. Personalgruppen 
er tverrfaglig og består av faggruppene fysioterapi, ergoterapi, sykepleie, lege, nevropsykolog, 
logoped og synspedagog, aktivitør og sekretær. Til sammen 28 årsverk.  Sengeposten 
disponerer 9 sengeplasser. Oppholdstypene er: Rehabiliteringsopphold inntil 6 uker, 
vurderings-/utredninsopphold inntil 2 uker, poliklinisk vurdering og poliklinikk i serie. 
  
Målgruppen er pasienter som har behov for rehabilitering, som følger av sykdom eller skade. 
Hovedmålgruppen er pasienter med hjerneslag. Nysyke prioriteres foran pasienter med 
kroniske lidelser. 
Avdelingen har nært samarbeid med andre fagpersoner på sykehuset og med kommunene om 
hver enkelt pasienter. 
 

3. Gjennomføring 
Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:  
 
Revisjonsvarsel ble utsendt 2. september 2008. Oversikt over dokumenter virksomheten har 
oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. 

Foreløpig rapport 
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Åpningsmøte ble avholdt 11.11.2008 
 
Intervjuer 
9 personer ble intervjuet. 
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet 
Dokumentunderlag. 
 
Det ble gjennomført befaring på avdelingen. 
 
Sluttmøte ble 12.11.2008 
 

4. Hva tilsynet omfattet 
Målgruppe for tilsynet var:”Voksne som har behov for kompleks tverrfaglig 
rehabilitering, herunder voksne som har gjennomgått primær rehabilitering etter akutt 
sykdom eller skade og som forventes å ha behov for omfattende og langvarige tiltak og 
tjenester også fra primærhelsetjenesten.”.  
 
Tilsynet ble utført som systemrevisjon og omfattet følgende områder: 
Område 1: Rett til vurdering og nødvendig helsehjelp 
Det følger av pasientrettighetsloven § 2 - 2 at pasient som henvises til offentlig sykehus 
eller spesialistpoliklinikk har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra 
henvisningen er mottatt. Det skal vurderes om det er nødvendig med helsehjelp, og gis 
informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. Vurderingen skjer på bakgrunn av 
henvisningen. 
Område 2: Diagnostisering, funksjonskartlegging og planlegging 
Oppfølgning av pasienter med spesielt fokus på pasienter med sammensatte behov/ 
behov for koordinerte tjenester. Diagnostisering, funksjonskartlegging og planlegging. 
Det følger av pasientrettighetsloven § 2 – 5 om retten til individuell plan at pasient som 
har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, har rett til å få utarbeidet 
individuell plan. 
Område 3: Oppfølging av pasienter i målgruppen, råd og veiledning til kommunene 
Om virksomheten oppfylte veiledningsplikten for spesialisthelsetjenesten overfor 
kommunehelsetjenesten i forhold til oppfølgning av pasienter i målgruppen. 
Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 7 – 4 at spesialisthelsetjenesten har ansvar 
for å gi kommunehelsetjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige 
forhold som er påkrevd for at kommunehelsetjenesten skal kunne løse sine oppgaver 
etter lov og forskrift. 
 

5. Funn 
Det ble gitt ett avvik ved tilsynet. 
 
Avvik 
Vedtak på avslag på søknad om rehabilitering inneholder ikke individuell vurdering av 
pasientens behov for helsehjelp eller opplysninger om klagerett. 
 
Avviket er hjemlet i 
Pasientrettighetslovens § 2-2 (rett til vurdering) 
Spesialisthelsetjenestelovens § 3-11 (rett til informasjon for å ivareta sine rettigheter) 
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Avviket bygger på følgende observasjoner: 
Det ble forelagt tilsynet tre avslag på søknad om innleggelse på rehabiliteringsavdelingen. 
Disse tre inneholdt ikke en individuell vurdering av hva pasienten trenger og ikke 
opplysninger om pasientens klagerett. 
Det ble bekreftet i intervju at avdelingens brev om avslag på søknad om innleggelse ikke 
alltid inneholder disse opplysningene. 
 
Kommentarer  
Vedtak skal gi opplysninger som den som søker helsehjelp trenger for å ivareta sine 
rettigheter. Det skal foretas individuelle vurdering av hva pasienten trenger. Man kan ikke 
begrunne et avslag med mangel på kapasitet. 
 
Helsetilsynet i Troms har for øvrig merket seg: 
Avdelingen har et engasjert personale til tross for langvarige omstillingsprosesser. Det foregår 
fortløpende kvalitetsutvikling i fagutviklingsgruppen og på personalmøter.  
 
Alle søknader til sengeposten behandles i tverrfaglig inntaksteam. Inntaksteamet 
gjennomfører møter ukentlig. Tidsfrister for vurdering av søknader overholdes i 
avdelingen. Pasienter får raskt beskjed om plass når den er innvilget. 
 
Det er rutiner for samarbeid med andre avdelinger i Harstad sykehus og Narvik sykehus i 
forhold til å yte helsehjelp til pasienter i målgruppen for sengeposten.   
 
Epikriser skrives umiddelbart og senest 14 dager etter utskriving. Ved behov bistår 
sengeposten primærhelsetjenesten i forhold til videre oppfølgning og behandling av 
pasientene etter utskrivning (reiser ut/inviterer fagfolk fra kommunene til hospiteringsopphold 
før utskrivning av pasientene). Avdelingen har startet et samarbeid med Harstad kommune 
om å utrede individuell plan når det er behov for dette.  
 
Pasient og pårørende involveres i stor grad i forhold til mestring av sykdom/ny livssituasjon. 
 

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem 
Styringssystemet ved rehabiliteringsavdelingen ser ut til å være tilpasset avdelingens drift, 
størrelse og egenart. Nåværende organisering, oppgaver og myndighet er kjent av alle. Det er 
etablert rutiner og prosedyrer for driften som er nylig revidert og som følges opp gjennom 
kontinuerlig evaluering. Avdelingen har nettopp fått tilgang til DocMap som er et felles 
kvalitetssystem i bruk ved alle helseforetak innenfor Helse – Nord sitt område. 
 

7. Regelverk 
Lov av 30. mars 1984 nr 15. Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 
Lov av 02.juli 1999 nr.61 Lov om spesialisthelsetjenesten 
Lov av 02. juli 1999 nr. 63 Lov om pasientrettigheter 
Lov av 02. juli 1999 nr. 64 Lov om helsepersonell 
Forskrift om habilitering og rehabilitering av 28.06.2001 
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20.12.2002 
Forskrift om individuelle planer av 23.12.2004 
Forskrift om pasientjournal av 21.12.2001 
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Forskift om prioritering av helsetjenester av 12.01.2000 
 

8. Dokumentunderlag 
Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av 
betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen: 

 Årsmelding og aktivitetstall seksjon HMR-Harstad 2007 
 Henvisninger i perioden 13.04.08 – 13.10.08 
 Etablering av rehabiliteringsklinikken, UNN HF 
 Prosedyre fra DocMap 

 Beskrivelse av avdelingen 
 Generell info om avdelingen 
 Ansatteliste 
 Handlingsplan rehab.avd. 2008 

 Kvalitetssystemet 
 Kvalitetssystem gjelder for rehabiliteringsavdelingen 
 Nyansettelser på FMR sengepost 
 Akuttmedisinsk opplæring 
 Fagutviklingsgruppen 
 Stillingsbeskrivelse for fagutvikler 
 Behandling av søknader til avd. for Fysikalsk medisin og ReHabilitering 
 Inntaksmøte 
 Oppdatering i bruk av elektrisk medisinsk utstyr 
 Nyansettelser i sykepleietjenesten på rehab. Avd. 
 Ansvarsgruppefordeling 
 Internundervisning 
 Låsing av journalskap på vaktrommet 
 Personalmøter 
 Kvittering for mottatt informasjon om rutiner gjennomgått brannvernrunder på 

rehab. Avdelingen 
 Katastrofeplan 

 Drift 
 Praktisk prosedyre for mottak av pasient 
 Oppbevaring av pasienters verdisaker 
 Rutiner for medisinrom 
 Bestilling av tøy 
 Skyllerom og avfallsrom 
 Rengjøring av rullestoler 
 Rengjøring og klargjøring av seng 
 Matbestilling 
 Stell av pasientrom 

 Faglige prosedyrer 
 Oppnevning av ansvarsgruppe 
 Oppnevning av kontaktperson i ansvargruppe 
 Mottak av pasient 
 Pasientmappe 
 Førstegangssamtale 
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 Karstlegging av problemer og ressurser 
 Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse 
 Hjemmebesøk 
 Prosedyre for pårørendearbeid 
 Samarbeidsmøte med pasientens hjemkommune 
 Tverrfaglig sluttrapport 
 Legerutiner ved innleggelse av pasient i rehab. Avd. 
 Prinsipper for sertifikatvurdering 
 Nevropsykologisk utredning 
 Henvisning til kommunal rehabilitering 
 Praktisk prosedyre for utskrivning av pasient 
 Innkalling til poliklinisk kontroll 
 Poloklinikk 
 Registrering av koding 

 Plan for internundervisning 2008 
 Samarbeidsavtaler 

 Samarbeidsavtale med seksjon for rehabilitering og indremedisinsk avdeling UNN 
Harstad 

 Henvisning til kommunal rehabilitering fra UNN Harstad, seksjon for fysikalsk 
medisin og rehabilitering. Prosedyre som beskriver samarbeidet med Harstad 
kommune, helse- og miljøtjenesten/rehabiliteringstjenesten. 
 Henvisning fra UNN Harstad til kommunal rehabilitering (søknadskjema) 
 Referat fra møte med kommunehelsetjenesten vedrørende pasient NN (referta-mal) 

 Individuell plan- søknad/info 
 Informasjon om individuell plan fra Harstad kommune 
 Søknad om individuell plan 
 Søknad om pleie- og omsorgstjenester – Harstad kommune 
 Rehabiliteringsplan + Rehab. Notat + sjekkliste for tverrfaglig team 

 Rehabilitringsplan 
 Rehab. Notat (beskrivelse av disse notatene) 
 Sjekkliste for ansvarsgruppe 

 Arbeidsredskap for ansatt + ukeplan for pasientene 
 Ukeplan 
 Arbeidsliste (for ansatte) – uke 
 Ukeplan/aktivitetsplan for pasientene 

 Informasjon til pasienete 
 Velkommen til rehabiliteringsavdelingen på UNN Harstad (pasientprosedyre) 
 Pasientmappa 

 Informansjonsinnhenting for pasienter som har problemer med å formidle seg 
 Til pårørende til pasienter som er innlagt på rehabiliteringsavdelingen ved UNN 

Harstad ( etterspørselsbrev)  
 
Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: 

 Referat fra personalmøte 20. august 2008 og 01.10.08  
 Referat fra avdelingsmøte 30.01.08 
 Fagutviklingsmøter referater 20.09.06-22.10.08 
 Personalmøte referater 21.nov. 2005 -11.06.08 
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 Tverrfaglig samarbeid 
 Ukeplan for aktiviteter  
 22 journaler siste halvår 
 3 avslag på søknad om innleggelse i rehabiliteringsavdelingen UNN Harstad datert 

06.03.07, 06.03.07 og 29.09.08 
 Kopi av brev til pas. Nn. F.xx av 09.06.08 
 Innkalling til innleggelse ved rehabiliteringsavd. Harstad av 09.06.08 

 
Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Troms: 

 Varsel om tilsyn av 02.11.2008 fra Helsetilsynet 
 Oversendelse av dokumenter fra UNN 

 

9. Deltakere ved tilsynet 
I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over 
hvilke personer som ble intervjuet. 
 
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Kaja Bruun Logoped X X X 

Sidsel Andreassen Ass. Lege X X X 

Hilde Holthe Faglende fysioterapeut X X X 

Guri Heiberg Avdelingsoverlege X X X 

Bjørg Steiro Tverrfaglig leder X X X 

Martha Lund Aktivitør X X X 

Monica Rolfsdatter 
Stavli 

Ergoterapeut X X X 

Ann Kjerstin 
Dybvik 

avdelingssykepleier X  X 

Hilde Kristoffersen Sykepleier  X X 

Solfrid Eidnes Sekretær  X X 

Roar Glefjell Nevropsykolog   X 

 
Fra tilsynsmyndighetene deltok: 
Randi Sagvolden, revisjonsleder  
Birgit Heier Johansen, revisor 
Caroline Olsborg, revisor 
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