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Møtedato: 23. september 2009 

 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai 2008. 
Styret fattet følgende vedtak:   
 
1. Internrevisjonsrapport nr 07/08: ”Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet 

ved to lokalsykehus - oppsummering” tas til orientering.  
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 3: 

• Helse Nord RHF bør påse at helseforetakene følger opp de anbefalingene som er 
gitt. 

• Det bør treffes tiltak for å sikre at erfaringene fra disse revisjonsprosjektene også 
kommer til nytte ved andre foretak/avdelinger/klinikker, hvor tilsvarende 
kontrollmessige svakhet kan tenkes å foreligge. 

3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om status for de 
problemstillinger som tas opp i rapporten. 

 
Dette er en forsinket orientering om status for de problemstillinger som er beskrevet i 
rapporten.  
 
Bakgrunn  
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet internrevisjonsrapport nr. 07/08: 
”Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus – 
oppsummering”. Rapporten gjelder to gjennomførte revisjonsprosjekter, ett vedrørende Helse 
Finnmark HF og ett vedrørende Nordlandssykehuset HF. Revisjonsprosjektene hadde 
følgende formål: 
 
o Helse Finnmark HF 

Å fastslå om internkontrollen ved Klinikk Kirkenes, kirurgisk avdeling, gir tilstrekkelig 
sikkerhet for at lovgivningens krav til pasientjournalføring blir fulgt. 

o Nordlandssykehuset HF 
Å undersøke om organiseringen av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet i Lofoten gir 
Nordlandssykehuset HF tilstrekkelig sikkerhet for at man innfrir gjeldende krav til hvilke 
tjenester som utføres, forsvarlig utførelse av tjenestene, og dokumentasjon i 
pasientjournaler. 

 
Vurdering 
Internrevisjonen har gjort følgende vurdering og anbefalinger:  
 
2.1 Tjenester som utføres (Nordlandssykehuset Lofoten)  
Ut fra den gjennomførte revisjon synes virksomheten ved kirurgisk avdeling, 
Nordlandssykehuset Lofoten, å foregå i samsvar med vedtatte retningslinjer om organisering 
av elektiv ortopedi og sentralisering av lavvolumoperasjoner. Ordningen er imidlertid ikke 
formalisert. 



 
 
Internrevisjonen anbefaler at organiseringen av elektiv ortopedi i Nordlandssykehuset HF 
formaliseres, f.eks. gjennom avtale mellom foretaksledelsen og avdelingsledelsen om 
oppgaver og arbeidsdeling.  
 
2.2 Forsvarlig utførelse av tjenesten (Nordlandssykehuset Lofoten)  
Internrevisjonen konstaterer at mange gode tilbud er etablert for å hindre at det skjer brudd på 
kravet om faglig forsvarlighet som følge av beskjeden fast bemanning og omfattende bruk av 
vikarer på kirurgisk avdeling ved Nordlandssykehuset Lofoten. Det er åpenbart behov for 
sterk fokus på situasjonen og iverksetting/videreføring av relevante tiltak også i fremtiden, og 
internrevisjonen har inntrykk av at avdelingen er meget bevisst på dette. 
 
Internrevisjonen tilrår at prosedyrebeskrivelsene innen kirurgien snarest blir lagt inn i 
kvalitetssystemet DocMap, og at det vurderes innført en ordning hvor det kvitteres for mottatt 
opplæring. 
 
2.3 Dokumentasjon i pasientjournaler (Helse Finnmark HF klinikk Kirkenes og 

Nordlandssykehuset Lofoten) 
Internrevisjonen konstaterer at journalføringen i stor grad har skjedd i samsvar med gjeldende 
lov- og forskriftskrav, men at det også er avdekket klare svakheter.  
 
Internrevisjonens anbefalinger kan sammenfattes slik:  
1. I operasjonsbeskrivelsene bør det tas inn henvisning til (eller refereres fra) relevante 

polikliniske notater og lignende relevante dokumenter. 
2. Kravet til løpende postoperative notater bør innskjerpes 
3. Det bør etableres rutine som sikrer journalføring av den informasjonen som gis til 

pasienten 
4. Rutinen for journalføring av risiko for komplikasjoner etter behandlingen og forventning 

til pasientens utvikling etter utskriving, bør forbedres. 
5. Det anbefales kursing eller opplæring i journalføring, og at journalføringen kontrolleres 

ved stikkprøver eller andre etterkontroller. 
6. Navnet på journalansvarlig lege bør tas inn i journalen (gjelder bare Lofoten). 
 
Oppfølging i Helse Finnmark Kirkenes 
Helse Finnmark støtter anbefalingene som er gitt i rapporten.  
 
Rapporten er behandlet i klinikkledermøte samt i kvalitetsutvalgets møter i januar, mars og 
mai 2009.  
 
Foretaket har iverksatt konkrete tiltak for å sikre oppfølging av anbefalinger gitt i pkt 2.3, 1-5 
(over). Foretaket har innskjerpet plikten for å journalføre gitt informasjon og vil erstatte og 
/eller utarbeide nye prosedyrer for å sikre en mer ensartet og korrekt journalføring og 
informasjon til pasientene. 
 
Det er videre planlagt et dagsseminar med hovedtema journal- og informasjonssystemer inkl 
journalforskriftens krav til dokumentasjon og dens innhold.    
 
Oppfølging i Nordlandssykehuset Lofoten 
Nordlandssykehuset Lofoten støtter anbefalingene som er gitt i rapporten, som har vært 
gjenstand for drøftinger og forbedringer i avdelingen. 
  
I kirurgisk avdeling har en gått gjennom operasjonsforløp og arbeider i den forbindelse med å 
få lagt inn alle relevante prosedyrer i DocMap.  



 
 
Informasjon til pasienter om risiko for komplikasjoner etter inngrep dokumenteres i 
pasientjournal. Behovet for henvisning til (eller refereres fra) relevante polikliniske notater og 
lignende i operasjonsbeskrivelser, samt krav til løpende postoperative notater er innskjerpet 
overfor enkelte leger.  Det er også innført journalført utskrivningsbrev til pasientene. 
 
Nye turnusleger gjennomgår introduksjonskurs med opplæring i bruk av 
pasientjournalsystemet.  
   
Konklusjon 
Helse Finnmark klinikk Hammerfest har ikke iverksatt tiltak i forhold til alle anbefalingene 
som er gitt. En opplyser at dette vil komme på plass etter gjennomføring av arbeidsseminaret 
og utarbeidelse av ny prosedyre for ”Føring av pasientjournal”  
 
Nordlandssykehuset Lofoten har iverksatt tiltak i forhold til noen av anbefalingene. Tiltak er 
under arbeid og rapporten oppleves nyttig og medvirker til kvalitetsforbedring i avdelingen.  
 
For å sikre at erfaringene fra disse og andre interne revisjoner kommer til nytte ved andre 
foretak/avdelinger/klinikker, hvor tilsvarende kontrollmessige svakhet kan tenkes å foreligge, 
foreslås opprettet et eget menypunkt for internrevisjon under Kvalitetssystem på RHF-ets 
intranettside. Dette gjennomføres i samråd med webredaktører i foretakene og krysspubliseres 
til foretakenes intranett.  
 
Internrevisjonsrapporter og oppfølging av disse vil med dette kunne fungere som en 
”idébank” for tiltak og medvirke til kvalitetsforbedring og bedre tjenester i foretaksgruppen. 
 
 
Trykte vedlegg: Brev fra Helse Finnmark Kirkenes av 1. september 2009  
 
Utrykte vedlegg: Styresak 49-2008 Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av  
 legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus  
 – oppsummering  
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