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Styresak 138-2010 Ekstern revisjon av internkontrollsystemet  
    og kvalitetssikringen i Nordlandssykehuset HF, 
    oppfølging av styresak 82-2010 
 
 
Vedlagt oversendes rapport fra revisjonsselskapet Deloitte etter deres revisjon av 
internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i Nordlandssykehuset HF.  
 
Denne styresaken vil kort oppsummere innholdet i rapporten, og den er en oppfølging av 
styresak 82-2010 Kreftkirurgi ved Nordlandssykehuset HF som ble behandlet av styret i Helse 
Nord RHF i ekstraordinært styremøte, den 30. juni 2010, jf. styrets vedtak – punkt 5: 
 
Styret ber styret i Nordlandssykehuset HF i samarbeid med Helse Nord RHF om å iverksette 
ekstern revisjon av internkontrollsystemet i Nordlandssykehuset HF. 
 
Rapporten etter den eksterne revisjonen av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen ved 
Nordlandssykehuset HF viser at det gjennomgående er en bevissthet om og positive 
holdninger til kvalitet og kontroll i helseforetaket. Det er et uttrykt mål hos alle de ansatte at 
de er opptatt av å gjøre en god jobb og bidra til at helseforetaket oppfattes som et trygt sted å 
bli behandlet. Det er ikke avdekket en kultur som tar lett på oppgaver som har betydning for 
pasienters sikkerhet.  
 
Samtidig har revisjonen avdekket at Nordlandssykehuset HF’s internkontroll- og 
kvalitetssystem til dels inneholder vesentlige mangler, og at det ikke tilfredsstiller kravene i 
forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene. Internkontrollen gir ikke rimelig grad 
av sikkerhet for at den kliniske virksomheten er under tilfredsstillende kontroll og at 
tjenestene leveres i samsvar med fastsatte kvalitetskrav.  
 
Revisjonsselskapet fremhever i sin rapport at det har vært god dialog med ledelsen ved 
Nordlandssykehuset HF i prosessen, og at det er registrert at ledelsen har en forståelse av de 
kontrollutfordringer helseforetaket står overfor. Videre har revisjonsselskapet merket seg at 
HF-ledelsen har fokus på tiltak som etter deres vurdering er godt tilpasset utfordringene. 
Revisjonsselskapet understreker at det er viktig at ledelsen får nødvendig støtte til å kunne 
arbeide med disse tiltakene over tid.  
 



Mangler som er avdekket i Nordlandssykehuset HF’s internkontroll- og kvalitetssystem, og 
som helseforetaket bør gjøre noe med, knytter seg til følgende forhold:  
 
a) Internkontroll- og kvalitetssystemet i helseforetaket er ikke forankret i anerkjente 

rammeverk for intern kontroll.1

 

 Dette betyr at Nordlandssykehuset HF’s kvalitetssystem 
ikke er satt inn i en helhetlig internkontrollsammenheng, noe som øker risikoen for at 
internkontrollsystemet ikke er dekkende og tilpasset virksomhetens behov.  

Kvalitetssystemet i Nordlandssykehuset beskriver kun krav til internkontroll på områdene 
kvalitet, informasjonssikkerhet og HMS. Det fremgår ikke hvordan og om 
kvalitetssystemet sikrer at det er tilstrekkelig internkontroll i forhold til andre regelverk, 
mål og vedtak som gjelder for helseforetaket.  

 
b) Docmap, som er helseforetakets (og foretaksgruppens) kvalitetssystem, er ikke tatt i bruk 

som forutsatt:  
• Kvalitetssystemet mangler styrende dokumenter på flere områder, blant annet knyttet 

til samhandling, prioritering og rapportering.  
• Enkelte styrende dokumenter er i liten grad selvforklarende og har resultert i at de har 

blitt forstått og praktisert ulikt i forskjellige enheter i helseforetaket.  
• Mange prosedyrer er ikke beskrevet, og mange beskrevne prosedyrer er ikke lagt inn.  
• Ansvarsforhold knyttet til prosedyrer er ikke tilstrekkelig avklart.  
• Mange overlappende prosedyrer/samme type prosedyre er beskrevet i mange enheter.  
• Mange av dokumentene i Docmap er lagt inn med en dokumenttype som ikke 

samsvarer med innholdet i dokument.  
• Det er ikke gitt retningslinjer for hva som skal arkiveres av resultatdokumenter.  

 
c) Helseforetaket har pr. i dag ikke et enhetlig avviksrapporteringssystem. Dette har ført til 

ulik praksis innenfor helseforetaket. Dagens rutiner gir ikke sikkerhet for at alle avvik blir 
meldt og behandlet i henhold til helseforetakets retningslinjer.  
 
I spørreundersøkelsen til ledere og ansatte i Nordlandssykehuset HF som 
revisjonsselskapet Deloitte har gjennomført i prosessen, kommer det frem at det er 
forskjellig meldekultur i helseforetaket, og at det er uklart for mange hva som skal meldes 
og at avvik som skulle vært meldt, ikke blir meldt.  

 
d) Det er ikke etablert tilstrekkelige rutiner og kontrollmekanismer som gjør det mulig for 

lederne å følge opp at kravene i helseforetakets kvalitetssystem blir etterlevd. Det fremgår 
også av spørreundersøkelsen og i intervju at fastsatte krav ikke er tilstrekkelig 
kommunisert, og at flere ledere ikke er kjent med innholdet i sentrale retningslinjer. Dette 
har ført til at flere av de krav som er satt til oppfølging av internkontroll og kvalitet ikke er 
fulgt opp som forutsatt i helseforetaket. Dette gjelder blant annet at:  

 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 Dette kan for eksempel være COSO, Turnbull, COCO, EFQM eller ISO. 



• risikovurderinger ikke gjennomføres som forutsatt, 
• ledelsens gjennomgang kun utføres unntaksvis,  
• interne revisjoner i liten grad gjennomføres,  
• det er i liten grad etablert kvalitetsmål på klinikk-, avdelings- eller enhetsnivå.  

 
e) Det er i liten grad utarbeidet styrende dokumenter knyttet til samhandling i 

Nordlandssykehuset HF. Dette er viktig for å sikre at samhandlingen skjer i henhold til 
overordnede prinsipper, som blant annet bør inneholde en presisering av ansvar, roller, 
struktur og organisering.  
 
Det skjer en omfattende daglig samhandling ved Nordlandssykehuset HF, på tvers av 
enheter, avdelinger og klinikker, og mellom sykehuset og eksterne parter. Manglene ved 
kvalitetssystemet betyr ikke at de fora og løsninger for samhandling som er valgt 
nødvendigvis er lite hensiktsmessige, men på grunn av at de i liten grad er dokumentert 
fører dette til at det blir svært vanskelig å ha oversikt over den samlede internkontrollen i 
behandlingskjeden.  

 
Revisjonen gjennomført av Deloitte oppfatter fordelingen av oppgaver og ansvar for 
internkontroll og kvalitetssystemer som fragmentert og uklar, og ikke i tilstrekkelig grad 
tilpasset helseforetakets behov.  
 
Helseforetakets ledelse har det overordnede ansvaret for internkontroll og kvalitetssikring, 
men dette ansvaret synes ikke å ha blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Manglende 
informasjons- og rapporteringsrutiner samt manglende rutiner knyttet til overvåking av 
internkontrollen har redusert HF-ledelsens mulighet til å fange opp avvik, mangler og andre 
forhold av betydning for kvalitet og pasientsikkerhet. Heller ikke på klinikknivå har det vært 
tilstrekkelige systemer og rutiner for å kunne ivareta ledelsesansvaret for internkontrollen.  
 
Kvalitets- og arbeidsmiljøgruppene synes å være tillagt oppgaver og ansvar som i noen grad 
er overlappende med linjeledernes ansvar, og som derfor kan skape usikkerhet om hvor 
ansvaret faktisk er plassert.  
 
Seksjon for kvalitet og arbeidsmiljø er tillagt en rolle knyttet til tilrettelegging av systemer for 
internkontroll og kvalitetssikring samt opplæring og støtte for klinikkene i dette arbeidet. 
Seksjonen har ikke i tilstrekkelig grad fanget opp og møtt klinikkenes behov for opplæring, 
veiledning og systemstøtte. Seksjonen har heller ikke fungert som en aktiv pådriver for 
internkontroll/kvalitetsarbeidet i klinikkene.  
 
Det er ikke i tilstrekkelig grad kvalitetssikret at dokumenter som legges inn i Docmap følger 
fastsatte standarder for dokumentstyring og -innhold. Dette har blant annet ført til at 
prosedyrene som har blitt lagt inn har vært mangelfulle, og at systemet ikke er blitt tatt i bruk 
som forutsatt.  
 
Nordlandssykehuset HF har iverksatt tiltak for å sikre at vedtatt funksjonsfordeling er 
identifisert og gjort kjent i helseforetaket. Samtidig kan det stilles spørsmål ved om Helse 
Nord RHF kunne kommunisert funksjonsfordelingen til helseforetakene på en mer 
hensiktsmessig måte. 
 



Helse Nord RHF har foreløpig ikke tatt i bruk effektive virkemidler for å sikre og kontrollere 
at oppgaver gjennomføres i tråd med vedtatt funksjonsfordeling. Dette fratar imidlertid ikke 
Nordlandssykehuset HF for sitt ansvar med å sikre at vedtakene etterleves.  
Strukturen i Docmap gir i liten grad muligheter for å hente ut informasjon knyttet til 
samhandling og aktiviteter i pasientforløp. Strukturen er tilrettelagt for å hente ut informasjon 
på organisasjonsnivå, og den er ikke innrettet slik at det er mulig å vurdere om prosesser blir 
gjennomført med tilstrekkelig kontroll og kvalitet. Prosessene representerer de tjenestene 
helseforetaket leverer og er derfor en av de viktigste dimensjonene å ha kontroll på.  
 
Styret og ledelsen ved Nordlandssykehuset HF har etter sommeren 2010 tatt viktige 
beslutninger om å iverksette tiltak for å rette opp svakhetene i helseforetakets internkontroll- 
og kvalitetssikringssystem. Det er startet et planmessig arbeid i klinikkene for å få tatt i bruk 
kvalitetssystemet fullt ut.  
 
Videre er det startet en prosess for å implementere konkrete tiltak rettet mot pasientsikkerhet 
og kvalitet. Dette innebærer blant annet tiltak for å styrke bruken av det pasientadministrative 
systemet, innføre pasientsikkerhetsvisitter, utnytte informasjon i det pasientadministrative 
systemet til bruk ved oppfølging av vedtatte funksjonsfordelinger i helseforetaket, 
identifisering av behandlingsrisiko gjennom implementering av Global Trigger Tool samt 
innføring av sjekklisten Trygg kirurgi.  
 
Tiltakene som er initiert og iverksatt på helseforetaks- og klinikknivå vil være viktige bidrag 
for å styrke internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i helseforetaket. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar rapporten fra revisjonsselskapet Deloitte om Nordlandssykehuset HF – Ekstern 

revisjon av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å oversende rapporten til alle helseforetakene i Helse Nord og 

følge opp at konklusjonene i rapporten gjennomgås i helseforetakene med henblikk på 
konsekvenser for egen internkontroll og kvalitetssikring.  

 
 
Bodø, den 3. desember 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Rapport fra revisjonsselskapet Deloitte – november 2010  
  ”Nordlandssykehuset HF – Ekstern revisjon av internkontrollsystemet  

og kvalitetssikringen” 
 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
http://www.helse-nord.no/article67513-1079.html  
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1. Innledning 

Deloitte har, på bakgrunn av vedtak i styret i Nordlandssykehuset HF, gjennomført en ekstern 
revisjon av internkontroll- og kvalitetssikringssystemet ved Nordlandssykehuset. Prosjektet er 
gjennomført på bakgrunn av den såkalte ”kirurgisaken”, hvor flere pasienter ble operert utenfor 
retningslinjene for funksjonsfordeling i Helse Nord. Dette førte til at det ble stilt spørsmål ved om 
virksomheten ved Nordlandssykehuset var under betryggende kontroll. 

 

1.1 Data og metode 
Deloitte har kartlagt internkontroll- og kvalitetssikringssystemet ved gjennomgang av dokumenter og 
systemer, samt gjennom intervju med ledere på ulike nivåer i organisasjonen og personer som er 
tildelt roller i internkontroll- og kvalitetssystemet. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse for 
å få mer informasjon om i hvilken grad internkontroll- og kvalitetssystemet er kjent og hvordan det 
blir praktisert i Nordlandssykehuset. Spørreundersøkelsen er sendt ut til alle ledere i klinikkene i 
Nordlandssykehuset, samt til et utvalg ansatte uten lederansvar.1  

For å kartlegge hvordan internkontrollen og kvalitetssystemet benyttes i praksis er det gjennomført 
undersøkelser i Kirurgisk/ortopedisk klinikk, Diagnostisk klinikk og Akuttmedisinsk klinikk.  

Referater fra intervju er verifisert av intervjuobjektene. Kvalitetssikring og verifisering er ellers gjort 
ved at data og vurderinger er kommunisert i møter eller ved oversendelse av skriftlig informasjon til 
klinikkledere og foretaksledelse. Sammendrag og forslag til tiltak er også i forkant av oversendelse 
av rapporten kommunisert til foretaket. 

 

1.2 Revisjonskriterier 
Internkontrollrammeverk 

God virksomhetsstyring innebærer at styret og ledelsen setter klare mål for virksomheten, vurderer 
risikobildet og gir retningslinjer for hvordan man skal gå frem for å nå fastsatte mål. Internkontroll er 
et verktøy knyttet til planlegging, gjennomføring og overvåking for å sikre at foretaket når fastsatte 
mål. Internkontroll representerer et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes, 
gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, manglende 
måloppnåelse, avvik fra lover og retningslinjer, samt feil og mangler i virksomhetens 
arbeidsprosesser. Effektiviteten av interne kontrollaktiviteter er avhengig av hvor godt disse er 
integrert i virksomhetens infrastruktur, holdninger og kultur. 

                                                   

1 Blant lederne var det en 68 % som svarte på spørreundersøkelsen. Svarprosenten blant de ansatte, der spørreundersøkelsen ble 
sendt ut til et tilfeldig utvalg på ca. 400 ansatte, var på 31 %. Det er vanskelig å vurdere om den lave svarprosenten har hatt en 
negativ innvirkning på representativiteten i undersøkelsen (dvs. om det er en systematisk sammenheng mellom manglende respons 
og svar/holdninger til de spørsmål vi har stilt i undersøkelsen). Revisjonen velger derfor å ikke oppgi prosentfordelingen i svarene 
fra de ansatte. Tilbakemeldinger fra de ansatte i fritekstfelt i undersøkelsen blir imidlertid presentert i rapporten. 
 
Resultatene fra spørreundersøkelsen er overlevert sykehusledelsen i anonymisert form. 
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Vår definisjon og forståelse av internkontroll tar utgangspunkt i et rammeverk for intern styring og 
kontroll kalt COSO. Rammeverket består av komponentene kontrollmiljø, risikovurderinger, 
kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon og ledelsesmessig oppfølging og overvåking. 
COSO-rammeverket understreker blant annet betydningen av formalisering, risikovurdering, 
etterlevelse og vedlikehold. Definisjonen er i tråd med rådende oppfatninger om internkontroll, slik 
de fremgår i blant annet økonomiregelverket i staten, og Norsk utvalg for eierstyring og 
selskapsledelses (NUES) sin anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.  

 

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20.12.2002 

Internkontroll er i forskriften definert som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens 
aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i 
medhold av sosial- og helselovgivningen (§3). 

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det 
omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og 
helselovgivningen.  

Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal (§ 4):  

a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt 
hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og 
myndighet er fordelt,  

b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten,  

c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle 
fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll,  

d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes,  

e) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av 
virksomheten,  

f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse 
av myndighetskrav,  

g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner 
eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og 
helselovgivningen,  

h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer 
som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten  

 

Virksomheten skal også sikre at internkontrollen dokumenteres i den form og det omfang som er 
nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. 
Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig (§ 5). 

I veileder ”Hvordan holde orden i eget hus” fra Sosial- og helsedirektoratet omtales internkontroll 
som et ledelsesverktøy og et hjelpemiddel for styring og utvikling av den daglige driften. 
Internkontrollen skal sikre at virksomhetens oppgaver planlegges, organiseres, utføres og 
vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivningen. Internkontroll skal bidra til faglig forsvarlige 
helsetjenester. Dette er særlig viktig på områder der svikt kan få alvorlige følger. En godt fungerende 
internkontroll utgjør kjernen i et kvalitetssystem som, utover lovgivers krav og forventninger, kan 
omhandle hvordan virksomheten skal tilfredsstille andre selvpålagte krav til kvalitet.  
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2. Sammendrag 

Den eksterne revisjonen av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen ved Nordlandssykehuset 
viser at det gjennomgående er en bevissthet om og positive holdninger til kvalitet og kontroll i 
foretaket. Det er et uttrykt mål hos alle de ansatte vi har vært i kontakt med at de er opptatt av å 
gjøre en god jobb og bidra til at sykehuset oppfattes som et trygt sted å bli behandlet. Vi har ikke 
avdekket en kultur som tar lett på oppgaver som har betydning for pasienters sikkerhet. 

Samtidig har revisjonen avdekket at Nordlandssykehusets internkontroll- og kvalitetssystem til dels 
inneholder vesentlige mangler, og ikke tilfredsstiller kravene i forskrift om internkontroll i sosial- og 
helsetjenestene. Internkontrollen gir ikke rimelig grad av sikkerhet for at den kliniske virksomheten er 
under tilfredsstillende kontroll og at tjenestene leveres i samsvar med fastsatte kvalitetskrav.  

I revisjonsprosessen har Deloitte hatt god dialog med ledelsen ved Nordlandssykehuset. I den 
forbindelse har vi registrert at ledelsen har en forståelse av de kontrollutfordringer foretaket står 
overfor, og at de har fokus på tiltak som etter vår vurdering er godt tilpasset utfordringene. Vi vil 
understreke at det er viktig at ledelsen får nødvendig støtte til å kunne arbeide med disse tiltakene 
over tid. 

Mangler som er avdekket i Nordlandssykehusets internkontroll- og kvalitetssystem, og som foretaket 
bør gjøre noe med, knytter seg til følgende forhold:  

a) Internkontroll- og kvalitetssystemet i foretaket er ikke forankret i anerkjente rammeverk for 
intern kontroll.2 Dette betyr at Nordlandssykehusets kvalitetssystem ikke er satt inn i en 
helhetlig internkontrollsammenheng, noe som øker risikoen for at internkontrollsystemet ikke 
er dekkende og tilpasset virksomhetens behov. Kvalitetssystemet i Nordlandssykehuset 
beskriver kun krav til internkontroll på områdene kvalitet, informasjonssikkerhet og HMS. Det 
fremgår ikke hvordan og om kvalitetssystemet sikrer at det er tilstrekkelig internkontroll i 
forhold til andre regelverk, mål og vedtak som gjelder for foretaket. 
 

b) Docmap, som er foretakets kvalitetssystem, er ikke tatt i bruk som forutsatt:  
 Kvalitetssystemet mangler styrende dokumenter på flere områder, blant annet knyttet til 

samhandling, prioritering og rapportering. 
 Enkelte styrende dokumenter er i liten grad selvforklarende og har resultert i at de har 

blitt forstått og praktisert ulikt i forskjellige enheter i foretaket. 
 Mange prosedyrer er ikke beskrevet og mange beskrevne prosedyrer er ikke lagt inn. 
 Ansvarsforhold knyttet til prosedyrer er ikke tilstrekkelig avklart. 
 Mange overlappende prosedyrer/samme type prosedyre er beskrevet i mange enheter. 
 Mange av dokumentene i Docmap er lagt inn med en dokumenttype som ikke samsvarer 

med innholdet i dokument. 
 Det er det ikke gitt retningslinjer for hva som skal arkiveres av resultatdokumenter. 

 
c) Foretaket har per i dag ikke et enhetlig avviksrapporteringssystem. Dette har ført til ulik 

praksis innenfor foretaket. Dagens rutiner gir ikke sikkerhet for at alle avvik blir meldt og 
behandlet i henhold til foretakets retningslinjer. I spørreundersøkelse til ledere og ansatte i 

                                                   

2 Dette kan for eksempel være COSO, Turnbull, COCO, EFQM eller ISO. 



8 
 

Nordlandssykehuset kommer det frem at det er forskjellig meldekultur i foretaket, at det er 
uklart for mange hva som skal meldes og at avvik som skulle vært meldt, ikke blir meldt. 
 

d) Det er ikke etablert tilstrekkelige rutiner og kontrollmekanismer som gjør det mulig for 
lederne å følge opp at kravene i foretakets kvalitetssystem blir etterlevd. Det fremgår også 
av spørreundersøkelsen og i intervju at fastsatte krav ikke er tilstrekkelig kommunisert og at 
flere ledere ikke er kjent med innholdet i sentrale retningslinjer. Dette har ført til at flere av de 
krav som er satt til oppfølging av internkontroll og kvalitet ikke er fulgt opp som forutsatt i 
foretaket. Dette gjelder blant annet at: 
 risikovurderinger ikke gjennomføres som forutsatt, 
 ledelsens gjennomgang kun utføres unntaksvis, 
 interne revisjoner i liten grad gjennomføres, 
 det er i liten grad etablert kvalitetsmål på klinikk-, avdelings- eller enhetsnivå.  
 

e) Det er i liten grad utarbeidet styrende dokumenter knyttet til samhandling i 
Nordlandssykehuset. Dette er viktig for å sikre at samhandlingen skjer i henhold til 
overordnede prinsipper, som blant annet bør inneholde en presisering av ansvar, roller, 
struktur og organisering. Det skjer en omfattende daglig samhandling ved 
Nordlandssykehuset; på tvers av enheter, avdelinger og klinikker, og mellom sykehuset og 
eksterne parter. Manglene ved kvalitetssystemet betyr ikke at de fora og løsninger for 
samhandling som er valgt nødvendigvis er lite hensiktsmessige, men på grunn av at de i 
liten grad er dokumentert fører dette til at det blir svært vanskelig å ha oversikt over den 
samlede internkontrollen i behandlingskjeden. 
 

Revisjonen oppfatter fordelingen av oppgaver og ansvar for internkontroll og kvalitetssystemer som 
fragmentert og uklar, og ikke i tilstrekkelig grad tilpasset foretakets behov. Sykehusledelsen har det 
overordnede ansvaret for internkontroll og kvalitetssikring, men dette ansvaret synes ikke å ha blitt 
ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Manglende informasjons- og rapporteringsrutiner, samt 
manglende rutiner knyttet til overvåking av internkontrollen, har redusert sykehusledelsens mulighet 
til å fange opp avvik, mangler og andre forhold av betydning for kvalitet og pasientsikkerhet. Heller 
ikke på klinikknivå har det vært tilstrekkelige systemer og rutiner for å kunne ivareta 
ledelsesansvaret for internkontrollen. Kvalitets- og arbeidsmiljøgruppene synes å være tillagt 
oppgaver og ansvar som i noen grad er overlappende med linjeledernes ansvar, og som derfor kan 
skape usikkerhet om hvor ansvaret faktisk er plassert. 

Seksjon for kvalitet og arbeidsmiljø er tillagt en rolle knyttet til tilrettelegging av systemer for 
internkontroll og kvalitetssikring, samt opplæring og støtte for klinikkene i dette arbeidet. Seksjonen 
har ikke i tilstrekkelig grad fanget opp og møtt klinikkenes behov for opplæring, veiledning og 
systemstøtte. Seksjonen har heller ikke fungert som en aktiv pådriver for internkontroll/ 
kvalitetsarbeidet i klinikkene. Det er ikke i tilstrekkelig grad kvalitetssikret at dokumenter som legges 
inn i Docmap følger fastsatte standarder for dokumentstyring og -innhold. Dette har blant annet ført 
til at prosedyrene som har blitt lagt inn har vært mangelfulle, og at systemet ikke er blitt tatt i bruk 
som forutsatt.   

Nordlandssykehuset har iverksatt tiltak for å sikre at vedtatt funksjonsfordeling er identifisert og gjort 
kjent i foretaket. Samtidig kan det stilles spørsmål ved om Helse Nord RHF kunne kommunisert 
funksjonsfordelingen til foretakene på en mer hensiktsmessig måte. Helse Nord RHF har foreløpig 
ikke tatt i bruk effektive virkemidler for å sikre og kontrollere at oppgaver gjennomføres i tråd med 
vedtatt funksjonsfordeling. Dette fratar imidlertid ikke Nordlandssykehuset for sitt ansvar med å sikre 
at vedtakene etterleves. 

Strukturen i Docmap gir i liten grad muligheter for å hente ut informasjon knyttet til samhandling og 
aktiviteter i pasientforløp. Strukturen er tilrettelagt for å hente ut informasjon på organisasjonsnivå, 
og er ikke innrettet slik at det er mulig å vurdere om prosesser blir gjennomført med tilstrekkelig 
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kontroll og kvalitet. Prosessene representerer de tjenestene foretaket leverer og er derfor en av de 
viktigste dimensjonene å ha kontroll på.  

Styret og ledelsen ved Nordlandssykehuset har etter sommeren 2010 tatt viktige beslutninger om å 
iverksette tiltak for å rette opp svakhetene i foretakets internkontroll- og kvalitetssikringssystem. Det 
er startet et planmessig arbeid i klinikkene for å få tatt i bruk kvalitetssystemet fullt ut. Videre er det 
startet en prosess for å implementere konkrete tiltak rettet mot pasientsikkerhet og kvalitet. Dette 
innebærer blant annet tiltak for å styrke bruken av det pasientadministrative systemet, innføre 
pasientsikkerhetsvisitter, utnytte informasjon i det pasientadministrative systemet til bruk ved 
oppfølging av vedtatte funksjonsfordelinger i foretaket, identifisering av behandlingsrisiko gjennom 
implementering av Global Trigger Tool, samt innføring av sjekklisten Trygg kirurgi.  

Tiltakene som er initiert og iverksatt på foretaks- og klinikknivå vil være viktige bidrag for å styrke 
internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i foretaket. 
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3. Internkontroll og 

kvalitetssystem i 

Nordlandssykehuset  

3.1 Organisering av internkontroll og kvalitetsarbeid 
3.1.1 Linjeledelsen 

Internkontroll- og kvalitetsarbeid er et lederansvar. Foretaksledelsen ved NLSH har et særskilt 
ansvar for å: 

 legge til rette for systemer som bidrar til utvikling, styring og forbedring av kvalitet og 
arbeidsmiljø, 

 klargjøre og forplikte NLSH satsing på kvalitet, informasjonssikkerhet og arbeidsmiljø. 

Ledere på alle nivå har ansvar for internkontrollen for sin del av virksomheten. I styresak 52/08, om 
organisasjon og ledelse av Nordlandssykehuset, ble det vedtatt at prinsippet om enhetlig 
gjennomgående ledelse for den enkelte klinikk legges til grunn som ledelsesmodell ved foretaket. 
Ledelsesmodellen skal ivareta et helhetsperspektiv på foretaket, et godt og sammenhengende 
pasienttilbud, faglig robusthet, godt arbeidsmiljø og evne til å finne løsninger innenfor avtalte 
økonomiske rammer.  

Ledernes ansvar for internkontrollsystemet er nærmere beskrevet i 3.2, nedenfor. 

3.1.2 Kvalitets- og arbeidsmiljøgrupper 

Kvalitets- og arbeidsmiljøgruppene (KVAM-grupper) er tillagt en sentral funksjon i internkontrollen 
ved foretaket. Det skal etableres KVAM-grupper ved alle klinikker. Gruppen skal bestå av klinikksjef, 
overlege, verneombud og tillitsvalgte, der klinikksjef er leder av gruppen. I følge retningslinjene for 
KVAM-grupper bør i tillegg representanter for ledere fra alle nivå i klinikken, samt 
kvalitetsmedarbeidere, også være faste medlemmer i gruppen. Klinikksjefene har også mulighet til å 
etablere KVAM-grupper på underliggende ledelsesnivå (for eksempel på avdelingsnivå), noe som for 
eksempel er gjort i Akuttmedisinsk klinikk. KVAM-gruppene skal avholde møter en gang i kvartalet. 

Arbeidsoppgavene KVAM-gruppene er tillagt omfatter bl.a.: 

 drøfte områder for forbedring knyttet til kvalitet, HMS og informasjonssikkerhet, 

 følge opp rapporter etter interne revisjoner, 

 sørge for å utarbeide, implementere og vedlikeholde dokumenter i Docmap, 

 behandle og følge opp alle forbedrings- og avviksmeldinger, 

 følge opp nasjonale kvalitetsindikatorer. 

 

Det er ikke lagt opp til en fast sakliste for hvilke tema som skal behandles i KVAM-gruppene. Avvik 
som blir vurdert som alvorlige blir gjennomgått i KVAM-gruppene, men ikke alle avvik behandles her 
(jf. 3.4.2).  



11 
 

 

3.1.3 Kvalitetsutvalg 

Det er etablert et overordnet kvalitetsutvalg for strategiske og foretaksoverbyggende saker, samt 
kvalitets- og skadeutvalg for somatikk og psykiatri som er underutvalg av det strategiske 
kvalitetsutvalget.  

I retningslinjene for det strategiske kvalitetsutvalget går det frem at utvalget skal være et rådgivende 
organ for direktør ”i forhold som vedrører kvalitetssikring, kvalitetsutvikling og internkontroll”. 
Utvalget møter i forbindelse med faste møter i ledergruppen, og består av direktør og samtlige 
klinikksjefer. Klinikksjefene har som oppgave å videreføre og implementere kvalitetsutvalgets 
vedtak/planer i sine klinikker. Det fremgår i retningslinjene at det strategiske kvalitetsutvalget skal ha 
faste møter med frekvens som tilpasses saksmengden. Det er ikke angitt mer konkret hva dette 
innebærer, men det fremkommer i intervju at utvalget ikke har gjennomført så mange møter som 
planlagt i 2010.  

De to underutvalgene har fått ansvar for saksbehandling knyttet til spesialisthelsetjenestelovens § 3-
3. Dette innebærer at IK-2448-meldinger blir håndtert i disse to utvalgene. Det fremkommer i intervju 
at dette tar så mye tid at utvalgene sjelden behandler andre saker. 

 

3.1.4 Seksjon for kvalitet og arbeidsmiljø 

Seksjonen for kvalitet og arbeidsmiljø (KVAM-seksjonen) ble opprettet i 2006 (først som avdeling, 
senere seksjon). Seksjonen skal ivareta direktørens oppgaver knyttet til internkontrollsystemene for 
kvalitet, HMS, informasjonssikkerhet og IK-mat, og har også oppgaver knyttet til internrevisjon, 
rådgivning for linjelederne, samt å drive saksbehandling for AMU, kvalitetsutvalg og styret. I den 
opprinnelige organisasjonsplanen for KVAM-avdelingen går det fram at avdelingen bl.a. skal være 
direktørens og linjeledernes støtte- og pådriverapparat for utvikling, implementering og vedlikehold 
av system for internkontroll med styrende dokument/rutiner/prosedyrer. En av oppgavene som ble 
tillagt KVAM-avdelingen var å bidra til at Docmap skulle implementeres og brukes i 
Nordlandssykehuset. 

KVAM -seksjonen gir uttrykk for at de i liten grad ”bruker pisk” overfor klinikkene i arbeidet med å 
sikre at internkontroll- og kvalitetssystemene etterleves. Seksjonen ser at de i større grad kunne ha 
lagt makt bak kravene, men har hatt forståelse for at de som arbeider i klinikkene har en stressende 
hverdag. 

Når det gjelder oppfølging av klinikkene, gir KVAM -seksjonen videre uttrykk for at de gjerne skulle 
ha bistått klinikkene med rådgivning i større grad, men at manglende kapasitet har gjort dette 
vanskelig. Dette gjelder bl.a. oppgavene knyttet til å bistå klinikkene i forbindelse med internrevisjon 
(jf. 3.5.2).  

Spørreundersøkelsen viser at 36 % av lederne har henvendt seg til KVAM-seksjonen med spørsmål 
knyttet til internkontroll og/eller kvalitetssystemet. Enkelte av respondentene gir uttrykk for at 
seksjonen ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp kvalitetsarbeidet i klinikkene. 
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3.2 Internkontroll- og kvalitetssystem 
Helse Nord RHF har valgt det nettbaserte verktøyet Docmap som teknisk løsning for felles 
elektronisk kvalitetssystem i Helse Nord (jf. styresak 101-2002). Ved Nordlandssykehuset er per i 
dag modulen ”styrende dokumenter” og i noen grad observasjonsmodulen (avviksmodulen) tatt i 

bruk.  

Det fremgår at kvalitetssystemet skal tilfredsstille krav til internkontroll på områdene kvalitet, 
informasjonssikkerhet og HMS. I beskrivelsen av Nordlandssykehusets kvalitetssystem fremgår det 
at systemet bl.a. inneholder følgende elementer:  

 styrende dokumenter (prosedyrer/retningslinjer m.v.)  
 avvikshåndtering  
 internrevisjon  
 risikovurdering  
 ledelsens gjennomgang  
 medvirkning av ansatte  
 bruk av pasienterfaringer  

 

Elementene dokumentstyring, risikovurderinger, avviksprosedyrer og internrevisjon er ytterligere 
beskrevet i egne prosedyrer. 

Kvalitetssystemet ved Nordlandssykehuset blir i retningslinjene beskrevet som ”et ledelsesverktøy 

som gjelder alle ansatte i Nordlandssykehuset”. Det kommer frem at fortaksledelsen har et særskilt 

ansvar for å legge til rette for systemer som bidrar til utvikling, styring og forbedring av kvalitet og 
arbeidsmiljø, samt å klargjøre og forplikte NLSHs satsing på kvalitet, informasjonssikkerhet og 
arbeidsmiljø. I stillingsbeskrivelsen for klinikksjefene går det fram at det ligger til denne rollen å ha 
ansvar ”for at klinikken har fungerende systemer for internkontroll/sikring innenfor kvalitet og HMS”. 

Kvalitetssystemet gir ikke anvisninger eller klare føringer for hva som skal rapporteres videre fra 
klinikk- til direktørnivå.3  

Nordlandssykehuset rapporterer på nasjonale kvalitetsindikatorer, men det er ikke utviklet 
kvalitetsmål og -indikatorer på foretaks-, klinikk-, avdelings- og enhetsnivå. Klinikkene har i 
varierende grad systematisert arbeidet med handlingsplaner og rapportering av tiltak i 
handlingsplaner.  

 

3.3 Prosedyrer og styrende dokumenter 
Siden 2004, da Docmap først ble innført ved Nordlandssykehuset, har systemet vært brukt i 
varierende grad. I første halvår 2010 startet foretaket et arbeid med styrking av Docmap. Dette 
skjedde av på bakgrunn av rapporter fra internrevisjonen i Helse Nord RHF, etter en gjennomgang 
av Docmap i andre foretak i Helse Nord (internrevisjonsrapporter nr. 4, 5, 6 og 7/2009).  

Målet for Nordlandssykehusets arbeid med Docmap i 2010 har vært å ta i bruk modulen for styrende 
dokumenter i hele foretaket, samt å ta i bruk observasjonsmodulen for registrering og oppfølging av 
avviks- og forbedringsmeldinger. Arbeidet med Docmap ble ytterligere trappet opp i august 2010, da 

                                                   

3 Et unntak her, er at at KVAM-gruppen skal gjennomgå ”status på opplæring i bruk av MTU (medisinsk-teknisk utstyr) og 
vedlikehold av nødvendig kunnskap på bakgrunn av rapporter fra enhetene/avdelingene”. Etter gjennomgangen skal 
”resultatet/rapporten” oversendes direktør og berørte linjeledere. Så langt revisjonen kjenner til blir ikke slike rapporter per i dag 
oversendt direktøren. 
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direktørens ledergruppe vedtok at Docmap skal tas i bruk i alle klinikker til dokumentasjon av rutiner, 
prosedyrer og avviksoppfølging.  

 

3.3.1 Roller, ansvar og bruk av systemet 

Helse Nord RHF er applikasjonseier av Docmap, mens Kvalitetsnettverket (deltakere fra alle 
foretakene i Helse Nord) har ansvar for utvikling av løsningen og fastsetting av strukturer og 
retningslinjer m.m. i programvaren. 

Applikasjonsansvaret for Docmap ved Nordlandssykehuset omfatter bl.a. implementering/opplæring 
og brukerstøtte, og er lagt til KVAM-seksjonen.  

Det er lite oppfølging av i hvor stor grad Docmap faktisk brukes. Antall oppslag i dokumenter blir 
logget i systemet, men slike data har ikke blitt aktivt benyttet og fulgt opp. I et internt notat til 
direktøren i september 2010, i forbindelse med rammeplanen for å ta Docmap fullt ut i bruk, anslår 
KVAM -seksjonen at ca. 1/3 av foretakets ansatte ”har gjort eller gjør oppslag i systemet med ujevne 

mellomrom”. 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført er det bare 7 % av lederne som svarer at de aldri 
benytter Docmap. Av de som benytter systemet, er det 65 % som benytter det minst ukentlig. Blant 
lederne blir Docmap mest benyttet til å få tilgang til faglige prosedyrer, regelverk og veiledere og 
administrative rutiner, men det er mellom 30 og 40 % av som svarer at de benytter systemet for å 
legge inn, godkjenne og/eller revidere prosedyrer. 

I det interne notatet fra KVAM-seksjonen til direktøren kommer det frem at klinikkene og 
stabsavdelingene i varierende grad har ressurser som har avsatt tid til å arbeide med Docmap. I 
hovedsak har dette arbeidet blitt lagt til linjeledere, ass. linjeledere, rådgivere, fagutviklingspersonell 
og noen superbrukere/ressurspersoner. Opplæring av disse er gitt av applikasjonsansvarlig. 

Det er 68 % av lederne i spørreundersøkelsen som har fått opplæring i bruk av Docmap. Av disse 
svarer ca. to tredjedeler at opplæringen enten ikke var dekkende, eller bare delvis dekkende, for sitt 
behov for bruk av Docmap. Respondentene gir bl.a. uttrykk for at opplæringen av systemet har vært 
for rask og usystematisk, samt at det er et problem at det ikke er tilstrekkelig avklart fra sentralt hold 
hvordan prosedyrer skal utformes. 

 

3.3.2 Struktur og organisering i Docmap 

Dokumentene i Docmap er tildelt gyldighetsnivåer som skal tilsvare organiseringen i 
foretaksgruppen, fra regionnivå til enhetsnivå. Et dokument som er gyldig for en enhet blir tildelt 
denne enhetens gyldighetsnivå. Dokumentene blir lagt inn i dokumentsamlinger (kataloger over 
grupper av dokumenter). Dokumentene i Docmap er ikke organisert i forhold til de viktigste kjerne- 
og støtteprosessene i foretaket. 

På det tidspunktet revisjonen ble gjennomført var det ca. 6400 dokumenter i systemet med gyldighet 
for Nordlandssykehuset og underordnede enheter. Det var ca. 1250 dokumentsamlinger. I tillegg til 
de retningslinjer og prosedyrer som er utformet av/ved Helse Nord/Nordlandssykehuset er det også 
lagt inn lenker til relevante lover og forskrifter. 
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Det er stor variasjon mellom de ulike klinikkene og enhetene i hvor stor grad de har dokumentert 
sine faglige prosedyrer i Docmap. Et flertall av enhetene hadde lagt inn under ti dokumenter på sitt 
gyldighetsnivå, mens et par av enhetene hadde lagt inn over 200 dokumenter.4  

I Docmap skilles det mellom ulike ”dokumenttyper” (for eksempel ”retningslinje”, ”prosedyre” eller 

”sjekkliste”). Den vanligste dokumenttypen er ”prosedyre”. I tillegg til faglige prosedyrer, blir også 

administrative rutiner og beskrivelser av administrativ organisering, så som KVAM-grupper, omtalt 
som prosedyrer.5 I tillegg gis alle dokumenter et dokumentnummer, der de to første tegnene angir 
dokumentets bokstavkode. Dette kan for eksempel være ”RL” for retningslinje eller ”DS” for 

dokumentsamling. Det er totalt 13 ulike dokumenttyper å velge mellom. 

En gjennomgang av Docmap viser at det ikke er gjennomgående samsvar mellom dokumenttype og 
dokumentnummer. Blant annet er dokumenter med dokumentnummer som starter på ”SJ” (for 

”sjekkliste”) lagt inn med dokumenttype ”prosedyrer”. For Nordlandssykehuset finnes det ingen 

dokumenter i kategorien ”sjekklister” til tross for at det benyttes flere hundre sjekklister i operativ 
virksomhet. 

Det er ikke laget retningslinjer, verken sentralt eller i klinikkene, for hvilke prosedyrer som skal 
dokumenteres, eller hva som er kravet til form og innhold i faglige prosedyrer. Revisjonen viser at 
det finnes ulike formater og detaljeringsnivå av prosedyrer. Det er også mange prosedyrer som er 
dokumentert mange ganger i ulike avdelinger. 

Arbeidsgruppen som skal effektuere styrevedtak 42/10 (jf. 3.7.1) gir uttrykk for at det per i dag ikke 
er en god nok ”verktøykasse” for å arbeide med Docmap. Dette omfatter bl.a. følgende: 

 Det finnes ikke en tilstrekkelig detaljert mal for hvordan dokumenter skal se ut. 
 Det er mangler knyttet til begrepsavklaringer 
 Rutinene for dokumentstyring er ikke tilstrekkelige 

Arbeidsgruppen har satt i gang et arbeid for å revidere malen for dokumenter og lage utkast til rutine 
for dokumentstyring. Denne skal presenteres for strategigruppa (direktørmøtet) som arbeidsgruppen 
rapporterer til.  

 

3.3.3 Funksjonalitet, tilgjengelighet og brukergrensesnitt 

Det er flere som gir uttrykk for at det kan være vanskelig å finne fram til rutiner i Docmap. Dette er i 
særlig grad knyttet til dokumentsøk.6 På startsiden ligger det, i tillegg til kortlisten over viktige 
dokumenter, to søkefelt, med mulighet til å gå videre til ”utvidet søk”. I intervjuene fremkommer det 

at ansatte opplever dette som et problem. Søkefunksjonen framstår som forvirrende og lite praktisk. 
Dette kommer også frem i spørreundersøkelsen, der et flertall lederne (61 %) er uenig eller delvis 
uenig i at det er enkelt å bruke søkefunksjonen i Docmap. 

I det utvidede søket er det mulig å avgrense søkene ved å bruke en rekke ulike parametre. Den 
utvidede søkefunksjonen oppleves som et viktig verktøy, men manglende samsvar mellom oppgitt 
dokumenttype og innhold i dokumentene begrenser nytteverdien av filtrering på dokumenttype. 

                                                   

4 Dette gjelder blodbanken (265 dokumenter) og radiologisk enhet i Bodø (294).(Tallene er ekskludert dokumentsamlinger.) 
5 Dette er likevel ikke gjennomført konsekvent. Det er bl.a. eksempel på at ”Oksygenbehandling bruk av engangs fukteflaske” er 
klassifisert som en retningslinje og ikke prosedyre. 
6 Noe av problemet med manglende oversikt kan også være at brukerne ikke logger på med egen brukeridentitet. Det opplyses at 
det vil bli innført personlig brukerpålogging i systemet når observasjonsmodulen tas i bruk. Dette vil være med på å gi brukerne en 
bedre tilpasset startside i Docmap, og vil gjøre det enklere å finne fram til relevante dokumenter. 
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Docmap har funksjonalitet for intern lenking mellom dokumenter, noe som gir mulighet for å vise til 
relevante dokumenter på en rask og effektiv måte. Systemet har også funksjonalitet som gjør det 
mulig å varsle en eller flere personer via e-post om at nye dokumenter er lagt inn, og det kan også 
legges inn krav om at dokumentet må leses innen en fastsatt tidsfrist. Denne funksjonen omfatter 
både mulighet for å sende påminnelser til ansatte og mulighet for nærmeste leder til å følge opp at 
dokumentet blir lest. Det er også mulig å bli registrert som abonnent på dokumenter. Docmap vil da 
automatisk varsle abonnenten når det skjer endringer i dokumentene for eksempel ved revisjon. 
Funksjonalitet knyttet til varsling, kvittering og abonnement er ikke tatt i bruk i vesentlig grad. 

Når det gjelder endringer og revisjon av dokumenter i Docmap, har brukerterskelen tidligere vært 
opplevd som relativt høy, og det kommer frem i intervju at enkelte har vegret seg for å legge inn 
dokument som hyppig er gjenstand for endringer. Docmap kom i en oppgradert versjon høsten 
2010. Det blir opplyst at det er langt enklere å legge inn og endre dokumenter i denne versjonen, 
sammenlignet med den forrige.  

 

3.3.4 Revisjon og godkjenning av prosedyrer 

Docmap er tilrettelagt for versjons- og dokumentkontroll og det er rutiner knyttet til godkjenning og 
revisjon av dokumenter. Disse funksjonene oppleves som svært nyttige av brukerne av systemet.  

Nordlandssykehuset opererer med fire ulike roller i dokumentkontrollen: Dokumentansvarlig mottar 
alle meldinger angående dokumentet, utarbeider er den personen som har utarbeidet dokumentet, 
saksbehandler er den som legger dokumentet inn i Docmap på vegne av utarbeider og godkjenner 
er den personen som ”innestår for det faglige innholdet”. Det er mulig å legge inn to godkjennere, 

der godkjenner 2 mottar arbeidskopien etter at godkjenner 1 har godkjent den.  

Det er ikke tydelige skriftlige krav til hvem som kan godkjenne prosedyrer, utover at godkjenner 
omtales som ”normalt en leder”. Det fremkommer i intervjuer at det heller ikke er klare retningslinjer 

for dette i klinikkene. I mange tilfeller er rutinene gjennomgått av seksjons- eller avdelingsoverlege, 
men en slik gjennomgang blir bare delvis dokumentert i Docmap. I intervju fremkommer det at 
forståelsen for overlegenes ansvar i den nye ledelsesmodellen (jf. 3.1.1) ikke alltid er like godt 
avklart, spesielt forhold til enhets- og avdelingsledere. 

Når dokumenter legges inn i Docmap er det mulig å legge inn en dato for når dokumentet skal 
oppdateres. Dokumentansvarlig vil motta en melding om dette ved denne datoen, og om nødvendig 
sette i gang en prosess for revisjon av dokumentet. For mange av dokumentene i Docmap er det per 
i dag ikke lagt inn slik dato. Ledere som revisjonen har intervjuet gir uttrykk for at dette området har 
høy prioritet, og at det jobbes med å få på plass en god praksis for godkjenning og revisjon av 
prosedyrer. 

I enkelte tilfeller vil ikke en prosedyre ha et fullstendig avklart ”eierforhold”. Det kan være uklart 

hvilke avdelinger som er ansvarlige for bestemte prosedyrer, og hvilken avdeling som skal 
godkjenne disse. Dette gjelder særlig for prosedyrer som omfatter flere avdelinger og enheter, eller 
for prosedyrer med både sykepleier- og medisinskfaglig innhold. I spørreundersøkelsen er det 35 % 
av lederne som sier seg uenig i at det er klart hvem som har ansvar for prosedyrer som er gjeldende 
i flere enheter/avdelinger (jf. figur 3 i vedlegg 4). Problemstillingen synes enda mer fremtredende for 
prosedyrer som er gjeldende i flere klinikker. I prinsippet skal slike prosedyrer godkjennes av 
direktør, men det fremkommer i intervju at dette kan være problematisk, spesielt i tilfeller der to eller 
flere klinikker er uenige om innholdet i en prosedyre.  
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3.3.5 Arkivering av resultatdokumenter 

Det er ikke tydelig definert i kvalitetssystemet hvilken type dokumentasjon som skal arkiveres og 
hvor dokumentasjon skal arkiveres. Det er ingen retningslinjer i Docmap knyttet til lagring/arkivering 
av meldinger, målinger eller registreringer (”resultatdokumenter”). Der slike dokumenter foreligger 
blir de vanligvis arkivert i permer ved respektive enhet eller klinikk. I intervju fremkommer det at 
mangelen på retningslinjer for arkivering trolig fører til at en del dokumentasjon ikke arkiveres i tråd 
med føringer i sentrale lover og forskrifter. 

 

3.4 Gjennomføring, kontroll og oppfølging 
3.4.1 Risikovurderinger 

I oppdragsdokument fra Helse Nord RHF til NLSH for 2010 framgår følgende: 

”For å sikre gjennomføringskraft i hele organisasjonen for de oppdrag og mål som skisseres, må 
overordnet risikostyring, internkontroll og arbeid med omstilling følges opp i alle ledd i 
helseforetaket.” 

Nordlandssykehuset HF skal (utdrag): 
 identifisere, vurdere og håndtere potensiell risiko for manglende måloppnåelse i samsvar 

med vedtatte retningslinjer for risikostyring, 
 starte implementering av risikostyring i hele organisasjonen og sikre at risikostyring inngår i 

foretakets ordinære mål og resultatstyring, 
 sikre at organisasjonen på ulike nivå har nødvendige ressurser, herunder tilstrekkelig 

kompetanse og gjennomføringsevne til å møte omstillingsutfordringen som foretaket står 
ovenfor, 

 rapportere oppfølging av Riksrevisjonens rapport i 1. tertialrapport 2010. 

OU -seksjonen er ansvarlig for grunnopplæring i risikostyring, herunder også risikovurdering, og 
bistår som rådgivere når klinikkene gjennomfører risikovurderinger. 

Risikovurderinger blir gjennomført i noen sammenhenger i NLSH. Det har blant annet blitt 
gjennomført risikovurdering ved klinikkene i forbindelse med etablering av klinikkstrukturen, og i 
forbindelse med utbyggingen av sykehuset i Bodø. Videre er revisjonen kjent med at det har blitt 
gjennomført risikovurderinger knyttet til enkeltprosjekter, samt risikovurderinger knyttet til kritiske 
suksessfaktorer (KSF) i forbindelse med tertialrapportering til Helse Nord RHF. I 
spørreundersøkelsen kommer det fram at risikovurderinger ikke har blitt gjennomført ved alle 
klinikkene i løpet av 2010. 

I intervju kommer det frem flere utfordringer knyttet til bruken av risikovurderinger ved foretaket. Ved 
flere av klinikkene har arbeidet med risikovurderinger hatt lav prioritet, og risikovurdering har ikke 
blitt tatt i bruk i noen særlig utstrekning. Mange påpeker også at det er store variasjoner i måten 
risikovurderinger gjennomføres på, og gir uttrykk for at de savner opplæring knyttet til metodikk for 
risikovurderinger. 

En gjennomgang av risikorapporteringen i forbindelse med tertialrapporteringen for andre tertial 
2010 avdekker flere svakheter/mangler ved måten risikovurderingen blir dokumentert, bl.a.: 

 Grunnlaget for konklusjonene (risikovurderingene) kommer ikke tydelig frem. 
 Sammenheng mellom mål, risiko og tiltak synes ikke alltid like tydelig. 
 Det er ikke definert toleransegrenser for risiko. 
 Det er ikke en enhetlig praksis for hvordan skjema for risikovurdering fylles ut. 
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3.4.2 Behandling av avvik 

I prosedyrene for forbedrings- og avviksbehandling ved Nordlandssykehuset fremkommer det at 
avvik og forslag til forbedringer skal meldes av den som har forårsaket eller oppdaget 
hendelsen/avviket, og at meldingen skal behandles på lavest mulige nivå i organisasjonen. Videre 
fremkommer det at melder alltid skal informeres om resultatet av behandlingen, uavhengig av 
resultatet av denne. For avvik som har ført til, eller kunne ført til, betydelig skade på pasient, er det 
utarbeidet en egen prosedyre. I slike tilfeller skal det fylles ut et IK-2448-skjema (i samsvar med 
meldeplikten i spesialisthelsetjenestelovens § 3-3). 

Avviksmodulen i Docmap er ikke tatt i bruk i hele foretaket. Den er i bruk ved psykiatri/rus i Rønvik 
og enkelte enheter ved Diagnostisk klinikk, men i øvrige avdelinger og klinikker blir det hovedsakelig 
benyttet et papirbasert system. 

Det er til dels store forskjeller for hvordan ulike enheter og avdelinger behandler og rapporterer 
avvik. Et klart flertall av lederne i spørreundersøkelsen sier seg enig (41 %) eller delvis enig (41 %) i 
at det er tydelig for dem hvilke hendelser som skal meldes som avviks- og forbedringsmeldinger. Det 
er noen færre, men fremdeles et klart flertall, er enig (43 %) eller delvis enig (30 %) i at det er tydelig 
hvilke hendelser som skal meldes på IK-2448-skjema. Det fremkommer likevel ut fra intervju og 
spørreundersøkelsen til de ansatte at det for noen kan være utydelig hva som skal meldes som 
avvik, og hva som er forskjellen på de ulike typene avviksmeldinger. 

En gjennomgang av avviksmeldinger ved utvalgte klinikker viser at meldingene omfatter bl.a. forslag 
til forbedring av rutiner og prosedyrer, melding om manglende eller mangelfulle rutiner/prosedyrer og 
brudd på rutiner/prosedyrer eller lov/forskrift. Det forekommer også meldinger som ikke faller inn 
under disse kategoriene, eksempelvis meldinger knyttet til trivsel og miljø.  

Det kommer frem i intervju at det er ulik praksis og holdninger knyttet til rapportering av avvik. Blant 
annet er det få avviksmeldinger fra legegruppen. 63 % av lederne i spørreundersøkelsen oppgir at 
de har opplevd tilfeller hvor det ikke har blitt levert avviksmelding på en hendelse som i følge 
retningslinjene for avviksmelding burde blitt rapportert. Dette gjelder i særlig grad ”forbedrings-
meldinger”, men også avviksmeldinger (både meldinger som skulle blitt meldt som IK-2448 og andre 
avviksmeldinger). Lederne oppgir at de viktigste årsakene til dette er dårlig tid, at det har blitt glemt, 
samt at det ikke oppfattes som hensiktsmessig å melde avvik. I tillegg nevnes det av flere at det ikke 
er en god kultur for å melde avvik, og at enkelte lar være å melde av frykt for sanksjoner eller av 
hensyn til kollegaer. Når de ansatte blir spurt om det samme, begrunnes manglende meldinger i 
særlig grad med at det ikke oppfattes som hensiktsmessig å melde avvik. Enkelte kommenterer 
også at meldinger ikke fører til tiltak eller forbedringer og at det ikke nytter å melde avvik. 

KVAM-gruppene skal i henhold til prosedyren for forbedrings- og avviksbehandling ha systematisk 
oppfølging av trender/utvikling av forbedringer og avvik som ”fast agendapunkt”. Det fremkommer i 
spørreundersøkelsen at den vanligste praksisen i KVAM-gruppene er at meldingene rapporteres i 
listeform, og at enkeltmeldinger behandles/diskuteres ved behov.  

Det er ulik praksis knyttet til vidererapportering av avviksmeldinger fra enhetsnivå til avdelings- og 
klinikknivå. 32 % av enhetslederne svarer i spørreundersøkelsen at de ikke rapporterer alle meldte 
avvik videre til avdelingsleder/klinikksjef. I enkelte tilfeller skyldes dette at enheten bruker elektronisk 
avviksmeldingssystem, og at avdelingsleder derfor har tilgang til meldingene i systemet. I de fleste 
tilfellene er imidlertid forklaringen at avvik som lukkes på enhetsnivå ikke sendes videre til leder. 
Dette innebærer en risiko for listene over avvik som sendes til KVAM-gruppemøtene ikke er 
fullstendige. 
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3.4.3 Kompetanse 

Kompetanse er vesentlig for å sikre kvaliteten innenfor den kliniske delen av virksomheten. Dette 
fremgår både av kvalitetssystemet og i intervju. Det å ha kvalifiserte medarbeidere som oppfyller 
krav til utdanning og kompetanse er det viktigste tiltaket for å sørge for kvalitet og sikkerhet for 
pasientene. 

I NLSH er ansvaret for opplæring lagt til linjeledere på alle nivå. Det er et eksplisitt krav til 
introduksjonsprogram/opplæring for nyansatte innen ”særlig risikoutsatte arbeidsområder”. Det 

fremheves videre at det er viktig å kartlegge kompetansebehov, og at opplæringsplaner og 
opplæringsbudsjett kan synliggjøre om ansatte får tilstrekkelig opplæring. Det er laget prosedyrer 
knyttet til kompetansekartlegging, og seksjon for kunnskapsbygging tilbyr maler og støtte i dette 
arbeidet.  

Revisjonen tyder på at det ikke blir gjennomført systematisk kompetansekartlegging i alle enheter. I 
spørreundersøkelsen svarer 59 % av enhetslederne som svarer at det gjennomføres 
kompetansekartlegging i deres enhet. Hhv. 24 % og 20 % svarer at det er gitt skriftlige føringer fra 
foretak, klinikk eller avdeling for hvordan kompetansekartlegging skal gjennomføres, og hvordan 
denne skal rapporteres til overordnede nivå. 

Revisjonen har sett eksempel på oversikter over kompetanse knyttet til bruk av medisinskteknisk 
utstyr ved enheter i den kliniske virksomheten. Det føres også en form for oversikt over 
gjennomførte kurs på de fleste enheter; 72 % av enhetslederne som svarer at det føres oversikt over 
gjennomførte kurs og opplæringstiltak for de ansatte i sin enhet. Videre er revisjonen kjent med at 
det har blitt utarbeidet opplæringsplaner innen enkelte enheter, men det er ikke noen 
gjennomgående praksis for dette i foretaket.  

 

3.4.4 Medvirkning fra ansatte 

I tillegg til avviks- og forbedringsmeldinger, har ansatte mulighet til å gi innspill til forbedring av 
internkontroll og kvalitet gjennom medarbeidersamtaler, personalmøter og undervisningsgrupper. 
Spesielt personalmøter blir fremhevet som viktige fora for der de ansatte kan delta i 
kvalitetsarbeidet. 

Medarbeidersamtaler er i prinsippet et tilbud til de ansatte ved Nordlandssykehuset, og de ansatte 
velger selv om de vil ha medarbeidersamtaler eller ikke. I spørreundersøkelsen svarer 24 % av 
enhetslederne at det ikke har blitt gjennomført medarbeidersamtaler i deres enhet de siste tolv 
månedene. 41 % svarer at det har blitt gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte, og 32 % 
svarer at det har blitt gjennomført, men ikke med alle ansatte. Det kommer frem i intervju at 
klinikkledelsen har en viktig rolle knyttet til det å fremheve at medarbeidersamtaler er viktige for 
arbeidsmiljø og kvalitet ved avdelingen. Der klinikkledelsen ikke har gjort dette tydelig, har heller ikke 
medarbeidersamtaler blitt gjennomført i særlig stor grad. 

Et stort flertall av enhetslederne (90 %) rapporterer i spørreundersøkelsen at det blir gjennomført 
personalmøter annenhver måned eller oftere. Bare 2 % svarer at det ikke blir gjennomført 
personalmøter i deres enhet. 

I spørreundersøkelsen ble de ansatte spurt om de hadde gjennomført medarbeidersamtale eller 
deltatt på personalmøter i løpet av det siste året. Langt de fleste som svarte ja på disse 
spørsmålene gav uttrykk for at de fikk anledning til å komme med innspill knyttet til kvalitet og 
forbedring av virksomheten på medarbeidersamtaler og personalmøter. 
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3.4.5 Bruk av innspill fra pårørende og pasienter i kvalitetsarbeidet 

Det blir i liten grad gjennomført brukerundersøkelser og systematisk hentet inn tilbakemeldinger fra 
pasienter og pårørende ved sykehuset. I løpet av det siste året har det imidlertid vært gjennomført 
brukerundersøkelser ved enkelte enheter/avdelinger i foretaket. Resultatene fra 
brukerundersøkelsene benyttes som innspill til forbedringsarbeidet. I spørreundersøkelsen beskriver 
en klinikksjef at det ved enkelte enheter har vært benyttet et skjema som brukerne fyller ut, og at 
resultatene fra undersøkelsen tas opp i KVAM-gruppen og ved den enkelte enhet. 

Revisjonen er videre kjent med at avdelings- eller klinikksjefer har utarbeidet faste måter å håndtere 
klager fra pasienter og pårørende på. I spørreundersøkelsen kommer det frem mange eksempler på 
hvordan dette gjøres i praksis. I de fleste tilfeller blir det tatt muntlig eller skriftlig kontakt med 
pårørende. Flere av lederne forklarer at det også gjennomføres tiltak der det vurderes som 
hensiktsmessig. Dette er i første rekke å ta opp hendelsene/klagene med det personellet som har 
vært involvert, og eventuelt ta det videre til personal- eller ledermøter. Videre nevner flere at man 
kan melde de aktuelle hendelsene som forbedringsmelding, og eventuelt gjøre endringer i 
prosedyrer.  

I tillegg til brukerundersøkelser og håndteringer av henvendelser fra pasienter og pårørende nevnes 
også nasjonale pasienterfaringsundersøkelser, brukerutvalget ved Nordlandssykehuset og 
pasientombudet som relevante kilder for innspill fra brukere av foretakets tjenester. 

 

3.5 Ledelsesoppfølging 
3.5.1 Ledelsens gjennomgang 

I beskrivelsen av Nordlandssykehusets kvalitetssystem fremgår det at ledelsens gjennomgang bør 
utføres ”tertialvis på HF-nivå og minimum årlig på klinikknivå”. I retningslinjene for KVAM-gruppene 
går det fram at disse skal være arena for årlig ledelsesgjennomgang av internkontrollsystemene på 
klinikknivå. Fra intervju og spørreundersøkelse går det fram at det er få ledere som kjenner til 
begrepet ”ledelsens gjennomgang”. Ledelsesgjennomgang har ikke blitt gjennomført på HF-nivå, og 
blir bare unntaksvis gjennomført i klinikkene. Lederne gir heller ikke uttrykk for at de er kjent med 
eller benytter andre metoder for en gjennomgang av internkontrollsystemene. 

Omtalen av ”ledelsens gjennomgang” i kvalitetssystemet er svært kortfattet, og på et overordnet 
nivå. Det er heller ikke utarbeidet støttende retningslinjer/prosedyrer knyttet til dette området, eller 
eventuelle sjekklister for intern virksomhetsgjennomgang. I følge KVAM-seksjonen bør rutinene på 
dette området klargjøres og konkretiseres. 

3.5.2 Interne revisjoner 

Retningslinjene for internrevisjon er lagt om i 2010 slik at de i større grad klargjør klinikkenes ansvar 
knyttet til dette området. Klinikk- og stabssjefer er ansvarlig for organisering og gjennomføring av 
årlig internrevisjon knyttet til sin klinikk/stabsavdeling.7 Hvert år skal det utarbeides en plan for 
internrevisjon for hver klinikk/stabsavdeling. Denne skal gjelde kvalitet, HMS, IK mat og 
informasjonssikkerhet. Det er KVAM-gruppene som skal peke ut områder for internrevisjon. KVAM-
gruppene har således fått en sentral rolle knyttet til både ledelsens gjennomgang og internrevisjon.  

                                                   

7 Dette er en internrevisjon som inngår som et ledd i ledelsens oppfølging av internkontroll og kvalitet, og har ikke sammenheng 
med internrevisjonsfunksjonen i Helse Nord RHF, som er en er en uavhengig bekreftelses- og rådgivningsfunksjon for 
foretaksgruppen Helse Nord. 
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Alle ledere i foretaket skal være kjent med retningslinjene for internrevisjon, men 
spørreundersøkelsen viser at dette i liten grad er tilfelle. Hele 62 % av lederne i 
spørreundersøkelsen svarer at de ikke er kjent med disse retningslinjene. 

KVAM-seksjonen gir uttrykk for at Nordlandssykehuset har gjennomført for få interne revisjoner til 
nå. Seksjonen har ansvar for å legge til rette for internrevisjon, men har ikke hatt tid til å prioritere 
dette i tilstrekkelig grad. Seksjonen har som mål å frigjøre en av de ansatte fra andre oppgaver for i 
større grad å være rådgiver for klinikkene og foretaket i arbeidet med internrevisjon. 

Det er store variasjoner mellom klinikkene når det gjelder hvor langt man har kommet i å ta i bruk 
internrevisjon som verktøy. Spørreundersøkelsen viser at dette bare har blitt gjennomført på et fåtall 
av klinikkene. Blant enhetslederne er det 26 % som svarer at det har blitt gjennomført 
internrevisjoner ved deres enhet i løpet av det siste året. Videre er det for de fleste klinikkene ikke 
utarbeidet plan for internrevisjon.  

 

3.6 Samhandling 
3.6.1 Pasientforløp 

Det er beskrevet flere rutiner for å klargjøre samhandlingen mellom enheter, avdelinger og klinikker 
ved Nordlandssykehuset. Dette omfatter blant annet: 

 Samhandlingsrutiner for utveksling av personell mellom sengeposter. 
 Rutiner for preoperativt løp 
 Rutiner for utnevnelse av pasientansvarlig lege 

 

Samhandling mellom enheter, avdelinger og klinikker kan drøftes i faste fora, som for eksempel 
enhetsledermøter, møter mellom klinikk- og avdelingsledere eller ledergruppemøter på sykehusnivå, 
eller i mer ad-hoc-pregede fora ved behov. Et eksempel på hvordan utfordringer knyttet til 
samhandling mellom klinikker løses, er at enhetsledere og avdelingsledere ved kirurgisk ortopedisk 
klinikk og akuttmedisinsk klinikk har satt i gang et arbeid knyttet til hentetiden ved mottak av 
pasienter fra intensiv. I dette arbeidet har man diskutert mulige forbedringsområder for hvordan 
klinikkene kan effektivisere denne delen av pasientflyten.  

Det fremkommer likevel i intervju at man generelt sett trenger økt forståelse for andre avdelingers 
arbeid, og mer jevnlige møter. Pasientforløp er heller ikke standardisert og dokumentert i tilstrekkelig 
grad. Eksempler som nevnes i intervju er at det ikke er skrevet en standard plan for opphold for 
fedmepasienter, og at man i større grad kunne standardisere postoperativt løp.  

I spørreundersøkelsen går det frem at ca. 42 % av lederne er uenig eller delvis uenig i at det er klare 
føringer for hvordan samhandling på tvers av klinikker og avdelinger skal foregå (jf. figur 3 i 
tabellvedlegget). Blant de som oppgir at det er gitt klare føringer, kommer det frem at dette gjerne er 
kommunisert muntlig i dialog eller i møter.  

Et flertall av lederne er enig eller delvis enig i at det er god samhandling knyttet til pasientforløp 
mellom sin klinikk og andre klinikker. Det er likevel nesten en tredjedel av de som har gjort seg opp 
en mening om spørsmålet som gir uttrykk for at de er uenig i dette (jf. figur 1). 
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Figur 1 Det er god samhandling knyttet til pasientforløp mellom min klinikk og de andre klinikkene ved 
Nordlandssykehuset. N=184 

 

3.6.2 Funksjonsfordeling 

Funksjonsfordelingen ved Helse Nord er ikke formalisert i en samlet oversikt, men fremgår av 
oppdragsdokumenter og annen kommunikasjon fra Helse Nord RHF.  

I etterkant av ”kirurgisaken” gjorde Nordlandssykehuset v/ konstituert direktør en gjennomgang av 

oppdragsdokumenter og annen dokumentasjon for å finne frem til hvilke områder som er 
funksjonsfordelt. Denne oversikten ble formidlet Helse Nord RHF i et brev i juli 2010. I sitt svar viste 
Helse Nord RHF til ytterligere to områder som var funksjonsfordelt.  

Nordlandssykehuset har (før sommeren 2010) ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å kommunisere 
funksjonsfordelingen ut i organisasjonen eller kontrollere at denne følges. Revisjonen er kjent med at 
det er satt i gang et arbeid for å undersøke mulighetene for å benytte data fra det 
pasientadministrative systemet til dette formålet. Et slikt system vil kunne gi en kontinuerlig 
overvåking av at funksjonsfordelingen etterleves i helseforetaket. 

 

3.7 Satsing på pasientsikkerhet og kvalitet 
3.7.1 Implementering av nye tiltak 

I styrevedtak 42/10 om pasientsikkerhet og kvalitet er følgende tiltak vedtatt gjennomført: 

 Ta i bruk Docmap fullt ut 
 Innføre sjekklisten Trygg Kirurgi 
 Gjennomføre undersøkelse av ansattes holdninger til pasientsikkerhet 
 Gjennomføre innledende undersøkelse av sykehusdødelighet 
 Monitorere standardiserte dødelighetsrater og skadefrekvens 
 Innføre pasientsikkerhetsvisitter 
 Innføre avdelingsvise/seksjonsvise kvalitetsparameter 
 Etablere tverrfaglige team for gjennomgang av diagnostikk og behandling av kreftpasienter 
 Etablere systematisk bruk av komplikasjonsmøter i kjernevirksomheten 
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For å effektuere styrevedtak 42/10 er det satt sammen en arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra fagavdelingen, direktørens stab, fem av klinikkene, samt en journalist og en 
sekretær. På det tidspunktet revisjonen gjennomførte intervjuer hadde arbeidsgruppen bare vært i 
drift i en uke, men hadde allerede begynt å arbeide med flere av oppgavene. Dette omfatter blant 
annet arbeidet med dokumentstyring i Docmap (jf. 3.3.2). Videre er gruppen i gang med å utarbeide 
en elektronisk spørreundersøkelse om holdninger til pasientsikkerhet, og har planlagt undersøkelse 
av sykehusdødelighet og gjennomføring av pasientsikkerhetsvisitter. 

For å kunne overvåke skadefrekvens, vil Nordlandssykehuset benytte Global Trigger Tool (GTT), 
som er en metode utviklet ved Institute for Healthcare Improvement (IHI). Metoden baserer seg på 
strukturerte journalgjennomganger, der man ved bruk av bestemte søkeord/triggere identifiserer 
journaler som har kombinasjoner av søkeord som indikerer at dette er en pasient med høy risiko. 
GTT gir på denne måten et grovt estimat for potensielt skadeomfang ved sykehus.8 Inntil videre vil 
denne overvåkingen foregå ved manuell gjennomgang av journaler. Det er imidlertid startet et arbeid 
for å kunne hente ut data fra det pasientadministrative systemet, slik at det blir mulig å automatisere 
gjennomgangen og øke antallet journaler som blir gjennomgått.  

 

3.7.2 Holdninger til pasientsikkerhet og kvalitet 

Arbeidsgruppen som har ansvar for å effektuere styrevedtak 42/10 gir uttrykk for at det er god 
respons og velvilje i forhold til arbeidet med kvalitet i foretaket. Mange ansatte ser at en forbedring 
av internkontroll og kvalitetssystemer vil være positivt både for pasienten og sykehuset.  

Den positive holdningen til arbeidet med kvalitet fremkommer også i revisjonens 
spørreundersøkelse. Et stort flertall av enhetslederne er tydelige på at kvalitet er i fokus i deres 
enheter (jf. figur).  

 

Figur 2 Det er fokus på kvalitet i min enhet. N=105 

                                                   

8 https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/tema/pasientsikkerhet/eksempler/ 
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Det er også tydelig at de færreste er motvillige mot å ta i bruk internkontrollsystemer. 97 % av 
enhetslederne svarer at de er enig eller delvis enig i at de ansatte ved deres enhet er opptatt av å 
følge prosedyrer og retningslinjer i det kliniske arbeidet. Videre gir et klart flertall (93 %) uttrykk for at 
klinikkledelsen viser i ord og handling at prosedyrer og retningslinjer skal følges. (Jf. figur 5 og figur 6 
i tabellvedlegget.) 

Det blir fremhevet som en viktig forutsetning for å lykkes i arbeidet at ledere og ansatte får et 
eierforhold til systemer og rutiner. Arbeidsgruppen gir uttrykk for at det viktig å styrke ledernes fokus 
og forståelse for hva foretakets internkontrollkrav faktisk innebærer. Det er en del ledere som ikke 
har skjønt rekkevidden av det ansvaret de sitter med, og de har per i dag ikke fått tilstrekkelig 
veiledning til å forstå ansvaret. 

Det blir opplyst at det tidligere var en utfordring å få løftet frem arbeidet med kvalitetssystemer, men 
at det nå er gitt mange positive tilbakemeldinger på at man får anledning til å jobbe med 
internkontroll og kvalitetssystemer. 

 

3.8 Observasjoner og vurderinger 
Revisjonens samlede vurdering av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen ved 
Nordlandssykehuset er at de ikke tilfredsstiller kravene til internkontroll i forskrift om internkontroll i 
sosial- og helsetjenestene. I særlig grad gjelder dette: 

 Ansvar, oppgaver og myndighet knyttet til forbedringsarbeidet er ikke klart nok beskrevet. (Jf. 
§ 4a) 

 De ansatte har ikke tilstrekkelig kunnskap om virksomhetens internkontroll. (Jf. § 4c) 
 Det har ikke blitt gjennomført tilstrekkelig med systematiske gjennomganger av virksomheten 

for å skaffe oversikt over områder hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av 
myndighetskrav. (Jf. § 4f) 

 Det er flere svakheter og mangler i internkontrollsystemet knyttet til utvikling, iverksetting, 
kontroll og forbedring av rutiner og tiltak. (Jf. § 4g) 

 Overvåkning og gjennomgang av internkontrollen blir ikke gjort i tilstrekkelig grad. (Jf. § 4h) 
 Tiltakene i internkontrollen er ikke dokumentert i tilstrekkelig grad. (Jf. § 5) 

Denne vurderingen betyr ikke at Nordlandssykehuset ikke har et system for internkontroll, men at 
internkontrollen etter revisjonens vurdering ikke er gjennomført systematisk nok i hele foretaket, og 
at tiltakene ikke er tilstrekkelig dokumentert og tilpasset risikoforhold knyttet til Nordlandssykehusets 
virksomhet. 

I tillegg vurderer revisjonen at Nordlandssykehuset har et forbedringspotensial knyttet til:  

 systematisk bruk av erfaringer fra pasienter og pårørende i forbedringsarbeidet,  
 kartlegging av medarbeidernes kompetansebehov. 

Det er revisjonens vurdering at nevnte mangler har sammenheng med svakheter i (i) de systemer og 
rutiner for internkontroll og kvalitetssikring som er innført og (ii) organiseringen av 
internkontrollarbeidet. 
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(i) System for internkontroll og kvalitet 

Det er identifisert en rekke utfordringer i kvalitetssystemet og måten dette har blitt implementert på: 

 Det er ikke utarbeidet gode nok retningslinjer eller maler for hvilke prosedyrer som skal 
dokumenteres eller krav til form og innhold i faglige prosedyrer. Dette medfører en risiko for 
at vesentlige prosedyrer ikke blir dokumentert, og at Docmap mister verdi som system for 
styrende dokumenter. 

 Det er ikke gjort nødvendige begrepsavklaringer knyttet til dokumentasjonen i Docmap (for 
eksempel skilles det ikke mellom styrende dokumenter og resultatdokumenter). 

 I mange tilfeller er det ikke et avklart eierforhold til dokumenter. Det er ikke tilstrekkelig 
avklart hvem som kan godkjenne prosedyrer, og praksis knyttet til godkjenning og revisjon 
av medisinske prosedyrer spriker mellom klinikker og avdelinger. Problemet er særlig tydelig 
for prosedyrer som omfatter flere avdelinger. 

 Det er manglende dokumentasjon og rutiner knyttet til samhandling mellom enheter, 
avdelinger og klinikker. Dette fører til at det blir vanskelig å ha oversikt over den samlede 
internkontrollen i behandlingskjeden. 

 Det ikke er definert hvilken type dokumentasjon som skal arkiveres og hvor dokumentasjon 
skal arkiveres, noe som svekker mulighet for oppfølging og kontroll i kvalitetsarbeidet. 

 Manglende avklaring av sentrale prinsipper for internkontroll og dokumentstyring sentralt har 
forplantet seg via Docmap-opplæringen til brukerne som legger inn prosedyrer i systemet. 
Dette har i første omgang ført til mangelfulle prosedyrer, og videre til usikkerhet rundt bruk 
av prosedyrene og manglende forståelse av internkontroll i organisasjonen. 

Nordlandssykehuset har satt i gang et omfattende arbeid knyttet til revitalisering av 
kvalitetssystemet, og det er varslet at flere av momentene som er trukket fram her vil bli gjennomgått 
i forbindelse med dette arbeidet. 

Det fremkommer videre at det er flere utfordringer knyttet til ledelsens planlegging, oppfølging og 
overvåkning av internkontrollen. Revisjonen vil her spesielt trekke fram følgende forhold: 

 Risikovurderinger blir ikke brukt systematisk nok, og på en måte som gir 
Nordlandssykehuset tilstrekkelig oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for 
svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Revisor vil i denne forbindelse peke på 
at Helse Nord har satt i gang et arbeid knyttet til risikostyring som gir Nordlandssykehuset et 
godt utgangspunkt for å forbedre sitt opplegg på dette området. 

 Avvik blir i mange tilfeller ikke meldt, og meldte avvik blir i noen tilfeller ikke rapportert videre 
eller blir ikke rapportert på en ensartet måte. Dette reduserer foretakets mulighet til å 
avdekke, rette opp og forebygge uønskede hendelser. 

 Kvalitetssystemet gir ikke klare føringer for hva som skal rapporteres videre fra klinikk- til 
direktørnivå. En målrettet og systematisk rapportering er et vesentlig element i 
kvalitetssystemet. Manglende føringer for rapportering medfører risiko for at ledelsen ikke 
tilstrekkelig grad klarer å følge opp internkontrollen. 

 Samlet sett er ikke overvåkningen av internkontrollen godt nok implementert. Blant annet blir 
ikke ledelsens gjennomgang og internrevisjoner gjennomført som forutsatt. Dette svekker 
ledelsens mulighet til å utvikle og forbedre internkontroll- og kvalitetssystemet.  

 Nordlandssykehuset har ikke utnyttet det styrings- og kontrollpotensialet som ligger i å ha 
konkrete kvalitetsmål og -indikatorer på klinikk-, avdelings- og enhetsnivå, samt et 
systematisk arbeid med handlingsplaner og rapportering av tiltak i handlingsplaner. 

(ii) Organisering 

Fokus på organisering, ressursbruk og prioriteringer er av stor betydning for å kunne lykkes med å få 
etablert og gjennomført en forsvarlig internkontroll og et enhetlig kvalitetssikringssystem i NLSH. Det 
fremgår av intervjuer at organisasjonen de siste årene har hatt et spesielt fokus på økonomi og 
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krevende omstillingsprosesser, og at dette i noen grad har redusert muligheten for å arbeide 
systematisk med kvalitet og internkontroll.  

Ansvaret knyttet til internkontroll er lagt til linjeledelsen, men det fremkommer at dette ansvaret ikke 
er tilstrekkelig klargjort og forstått. Dette gjelder særlig ledelsens ansvar for medisinskfaglige 
prosedyrer og oppfølging av internkontrollen. Sykehusledelsen har det overordnede ansvaret for 
internkontroll og kvalitetssikring, men dette ansvaret synes ikke å ha blitt ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte. Det er ikke blitt etablert informasjons- og rapporteringsrutiner som sikrer at 
ledelsen har nødvendig oversikt over hvordan kontroll- og kvalitetskrav blir ivaretatt i foretaket. 
Verken på foretaks- eller klinikknivå er det gjennomført ledelsesgjennomgang av internkontroll og 
kvalitetssystem. Dette har redusert sykehusledelsens mulighet til fange opp avvik, mangler og andre 
forhold av betydning for kvalitet og pasientsikkerhet. 

Kvalitets-/skadeutvalgene for somatikk og psykiatri arbeider i hovedsak med saksbehandling knyttet 
til spesialisthelsetjenestelovens § 3-3, og har i liten grad avsatt tid til andre oppgaver. Samtidig 
fremkommer det at det strategiske kvalitetsutvalget i direktørens ledergruppe ikke har avholdt så 
mange møter som planlagt. Revisjonen vurderer det som uheldig at kvalitets-/skadeutvalgene ikke 
har hatt anledning til å prioritere saker knyttet til utvikling og forbedring av kvalitetssystemene, og 
mener at dette er med på å svekke den overordne oppfølgingen av kvalitet og internkontroll ved 
foretaket. 

Mye av arbeidet med internkontroll og kvalitetssikring er lagt til KVAM-gruppene ved klinikkene. 
Dette gjelder bl.a. oppfølging av avvik, som er et sentralt verktøy i kvalitetsarbeidet. KVAM-gruppene 
er også tillagt en rolle som forum for ledelsesoppfølging av internkontrollen. Revisjonen stiller 
spørsmål ved om dette kan skape uklarhet om ansvarslinjer og svekke ledelsesfokuset i arbeidet 
med kvalitet og internkontroll.  

Etablering av KVAM-seksjonen var et viktig tiltak i foretakets satsing på internkontroll og kvalitet. 
Seksjonen skal være linjeledernes støtte- og pådriverapparat for utvikling, implementering og 
vedlikehold av system for internkontroll. KVAM-seksjonen har også hatt en rolle ved opplæring av 
brukerne av Docmap på klinikkene. Tilbakemeldinger i intervju og spørreundersøkelser viser at en 
stor gruppe ledere og ansatte mangler kunnskap om kvalitetssystemet, innholdet i styrende 
dokumenter og hvordan de skal ivareta sitt ansvar for internkontroll.  

Etter revisjonens vurdering har KVAM-seksjonen ikke i tilstrekkelig grad klart å bidra med 
tilstrekkelig opplæring, veiledning og støtte til linjeorganisasjonen. Dette er en grunnleggende 
forutsetning for at kvalitetssystemet kan bli tatt i bruk som forutsatt i hele organisasjonen. KVAM-
seksjonen burde etter revisjonens vurdering også tatt ansvar for eller iverksatt tiltak for å sikre at de 
dokumenter som ble lagt inn i Docmap var av tilfredsstillende kvalitet. Vi mener derfor det er grunn til 
å stille spørsmål ved om KVAM-seksjonen har tilstrekkelig klare og hensiktsmessige retningslinjer i 
forhold til foretakets behov. 

Til tross for de mangler som er påpekt, viser revisjonen også at det er et stort fokus på kvalitet i 
organisasjonen, og at de ansatte i stor grad er positivt innstilt til arbeid med internkontroll og 
kvalitetssikring. Dette er et godt utgangspunkt for det forbedringsarbeidet som sykehuset har satt i 
gang. 
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4. Forslag til tiltak 

I rapporten har vi tidligere beskrevet at styret og ledelsen ved Nordlandssykehuset etter sommeren 
2010 har tatt viktige beslutninger om å iverksette tiltak for å rette opp svakhetene i foretakets 
internkontroll- og kvalitetssikringssystem. Flere av de tiltakene som er planlagt, initiert og iverksatt 
på foretaks- og klinikknivå er sammenfallende med våre forslag til tiltak. For at det skal være en god 
sammenheng mellom våre observasjoner, vurderinger og tiltak, har vi derfor valgt å ta med tiltak 
som vi har registrert også inngår i sykehusets tiltaksplan. 

 

Revisjonen foreslår at Nordlandssykehuset vurderer å iverksette følgende tiltak: 

1. Utarbeide overordnede prinsipper for internkontroll i henhold til anerkjente 
internkontrollrammeverk. 
 

2. Utarbeide en overordnet strategi for internkontroll og kvalitetsarbeidet ved 
Nordlandssykehuset.  
 

3. Gjennomgå organisering og ressurser knyttet til internkontroll og kvalitetsarbeid, herunder: 
a. Linjeleders ansvar og oppgaver 
b. KVAM-gruppenes ansvar og oppgaver 
c. KVAM-seksjonens mandat og rolle 
d. Organisering av støttefunksjoner/rådgiverroller i klinikkene (systemkoordinatorer, 

kvalitetsrådgivere, fagsykepleiere mv.)  
 

4. Foreta en gjennomgang av kvalitetsutvalgets funksjoner (det strategiske kvalitetsutvalget og 
de to underutvalgene for somatikk og psykiatri), og vurdere hvordan de bedre kan settes i 
stand til å ivareta rollen som et rådgivende organ for direktør i forhold som vedrører 
kvalitetssikring, kvalitetsutvikling og internkontroll. 
 

5. Sørge for mer enhetlig praksis knyttet til behandling av avviks- og forbedringsmeldinger, 
samt ta i bruk observasjonsmodulen i Docmap så snart som mulig. 
 

6. Forbedre dokumentstyring og systematisering av dokumentasjonen i Docmap for å sikre: 
a. Tydelige krav til form og innhold i dokumenter 
b. Tydeligere skille mellom ulike dokumenttyper/kategorier 
c. Klart ansvar for utarbeiding, godkjenning og revisjon av prosedyrer 
d. Oversikt over prosesser som inngår i behandlingskjeden 
e. Klare føringer for arkivering av resultatdokumenter 
f. At Docmaps funksjoner knyttet til varsling, kvittering og abonnement tas i bruk 

 
7. Presisere krav til gjennomføring av risikovurderinger i foretaket. Herunder å sørge for: 

a. Tilstrekkelig opplæring  
b. Tilgang til metodikk og hjelpemidler  
c. Tilstrekkelig støtte og veiledning 

 
8. Utvikle kvalitetsmål og styringsindikatorer på klinikk-, avdelings- og enhetsnivå. 

 
9. Sørge for at det gjennomføres kompetansekartlegging og medarbeidersamtaler i tråd med 

vedtatte retningslinjer i foretaket. 
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10. Iverksette opplæring av ledere og ansatte om internkontroll, og om oppbygging, innhold og 
bruk av Docmap, i tråd med de behov som kommer fram i kompetansekartleggingen. 
 

11. Utvikle og forbedre metoder og systemer for kontroll med og overvåkning av det kliniske 
arbeidet i virksomheten, herunder:  

a. Kvaliteten på pasientbehandlingen/pasientsikkerhet 
b. Etterlevelse av funksjonsfordeling 

 
12. Klargjøre, gi opplæring i, og styrke lederoppfølgingen, herunder iverksette retningslinjene for 

ledelsens oppfølging og interne revisjoner. 
 

13. Innhente og ta i bruk informasjon fra pasient- og pårørende på en mer systematisk måte, 
som et ledd i foretakets kvalitetsarbeid. 
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Vedlegg 1: Internkontroll og 

kvalitetssystem ved Akuttmedisinsk 

klinikk  

Organisering og system for internkontroll og kvalitetssikring  
Akuttmedisinsk klinikk (AKUM) er inndelt i følgende avdelinger med tilhørende enheter:9  

 Avdeling for operasjon og anestesi: operasjon, anestesi, dagkirurgi og sterilsentral 
 Avdeling for intensiv og smerte: intensiv, postoperativ, barneoppvåkning og 

voksenoppvåkning, smerteenhet med poliklinikk og dagbehandling 
 Avdeling Vesterålen: intensiv, legevakt, mottakelse og kirurgisk poliklinikk  
 Avdeling for anestesilegetjenester: avdelingen er plassert i stab 
 Forskning: er plassert i stab 

 

Docmap blir i intervju omtalt som klinikkens system for kvalitetssikring og internkontroll. Klinikken har 
i dag også et opplegg for kvalitetssikring av kompetanse om bruk av medisinsk utstyr som i stor grad 
består av manuelle prosesser. Klinikkledelsen opplyser at det er planlagt å innføre et datasystem 
som erstatning for de manuelle prosessene for å lette arbeidet og redusere risikoen for feil.  

Det fremgår av stillingsbeskrivelsen at klinikksjef har ansvar for at klinikken har fungerende systemer 
for internkontroll/sikring innenfor kvalitet og HMS. Ansvar for internkontroll og kvalitetsutvikling 
fremgår også av stillingsbeskrivelsene til assisterende klinikksjef, 
avdelingsledere/avdelingsoverleger og enhetsledere. 

KVAM-gruppene har en viktig funksjon når det gjelder kvalitetssystemet. AKUM har både lokale og 
avdelingsvise KVAM-grupper. Grunnen til dette er at klinikkdirektør mener det er nødvendig å 
ansvarliggjøre hver enkelt leder innenfor sitt område. Klinikksjefen opplyser at det ikke er etablert 
noen formelle rapporteringsrutiner knyttet til internkontroll og avviksbehandling mellom KVAM-
gruppene på de ulike organisasjonsnivåene, men at det arbeides med dette.  

Det opplyses å være en generell uklarhet knyttet til legenes rolle og ansvar for kvalitetsarbeid og 
prosedyrer. Seksjonsoverlege har nå en rådgivende rolle og ikke lenger det samme totalansvaret for 
pasientbehandlingen som de hadde tidligere. AKUM er nå i ferd med å utarbeide 
funksjonsbeskrivelser for de ulike stilingene, og dette skal blant annet bidra til å tydeliggjøre 
ansvaret og myndigheten knyttet kvalitetsarbeidet.  

I forbindelse med hendelsene som ledet opp til ”kirurgisaken” ble det kommunisert fra kirurgisk 
ortopedisk klinikk til AKUM at det var besluttet å ta opp igjen denne typen operasjoner ved 
sykehuset. Seksjonsoverlegen på gastrokirurgi hadde i den forbindelse uttrykt et ønske om å 
etablere prosedyrer og møteplasser for å diskutere samhandlingen mellom anestesileger og 

                                                   

9 Organisasjonsplan AKUM – 6.oktober 2009 
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kirurger. Dette ble ikke satt i verk, da det ble konstatert at denne typen operasjoner var i strid med 
funksjonsfordelingen.  

AKUM har nå tatt initiativ til å innføre faste møter mellom kirurger og anestesileger. Formålet er å 
sikre et realistisk operasjonsprogram og at viktige forhold knyttet til pasientsikkerhet og produktivitet 
er ivaretatt. I praksis viser det seg vanskelig å få alle berørte til å delta på møtet. Det oppgis også at 
avdeling for operasjon og anestesi gjennomfører samarbeidsmøter med alle avdelingene som de 
betjener hver måned. I møtene blir eventuelle problemer tatt opp, og man diskuterer hva som 
fungerer, og hva kan gjøres i de ulike avdelingene for å bedre samhandlingen.  

Dagkirurgisk enhet skal starte et arbeid for å implementere ”Trygg kirurgi”.
10 Dette innebærer blant 

annet at ansvarlig kirurg skal gjennomgå sjekklisten med hele operasjonsteamet når de er på plass. 
Det skal også journalføres i det pasientadministrative systemet en bekreftelse på at prosedyren 
knyttet til ”Trygg Kirurgi” er utført. Dette vil fungere som en kvalitetssikring i forkant av operasjonene.  

AKUM har også gjennomført et prosjekt med såkalt Leanmetodikk for å bedre samhandlingen og 
øke kvaliteten. Dette har hatt som mål å blant annet redusere strykprosent på planlagte operasjoner. 
I prosjektet ble hele pasientforløpet vurdert. 

 

Bruk av kvalitetssystemet Docmap  
Docmap brukes hovedsakelig i avdelingene ved sykehuset i Bodø. Avdeling Vesterålen har ikke tatt i 
bruk Docmap, men er nå i ferd med å starte implementering av systemet. Klinikken har en 
superbruker for Docmap på hver enkelt enhet i sykehuset, og fagsykepleier har fått tildelt denne 
rollen med spesielt ansvar for å utarbeide prosedyrer og gi opplæring. Det anslås at om lag 
halvparten av alle prosedyrer er dokumentert på tidspunktet revisjonen ble gjennomført. 

Det er ingen skriftlige retningslinjer for hva som skal inn i Docmap. Klinikkdirektør opplyser at det 
mangler overordnede retningslinjer for dette. Til nå har prosedyrene blitt utarbeidet som et resultat 
av en faglig utvikling eller ved spesielle forhold knyttet til driften eller fordi ansatte har etterspurt det. 
Klinikkens overordnede hovedmålsettinger er lagt inn i Docmap, men instrukser og sjekklister for 
arbeidet på de ulike områdene mangler. Noe av dette materialet er ikke utarbeidet, mens en del er 
utarbeidet, men kun tilgjengelig i papirversjon ved enhetene/avdelingene.  

Avdelingsleder for intensiv og smerte opplyser i intervju at enhetene intensiv og ambulansefly har 
kommet langt i å legge inn prosedyrer, og at smerteenheten nå har en prosess på gang for å få lagt 
inn prosedyrer. Det pekes på at det er usikkerhet rundt hvem som er prosedyreeiere for prosedyrer 
som omfatter flere enheter. Avdeling for operasjon og anestesi anslår at halvparten av alle 
prosedyrer er dokumentert i Docmap. (Øvrige prosedyrer foreligger i Word-format.) 

Når det gjelder bruk av sjekklister er disse som regel lagret på lokale datamaskiner og tatt ut på 
papir. Ved revisjon av prosedyrer og sjekklister, og ved utarbeidelse av nye dokumenter er det 
enhetsledernes ansvar å sørge for at gamle dokumenter blir makulert og at de nye blir skrevet ut. 
Docmap blir benyttet til å lagre informasjonsskriv som blir sendt til pasienter, blant annet i forkant av 
operasjoner. Det er enhetsleder eller avdelingsleders ansvar å godkjenne nye prosedyrer eller 
reviderte prosedyrer. Seksjonsoverlegen har en rådgivende rolle som fagperson innenfor de 
medisinske områdene som prosedyrene beskriver. Legene er ”rådgivere” i forhold til prosedyrene 

som utarbeides, men de godkjennes formelt i linjen.  

                                                   

10 Et hjelpemiddel for å redusere avvik fra etablerte prosedyrer i forbindelse med kirurgiske inngrep og derav følgende skader og 
komplikasjoner. 
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Det er usikkerhet knyttet til hvor ofte en prosedyre skal revideres. I dag kan revisjon av prosedyrer 
være foranlediget av avvik eller nye behandlingsmetoder som krever en endret praksis. I ny versjon 
av Docmap vil prosedyrer være gyldig i ett år, før man må ta stilling til om prosedyren skal endres. 
Ut over dette er det ingen bestemte rutiner for oppdatering av prosedyrer.  

Når det gjelder stillingsbeskrivelser blir det i intervju pekt på at innholdet i disse er svært generelt 
utformet og gir lite føringer for utøvelsen av lederfunksjonene.  

 

Gjennomføring av internkontroll/kvalitetssikring 
Kompetanse og opplæring 

Seksjon for kunnskapsbygging ved sykehuset har en rolle knyttet til kartlegging av 
kompetansebehov i klinikken. Seksjonen informerer leder om ansattes behov for 
kompetansehevende tiltak. Kompetansekartlegging blir ikke vektlagt i like stor grad i alle avdelinger. 
Noen ledere har et mer aktivt forhold til dette og tar kompetansebehov opp i medarbeidersamtaler, 
mens andre ledere har som utgangspunkt at medarbeiderne skal være utdannet til å utføre den 
jobben de er satt til å utføre, og at de selv tar opp eventuelle behov for kurs og etterutdanning.  

I spørreundersøkelsen legger de ansatte vekt på at faglig oppdatering, kurs og opplæring av 
nyansatte er viktig for å sikre god kvalitet på tjenestene. Dette kommer også frem i intervjuene. 

Opplæring av nyansatte varierer mellom avdelingene. I enkelte avdelinger er opplæringen satt i 
system og det er laget egne sjekklister for hvilken opplæring de ansatte skal igjennom. Noen enheter 
har også innarbeidet faste kurs og møter som en del av turnusplanen. Andre enheter gjennomfører 
opplæring basert på innmeldte behov og ønsker. I enkelte enheter blir det også gjennomført 
fagdager og temasamlinger for oppdatering og kompetanseutveksling innen bestemte fagområder. 

De fleste som er intervjuet opplyser at det blir gitt opplæring i bruk av Docmap til nyansatte, og at 
alle ansatte får opplæring ved behov. Det gis uttrykk for at ansatte generelt har tilstrekkelig 
kunnskap om bruk av Docmap.  

Kvalitetsseksjonen har hatt ansvar for opplæring i Docmap, og kvalitetsseksjonen gir i dag opplæring 
til superbrukere og Docmapadministratorer som har ansvar for opplæring av øvrige ansatte og 
ledere.  

Bruk av medarbeideres innspill i kvalitetsarbeidet 

Det blir opplyst at personalmøter er sentrale arenaer for å få tilbakemeldinger fra de ansatte, og for 
kommunikasjonen mellom de ansatte og de ulike ledernivåene også om kvalitetsarbeidet. Ikke alle 
enhetsledere innhenter erfaringer med kvalitetsarbeidet fra de ansatte, eller gjennomfører 
medarbeidersamtaler. I intervju kommer det frem at personalmøtene i enkelte enheter i liten grad har 
fokus på tema knyttet til kvalitet og internkontroll.  

Undervisningsgrupper for leger og sykepleiere er en annen viktig arena for medvirkning. Her 
diskuteres vanskelige situasjoner og kasus. Hendelser blir gjennomgått som et ledd i 
undervisningen, og dette kan lede til forbedreingstiltak og eventuell justering av prosedyrer.  
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Brukermedvirkning 

Det blir i liten grad innhentet informasjon på en systematisk måte fra pasienter og pårørende. I 
intervju blir dette blant annet begrunnet med at ikke er mulig å utføre brukerundersøkelser grunnet 
pasientenes tilstand når de oppholder seg ved enkelte enheter. Avdeling for intensiv og smerte 
opplyser at de har fått tilbakemeldinger fra studenter som har gjort undersøker i enheten som et ledd 
i sin utdanning Dersom en pasient dør på avdelingen blir det gjennomført samtaler med pårørende 
hvor avdelingen ofte får tilbakemelding om pårørendes opplevelse.  

 

Avvikshåndtering 

AKUM har ikke tatt i bruk elektronisk avviksbehandling i Docmap.  

Praksisen med å skrive avviksmeldinger varierer mye mellom ulike grupper ansatte, og varierer også 
over tid. Det blir opplyst at IK-2448-skjemaet alltid blir benyttet dersom det er aktuelt. Det blir 
arbeidet aktivt med å bedre meldekulturen og øke forståelsen for nødvendigheten av å rapportere 
avviksmeldinger. 

Avviksmeldinger skal behandles på laveste nivå, men avvik skal rapporteres videre i form av en 
oppsummering av avviks- og forbedringsmeldinger til KVAM-gruppene, både på avdelings- og 
klinikknivå.  

Det lages per i dag ikke noen samlet oversikt over meldte avvik i klinikken, men det er planlagt å 
utarbeide en mal for å rapportere både på type avvik og antall. Dette tiltaket blir satt i verk fordi 
klinikken har opplevd at rapporteringen til KVAM-gruppene varierer, og fordi det er usikkerhet om 
hva som skal rapporteres og hvordan avvik/ avviksmeldinger skal presenteres. I tillegg ønskes 
klarere føringer for behandlingsfrist på avviksmeldinger. 

Fokus i avvikshåndteringen er finne årsaker og vurdere mulige tiltak for at tilsvarende avvik ikke skal 
oppstå igjen. Et utvalg av avvik skal gjennomgås i KVAM og det blir i intervju gitt uttrykk for at 
lederne i klinikken bruker skjønn for å avgjøre hvilke avviksmeldinger som krever videre oppfølging.  

 

Overvåkning av internkontroll og kvalitetsarbeidet 
Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS)  

Det har blitt tatt i bruk risikovurderinger ved klinikken, i særlig grad knyttet til handlingsplaner, men 
det er ulike oppfatninger av betydningen av å bruke tid på risiko og sårbarhetsanalyser. 

Enkelte enhetsledere har fått opplæring i hvordan de skal gjennomføre risikoanalyser og de opplyser 
at de benytter denne kunnskapen for å evaluere mulige utfall av ulike situasjoner, selv om 
risikovurderingen ikke blir dokumentert. Sterilsentralen har for eksempel implementert ordninger 
basert på prinsippet om at det alltid skal være dobbelkontroll, ”fire øyne”, der det er spesiell risiko 
knyttet til enkelte prosedyrer i enheten. Andre enhetsledere gir uttrykk for at risikoanalyser er arbeid 
som ikke prioriteres i en presset arbeidsdag, og at det heller ikke er gitt pålegg om dette fra 
overordnet ledelse.  

Revisjonen har fått tilgang eksempler på risikovurdering gjennomført i forbindelse med planlagte 
endringer i operasjonstilbudet og påvirkning på kvalitetsindikatoren strykprosent. Risikovurderingene 
er gjennomført på forskjellige måter, og det er benyttet ulike formater, begreper og metoder. Det er 
ikke angitt frister eller ansvarlige for tiltak, og det skilles ikke mellom konsekvens- og 
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risikoreduserende tiltak. Ingen av metodene som er benyttet har en grafisk fremstilling av 
risikobildet.  

 

Intern og ekstern evaluering av internkontrollen 

Internkontrollsystemet er blitt presentert for alle klinikksjefer, men klinikksjef i AKUM kjenner ikke til 
retningslinjene for ”ledelsens gjennomgang”, eller om dette er gjennomført i klinikken. Flere av 
enhetslederne som har blitt intervjuet er også ukjent med begrepet ledelsens gjennomgang eller hva 
dette innebærer, og etterlyser mer utfyllende retningslinjer. Det påpekes at det i ledergruppen og på 
avdelingsnivå ved behov blir tatt opp tema knyttet til internkontroll og kvalitet.  

Avdeling for intensiv og smerte er gjenstand for hyppige eksterne tilsyn. Dette gjelder Helsetilsynet, 
Arbeidstilsynet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap. Rapportene fra tilsynene blir 
sendt på høring blant ansatte som er involvert i prosessene, og de ansatte blir involvert i arbeidet 
med å lukke eventuelle avvik.  

I enkelte enheter blir det gjennomført årlige valideringer av maskiner og utstyr. Resultater og 
anbefalinger etter valideringer blir gjennomgått med medarbeidere og har blant annet ført til endring i 
utførelse av arbeidsoppgaver.  

 

Oppfølging av kvalitetsmål 

Klinikken følger opp kvalitetsmål knyttet til nasjonale kvalitetsindikatorer. Disse gjennomgås i KVAM-
gruppene. Kvalitetsindikatorene blir brutt ned på den enkelte avdelingene som utarbeidet 
handlingsplaner knyttet til kvalitetsindikatorene. Klinikkene er oppfordret til å etablere lokale 
kvalitetsindikatorer i forhold til pasientbehandling eller arbeidsmiljø. Det opplyses at det i enkelte 
enheter arbeides med å utvikle supplerende kvalitetsindikatorer. Dette ble blant annet forklart med at 
det var vanskelig å finne gode indikatorer for målbar kvalitet ovenfor pasienter.  

 

Observasjoner og vurderinger 
Det jobbes nå systematisk med flere viktige områder knyttet til internkontroll og kvalitetssikring i 
Akuttmedisinsk klinikk. Dette omfatter bl.a. ”Trygg kirurgi”, samhandling med andre klinikker og 

gjennomgang av pasientforløp. Klinikken har også startet et arbeid med å utvide, oppdatere og 
forbedre prosedyrebiblioteket og rutiner i Docmap. Ansatte i klinikken gir uttrykk for at de opplever 
det som positivt at det er fokus på kvalitet, og at dette nå er tydelig kommunisert i sykehuset etter 
det en periode der økonomi har vært i fokus.  

Revisjonen viser at klinikken har et forbedringspotensial knyttet til internkontroll og måten 
kvalitetssystemet har blitt benyttet. Manglende krav og retningslinjer, eller kjennskap til disse, fører til 
at systemet ikke fungerer optimalt og varierer fra enhet til enhet i utforming. Dette gjelder spesielt:  

 Gjennomføring av ledelsens gjennomgang  
 Gjennomføring av personalmøter, samlinger, fora for kvalitetsarbeid og medarbeidersamtaler  
 Planlegging og gjennomføring av interne revisjoner 
 Samhandling og deling av god praksis 
 Systematisk arbeid med risikovurderinger 
 Retningslinjer for hva som utløser revisjon av prosedyrer og hvilke momenter som bør 

vurderes ved en revisjon 
 Behandling og rapportering av avvik 
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Tydelige roller og ansvar i kvalitets- og internkontrollsystemet er en forutsetning for at systemet skal 
fungere. Det må være tydelig hvem som har hvilken myndighet til enhver tid, og alle prosedyrer bør 
ha en formell eier som sikrer at prosedyren er medisinskfaglig forsvarlig og oppdatert uavhengig av 
hvor pasienten befinner seg i behandlingsforløpet. 
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Vedlegg 2: Internkontroll og 

kvalitetssystem ved Diagnostisk 

klinikk  

Organisering og system for internkontroll og kvalitetssikring  
I Diagnostisk klinikk er de medisinske spesialitetene organisert i to avdelinger. Virksomheter 
tilhørende de medisinske spesialitetene Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi, 
Medisinsk mikrobiologi, Patologi og Smittevern er organisert i Laboratoriemedisinsk avdeling. 
Virksomheter tilhørende de medisinske spesialitetene Nukleærmedisin og Radiologi er organisert i 
Bildediagnostisk avdeling. Diagnostisk klinikk yter tjenester til alle ledd i helsevesenet.11 

Docmap omtales som klinikkens system for internkontroll og kvalitetssikring, og retningslinjene tilsier 
at alle rutiner skal være dokumentert i dette systemet. Ansvaret er tillagt linjen der den enkelte leder 
i hver avdeling er ansvarlig for intern kontroll og kvalitetssikring. Dette innebærer bruk av Docmap i 
eget område, herunder ansvaret for å utarbeide prosedyrer.12 

Som støtte i arbeidet med internkontroll og kvalitetssikring har klinikken opprettet en egen rolle som 
klinikkrådgiver. Klinikkrådgiveren skal ha overordnet kontroll med prosedyrer, sørge for 
oppdateringer og gi kurs i selve systemet og håndteringen av avvikssystemet. Vedkommende er 
også aktiv med gjennomføringer av internrevisjon ved de ulike enhetene i klinikken. Det går fram i 
intervju at denne rollen har vært helt sentral for utviklingen og bruk av kvalitetssystemet i klinikken.  

Enhetene i klinikken etterspør fra overordnet ledelse hva som forventes av deres arbeid med 
kvalitetssikring og samhandling, men må ofte selv finne frem til krav og retningslinjer. Klinikken kan 
benytte seg av seksjon for kvalitet i sykehuset, men KVAM-seksjonens rolle blir oppfattet som uklar. 
Også i spørreundersøkelsen blir det lagt vekt på at KVAM-seksjonen må bli mer synlig og offensiv. 
Det blir videre påpekt at foretaksledelsens fokus er sentralt for å gi kvalitetsarbeidet legitimitet. 

Klinikkens avdelingsledere deltar i KVAM-gruppen, der alle større avvik behandles. I tillegg 
diskuteres kvalitet på enhetsleder- og avdelingsledermøter dersom det er behov for dette.  

 

Bruk av kvalitetssystemet Docmap 

Alle enheter i klinikken arbeider med å legge inn prosedyrer i Docmap, og det er god fremdrift i dette 
arbeidet. Årsaken til den gode fremdriften begrunnes med at avdelingen (før omorganiseringen) var 
med i pilotgruppen fra 2004, og har derfor lang erfaring med bruk av systemet fra enhetene patologi 
og blodbanken. Blodbanken har spesielt strenge krav til kvalitet og kontroll, og er gjenstand for 
eksterne tilsyn og revisjoner som setter krav til kvalitetssystemet og dokumentasjon av dette. 

                                                   

11 Organisasjonsplan Diagnostisk klinikk v. 5.0 
12 Dokumentasjonsprosedyren for diagnostisk klinikk, punkt. 3.4 
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Klinikksjef oppgir i intervju at styrende dokumenter, som den overordnede beskrivelsen av klinikken, 
målsetninger og organisering, er dokumentert i Docmap, men at det mangler dokumentasjon av en 
del nødprosedyrer ved uhell eller svikt. Det pekes på at dette er en mangel, men at klinikken er i 
gang med dokumentasjon og godkjenning av prosedyrer. Klinikksjef uttrykker at en forutsetning for 
det videre arbeidet er at klinikken tildeles tilstrekkelig ressurser også etter utgangen av 2010.  

En sentral utfordring i arbeidet med Docmap har vært mangel på konsistente legeprosedyrer, og 
utfordringer med å få leger til å beskrive disse i systemet. Det blir opplyst at klinikken nå har frigjort 
en legeressurs med ansvar for å utarbeide og legge inn legeprosedyrer i Docmap for 
bildediagnostisk avdeling. Innen laboratoriemedisinsk har patologene også kommet i gang med 
dokumentasjon av prosedyrer, men noe arbeid gjenstår. Blant annet må legene samstemme 
prosedyrene og beslutte hva som skal legges inn i Docmap.  

Revisjon av prosedyrer skjer ved at det sendes ut en automatisk varsling for prosedyrer som angir 
dato for revisjon. For øvrige prosedyrer fastsettes revisjonstidspunkt i forbindelse med å legge inn og 
revidere prosedyrer i Docmap.  

Behov for endringer i prosedyren vurderes skjønnsmessig av fagansvarlig og enhetsleder i de 
respektive fagområdene som godkjenner endringer. Dersom prosedyren er av medisinskfaglig art vil 
også en lege kvalitetssikre prosedyren. Fagansvarlige i klinikken har i tillegg et spesielt ansvar for at 
prosedyrene er oppdatert, og kan melde fra om behov for endringer.  

Flere ledere i klinikken etterlyser retningslinjer for hvordan organiseringen av prosedyrer skal foregå. 
Det er ikke enighet om en felles prosedyremal, og ikke klare retningslinjer for hva som bør inngå i 
dokumentsamlinger som har medført noen utfordringer etter at klinikkene ble omorganisert. Det 
finnes heller ikke retningslinjer for hvilke forhold som bør vektlegges ved revisjon av prosedyrer, 
bare en beskrivelse av selve saksgangen. Forhold som bør vektlegges kan for eksempel være 
endringer i faglige krav og identifiserte årsaker til avvik. 

I intervju blir det etterlyst en mer systematisk beskrivelse av pasientforløp for å sikre at pasienter får 
optimal behandling/de rette tjenestene i forhold til den enkeltes diagnose. Dette blir begrunnet med 
at det kan skje medisinskfaglige endringer uten at alle som er involvert i behandlingskjeden får 
beskjed om dette. Endringer i innholdet i pasientbehandlingen kan utløse økte kostnader, og 
endringer som ikke er varslet kan medføre risiko for svikt eller mangler i løpet av behandlingskjeden. 
Dersom klinikken hadde oversikt over pasientforløpet i Docmap, ville dette gitt en bedre 
helhetsforståelse av avdelingenes rolle og bidrag.  

 

Gjennomføring av internkontroll/kvalitetssikring 

Kompetanse og opplæring 

Det gjennomføres ikke en systematisk og formalisert kompetansekartlegging i noen av avdelingene i 
Diagnostisk klinikk i dag, men det er et ønske å få dette til på sikt. Det pekes på at en utfordring i 
dette arbeidet er manglende verktøy, herunder at det ikke finnes felles maler eller et eget system. I 
bildediagnostisk avdeling blir det arbeidet med å få etablert en ordning hvor alle skal signere for 
utført opplæring på medisinskteknisk utstyr. Selve opplæringsprogrammet og systemet ligger 
dokumentert i Docmap, men er ikke tatt i bruk på tidspunktet revisjonen ble utført.  

Laboratoriemedisinsk avdeling har utarbeidet opplæringsplaner for de fleste områder, men 
opplæringsplanene er ennå ikke komplette. Det ble et stort behov for opplæring etter installasjon av 
ny maskinpark på Sentrallaboratoriet, og avdelingen har derfor ikke hatt kapasitet til å legge inn all 
dokumentasjon i Docmap og ta det i bruk.  
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Klinikksjefen uttrykker i intervju at det er varierende kompetanse på bruk av Docmap i de ulike 
enhetene, og at leger generelt har lite kunnskap og erfaring med bruk av Docmap. Det oppleves å 
være spesielle utfordringer knyttet til opplæring i avviksmodulen og rapportering av avvik som 
oppfattes som teknisk vanskelig. Det er etablert forskjellige opplegg for opplæring i Docmap i de to 
avdelingene i klinikken. Innen laboratoriemedisinsk avdeling har klinikkens interne rådgiver og 
superbruker fått ansvar for å gjennomføre grunnopplæring av alle medarbeidere. Det er utarbeidet 
en opplæringsplan på ulike nivå, i forhold til hvilke oppgaver/tilganger den enkelte skal ha i 
kvalitetssystemet. I bildediagnostisk avdeling blir det ikke gjennomført systematisk opplæring av de 
ansatte, men det går fram i intervju at dette planlegges gjennomført etter samme mal som for 
opplæringen i medisinskteknisk utstyr.  

 

Bruk av medarbeideres innspill i kvalitetsarbeidet 

Medarbeidere får anledning til å gi forslag til forbedringer og innspill knyttet til kvalitetssikring på 
personalmøter eller i medarbeidersamtaler. I tillegg vil det være en del av dialogen rundt 
rapportering av avvik og lignende. 

Brukermedvirkning 

Erfaringer fra pasienter eller pårørende blir i liten grad innhentet eller fulgt opp på en systematisk 
måte i klinikken. I intervju blir det trukket fram at Blodbanken har gjennomført en 
spørreundersøkelse blant Blodbankens pasienter, samt en undersøkelse rettet mot 
primærhelsetjenesten.  

Avvikshåndtering 

De fleste enhetene innen billeddiagnostisk avdeling var på revisjonstidspunktet i en prosess med å 
ta i bruk den elektroniske avviksmodulen, mens laboratoriemedisinsk avdeling alt har tatt denne i 
bruk. Klinikken forholder seg derfor både til elektroniske og papirbaserte avviksmeldinger, men alle 
følger den samme prosedyren for rapportering av avvik til nærmeste leder, slik klinikken har 
beskrevet i Docmap. Det er en målsetning at hele klinikken skal ha tatt i bruk den elektroniske 
avviksmodulen ved utgangen av 2010.  

I klinikken arbeides det bevisst med å få ansatte til å dokumentere avvik på grunn av ulik 
rapporteringskultur tidligere. Noen oppgir at det merkes en forbedring de siste to årene. På den 
andre siden opplyser en avdelingsleder at det blir rapportert få avvik fra avdelingen, og at dette kan 
skyldes at enkelte feil ikke oppfattes som rapporteringspliktige. Andre årsaker er at enkelte feil som 
blir rettet opp umiddelbart, og som ikke har konsekvenser for behandlingen, ikke blir rapportert. I 
tillegg er avvik fra enkelte beskrevne prosedyre er så vanlig at det ikke blir rapportert. Det gis uttrykk 
for at det er ulik oppfatning om hva som bør meldes som avvik i klinikken, og hvor grensen mellom 
alvorlige feil (IK-2448) og avvik/forbedring går.  

Alle enheter i klinikken skal ha en egen oversikt over rapporterte avvik, men det finnes ikke en 
samlet oversikt på klinikknivå. Dette blir begrunnet med at avviksmeldinger i stor grad er papirbasert. 

Det er utarbeidet et system på klinikknivå for risikovurdering av avvik, noe avviksmodulen i Docmap 
imidlertid ikke har funksjonalitet for. I Docmap blir det registrert et tall for risiko foran beskrivelsen av 
avviket for å kunne prioritere og sortere etter alvorlighetsgrad. Risikoen er et produkt av (1-5) 
konsekvens og (6-10) gjentagelsesrisiko. Det er beskrevet en prosedyre for dette som ligger i 
Docmap. 

I dokumentasjon fra ledelsens gjennomgang i bakteriologisk enhet går det frem at: ”Risikovurdering 

av avvik har vært gjort etter beste evne, men vi famler enda med det”. I intervju gis det uttrykk for at 
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ledere ikke har fått noen retningslinjer eller opplæring for risikovurdering av tiltakene, men at det blir 
stilt et krav om å gjennomføre slike risikovurderinger.  

Når det gjelder systematisering av avvikene har laboratoriemedisinsk avdeling i 2009 definert 
kategorier innenfor de ulike medisinske disiplinene/enhetene og underliggende prosesser. Denne 
metoden blir i intervju omtalt som en god metode da den gir bedre mulighet til å finne årsaken til 
eventuelle feil og hvor i prosessen de har oppstått, slik at tiltak kan iverksettes. Dette fremkommer 
også av dokumentasjonen fra ledelsens gjennomgang i bakteriologisk enhet. 

 

Overvåkning av internkontroll/kvalitetsarbeidet 
Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS)  

Det er ikke utviklet en felles prosedyre for regelmessig vurdering av risiko og for dokumentasjon av 
vurderingene. 

I intervju går det fram at ulike former for risikovurdering skjer i forbindelse med ledelsens 
gjennomgang. Det blir også opplyst at klinikken ikke har fått noen retningslinjer eller opplæring i 
gjennomføring av risikovurderinger, kun et krav om å gjennomføre vurderinger. Klinikken har derfor 
ikke kommet langt i arbeidet med en overordnet risikovurdering av driften.  

Intern og ekstern evaluering av internkontrollen 

Det er forskjeller mellom avdelingene i klinikken med hensyn til hvor langt de er kommet i arbeidet 
med å evaluere om internkontrollen og kvalitetssystemet fungerer etter hensikten.  

Det har blitt utarbeidet revisjonsplaner og det har blitt gitt opplæring av interne revisorer for å innfri 
krav til blodbanken. Revisjonene ved diagnostisk klinikk gjennomføres i henhold til interne 
retningslinjer for internrevisjon. Rapportene går til lederne og blir systematisk arkivert ved klinikken. 
Det har til en viss grad blitt gjennomført internrevisjoner inn mot klinisk virksomhet på tvers av 
enheter, men ikke systematisk nok og i det omfanget som kunne vært ønskelig. 

Bildediagnostisk avdeling har ikke gjennomført interne revisjoner eller andre former for systematisk 
oppfølging av kvalitetssystemet, men følger opp og rapporterer på nasjonale kvalitetsindikatorer.  

Laboratoriemedisinsk avdeling har utdannet egne interne revisorer, og det er beskrevet en 
prosedyre for dette i Docmap med tilhørende årsplan for gjennomføring av revisjoner i alle enheter. 
Områder for revisjonene velges ut først og fremst der det er eksterne pålegg om dette (forskrifter 
etc.). I tillegg diskuteres områder med mange avviksmeldinger, der flere enheter er involvert, eller 
områder som ledelsen ut fra sin vurdering ønsker å se nærmere på. Dokumentasjonen er lagret i 
Docmap. 

Klinikken har gjennomført ledelsens gjennomgang i to av enhetene i laboratoriemedisinsk avdeling, 
hhv blodbanken, og bakteriologi og molekylærbiologisk enhet. Ledelsens gjennomgang er ikke satt i 
system, men avdelingen har en målsetning om å innføre dette i alle enheter. Det er planlagt å 
implementere denne ordningen også på klinikknivå, men av ressursmessige årsaker har dette blitt 
utsatt.  

Det blir påpekt at sykehuset ikke har prosedyrer eller retningslinjer for hva ledelsens gjennomgang 
skal inneholde, eller hvordan den skal dokumenteres. Blodforskriften angir et minimumskrav, og i 
tillegg har avdelingen tatt kontakt med andre sykehus for å undersøke hva som forøvrig er 
hensiktsmessig å ta med. Dokumentasjon av ledelsens gjennomgang i klinikken har ikke blitt 
rapportert til sykehusledelsen og slik rapportering er heller ikke etterlyst.  
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Enkelte enheter i laboratoriemedisinsk avdeling, som Blodbanken, er i tillegg gjenstand for nasjonale 
kvalitetskontroller og eksterne inspeksjoner (tilsyn). Blodbankene i Nordlandssykehuset har etablert 
en ordning der de gjennomfører interne revisjoner av hverandre. 

Når det gjelder vurderinger av kvalitetssystemet på enhetsnivå blir det i intervju med en enhetsleder 
opplyst at dette arbeidet ennå ikke er formalisert. Enheten planlegger et systematisk opplegg der 
den faglige ressursen utfører en prosedyre for deretter å sammenligne praksis med prosedyrer. Det 
er laget et skjema for dette, men det er foreløpig ikke tatt i bruk.  

 

Oppfølging av kvalitetsmål 

Klinikken rapporterer ikke på andre kvalitetsmål enn de nasjonale kvalitetsindikatorene. 

 

Observasjoner og vurderinger 
Diagnostisk klinikk har i arbeidet med internkontroll og kvalitet etablert en stilling som klinikkrådgiver. 
Dette har vært viktig for deling av erfaringer og for den gode framdriften med implementering og 
opplæring av Docmap i klinikken. Det er en bevissthet rundt internkontroll, og klinikken har 
gjennomført flere tiltak, som utdanning av egne interne revisorer, gjennomføring av ledelsens 
gjennomgang, og utarbeidelse av årsplan for interne revisjoner i deler av virksomheten. 
 
Alle enheter i klinikken er nå i arbeid med å legge inn av prosedyrer i Docmap. Dette arbeidet blir 
tilrettelagt av superbrukere og intern klinikkrådgiver. I forhold til internkontroll og kvalitet er det 
utfordringer knyttet til at det mangler krav og retningslinjer som beskriver et godt kvalitets- og 
internkontrollsystem. Dette kan føre til at systemet ikke fungerer optimalt, spesielt med hensyn til:  

 Organisering av dokumentsamlinger og maler 
 Momenter som bør vurderes ved revisjon av prosedyrer 
 Rutine og ansvar for godkjenning av prosedyrer som berører flere enheter eller avdelinger 
 Risikovurdering av virksomheten og av avviksmeldinger  
 Definisjon av hva som regnes som alvorlige feil og forbedringer, og behandlingen av disse 
 Retningslinjer for gjennomføring og krav til innhold i Ledelsens gjennomgang 

 

Systematisk gjennomgang og overvåkning av internkontrollen bør være en integrert del av arbeidet 
med internkontroll og kvalitet, og det er viktig at det etableres, og utveksles, god praksis knyttet til 
dette. En avdeling i klinikken kategoriserer avviksmeldinger etter prosess. Dette gir etter revisjonens 
mening god informasjon om hvor tiltak og forbedringsarbeid bør prioriteres, samtidig som det gir 
målbare data over tid. Det bør i det videre arbeidet utarbeides kvalitetsmål og -indikatorer på klinikk-, 
enhets- og avdelingsnivå der slike data kan inngå.  

Videre bør klinikken ha fokus på: 

 Gjennomføring av kompetansekartlegging for å sikre at opplæringsplaner samsvarer med 
det faktiske behovet og at klinikken har nødvendige ressurser. For eksempel kan 
medarbeidersamtaler struktureres på en slik måte at de blir et verktøy i arbeidet med 
kompetansekartlegging. 

 Øke fokus på samhandling og hvordan kvalitetssystemet på en bedre måte kan synliggjøre 
omforente prosesser på tvers av enheter og avdelinger. 
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Vedlegg 3: Internkontroll og 

kvalitetssystem ved Kirurgisk 

ortopedisk klinikk 

Organisering og system for internkontroll og kvalitetssikring  
Kirurgisk ortopedisk klinikk er delt inn i tre avdelinger, som holder til ved Bodø, Vesterålen og 
Lofoten, samt en driftsavdeling. Det er ca. 300 ansatte i klinikken. 

KVAM-gruppen har en sentral plass i kvalitetssikringen. Medlemmene i gruppen er klinikksjef, 
assisterende klinikksjef, avdelingsoverlege, avdelingsledere, en fagsykepleier, en enhetsleder, samt 
representant for tillitsvalgte og klinikkverneombud. Gruppens sammensetning og mandat er 
beskrevet i et eget dokument, hvor det fremgår at KVAM-gruppen skal møtes minimum fire ganger 
per år, og at avdelingslederne ”har et særlig ansvar for å overvåke situasjonen mht kvalitet og 

arbeidsmiljø og foreslå eller evt. gjennomføre tiltak mellom møtene i KVAM-gruppen”. 

Arbeidsoppgavene i KVAM-gruppen er bl.a. å gjennomgå statistikk for melding til Helsetilsynet (IK-
2448), gjennomgå avvik og forbedringsmeldinger, gi innspill til arbeidet med utarbeiding, 
implementering ag vedlikehold av dokumenter i Docmap og stimulere til kvalitetsprosjekt og 
kvalitetsarbeid i avdelingen. I tillegg skal flere arbeidsmiljørelaterte problemstillinger opp i KVAM-
gruppen: statistikk for melding om skade på personell i tjeneste, gjennomgang av 
sykefraværsutvikling, utarbeide og følge opp arbeidet med HMS-handlingsplan. Det blir skrevet 
referater fra møter i KVAM-gruppen, der punkter for oppfølging spesifiseres med hvem som er 
ansvarlig for å følge opp, og tidsfrist for oppfølgingen.  

Utover avviksmeldinger er det ikke andre faste rapporteringskrav fra avdelingene til KVAM-gruppen. 

Det er vedtatt en kvalitetsstrategi for klinikken, som er utarbeidet av KVAM-gruppen (behandlet i 
februar 2010). Kvalitetsstrategien nevner overordnede mål for hva god kvalitet er, og hovedmål og 
strategi for å nå målene. Strategien nevner også enkelte ”fokusområder” med konkrete mål (bl.a. 

epikriser, tilbakemeldinger på avviksmeldinger og lignende). Det som er nedfelt i kvalitetsstrategien 
per i dag gjelder de områdene KVAM-gruppen var enig om skulle ha det høyeste fokus. I følge 
klinikksjef er planen etter hvert å gjøre strategien mer detaljert. Intensjonen er å bruke strategien 
aktivt i KVAM-gruppen, og dokumentere oppfølgingen av strategien gjennom referater fra gruppens 
møter. 

I enhetsledermøtene i avdelingene er det mulig å gå gjennom tema knyttet til kvalitet og 
internkontroll (for eksempel status i Docmap og spørsmål knyttet til kompetanse og fagutvikling). 
Enhetsledermøter blir i dag gjennomført ukentlig i Bodø og annenhver uke i Lofoten og Vesterålen.  

Enhetsledermøter og driftsplanleggingsmøter er også viktige fora for samhandling og informasjons-
utveksling mellom enheter i klinikken. Klinikkorganiseringen innebærer at klinikksjefen er svært 
avhengig av rapportering fra ledelsen ved avdelingene i Lofoten og Vesterålen. I tillegg nevnes også 
tverrfaglige møter ved enhetene og klinisk etisk komité som relevante fora for kvalitetsarbeid. 
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Bruk av kvalitetssystemet Docmap 
Arbeidet med å legge inn prosedyrer og retningslinjer varierer mellom enhetene. Enkelte enheter har 
stort sett dokumentert alle sine prosedyrer i Docmap, mens andre enheter har alle prosedyrer 
dokumentert på papir, utenfor Docmap. Til sist har enkelte grupper og enheter svært lite 
dokumentasjon. Dette gjelder i særlig grad legegruppen, som i liten grad har utviklet skriftlige 
prosedyrer. Legene legger føringer for arbeidet sykepleierne skal gjøre i forkant og etterkant av 
operasjoner, og dette blir dokumentert i prosedyrer. Men selve operasjonene er ikke dokumentert i 
egne prosedyrer. 

Dersom man sammenligner avdelingene, har Bodø og Lofoten kommet relativt lenger i arbeidet enn 
Vesterålen. Ved Vesterålen har det blant annet vært utfordringer knyttet til nedetid og manglende 
tilganger i systemet. Mange ansatte synes også det er vanskelig å orientere seg i Docmap. Det har 
derfor utviklet seg til å bli et ”slumrende system”, og det har ikke vært gjennomført tilstrekkelig 
opplæring i systemet.  

Det har vært problematisk å få tilstrekkelig dokumentstyring og forståelse for hvilke prosedyrer man 
skal ha og hva prosedyrene skal inneholde. Det er ingen retningslinjer som sier hvilke kriterier man 
skal ha for en prosedyrebeskrivelse, eller hvilke krav det er for å begrunne det å ikke ha en 
prosedyre. Fordi driften stadig er under utvikling og forandring, vil det stadig være et behov for 
revisjon av enkelte prosedyrer, og det vil være avdelingslederne som bestemme når man skal 
revidere og føre inn nye prosedyrer. Problemene knyttet til dokumentstyringen har også ført til at det 
er overlappende prosedyrer innenfor klinikken.  

I mange tilfeller benytter helsepersonell seg av metodehåndbøker eller prosedyrebeskrivelser 
utarbeidet ved andre sykehus, uten at det er godkjent ved Nordlandssykehuset at det er disse 
prosedyrene man skal bruke. Mangel på sentral godkjenning av prosedyreverk fører til uensartet 
praksis. 

En utfordring knyttet til måten prosedyrene blir benyttet på, er at innleide leger ikke alltid arbeider i 
henhold til de rutinene som gjelder ved klinikken. Dette kan medføre at sykepleierne må avvike fra 
fastsatte prosedyrer. I intervju går det frem at seksjonsansvarlige har fått beskjed om at innleieleger 
skal informeres om at de har ansvar for å sette seg inn i Docmap og følge rutiner og praksis som 
gjelder ved sykehuset, men man er ikke i mål med dette arbeidet, og det kan oppleves som en stor 
utfordring, særlig for sykepleiergruppen. 

Også når det gjelder opplæring i bruk av Docmap, er det stor variasjon mellom enhetene. Ved de 
enhetene der det ikke har blitt gitt opplæring, fungerer ikke Docmap tilfredsstillende. På tidspunktet 
for revisjonen var det heller ikke superbrukere ved alle enheter. I intervju blir det uttrykt at dette er et 
symptom på at det ikke har blitt satt makt bak kravet om å få Docmap opp og gå.  

Klinikksjef har utarbeidet en plan for fullstendig implementering av Docmap. I planen framgår det 
prinsipper for utarbeidingen av prosedyrer, hvor det bl.a. heter at all virksomhet skal være regulert 
av prosedyrer. Det etterstrebes felles prosedyrer, og åpnes for å hente inn prosedyrer og 
retningslinjer fra andre klinikker og sykehus. I planen er det fastsatt tidsfrister for gjennomføringen av 
arbeidet. Dette omfatter bl.a.: 

 utvelgelse av superbrukere og administrator, samt opplæring av personene som skal inneha 
disse rollene. 

 å lage retningslinjer for å sikre at det utarbeides prosedyrer på alle relevante områder,  
 å etablere ordninger som sørger for at vikarer får tilgang og opplæring i Docmap 
 å gi fullstendig opplæring for alle alminnelige brukere 
 å ta i bruk observasjonsmodulen 
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Det er etablert et forum for koordinering av prosedyrearbeidet som består av representanter for 
vernetjeneste, tillitsvalgte, Docmapadministrator, samt representasjon fra lege- og pleiegrupper fra 
alle lokasjoner. 
 
I intervju kommer det frem at det er viktig å jobbe med organisasjonskulturen for å sikre at systemet 
brukes i henhold til intensjonene. Det påpekes også at det er en egenverdi i å utvikle rutinene, og at 
det å arbeide med rutinebeskrivelser vil være med å skape en forståelse for at det er viktig at man 
har og følger rutiner. 
 

En av utfordringene i arbeidet med Docmap har vært å komme fram til hensiktsmessige prosedyrer 
for godkjenning og revisjon av prosedyrene. Det fremkommer i intervju at det til nå har vært litt 
tilfeldig hvem som følger opp prosedyrene. I mange tilfeller har leger og fagutviklingssykepleiere 
sentrale roller i å ta initiativ til å endre rutiner og prosedyrer. For noen av enhetene der man har lagt 
inn prosedyrebeskrivelser fra papirversjoner til Docmap, har seksjonsoverlegen godkjent en 
papirversjon av prosedyrene, mens avdelingsleder har godkjent prosedyrene i Docmap (og får 
melding om behov for revisjon av prosedyrene). I disse tilfellene mener avdelingsleder at ansvaret 
for å godkjenne og revidere prosedyrene bør ligge til seksjonsoverlege. En annen avdelingsleder gir 
uttrykk for at avdelingsleder bør godkjenne alle prosedyrer, men innhente råd fra leger innen de ulike 
spesialitetene ved behov. Det fremkommer videre at mange prosedyrebeskrivelser tidligere gikk til 
daværende klinikksjef for godkjenning, men ble liggende. 

 
Gjennomføring av internkontroll/kvalitetssikring 
Kompetanse og opplæring 

Det er et stort faglig engasjement blant personellet ved klinikken, men det har vist seg å være 
vanskelig å få satt arbeidet med kvalitet i system og å jobbe spesifikt med dette. Det fremkommer i 
intervju at det tidligere har vært et stort problem å få tid til fagutvikling, fordi dette krever å ta ned 
driften i klinikken. I flere intervju blir det etterspurt mere ressurser med ansvar knyttet til 
kvalitetsutvikling og -system. 

Det er ulike opplegg knyttet til internundervisning i klinikken, og internundervisning framstår som 
sentral i forhold til arbeidet med å sikre tilstrekkelig kompetanse i det kliniske arbeidet. 

Ved avdelingen i Bodø er det tre stillinger som fagutviklingssykepleiere. Disse blir oppfattet som 
viktige ressurser i kvalitetsarbeidet ved avdelingen. Fagutviklingssykepleierne arrangerer kursdager, 
gjennomfører interne kurs for nyansatte, og har en dialog med avdelingsledelsen om det faglige 
innholdet i tjenestene som utøves ved klinikken. Det er per i dag ikke opprettet tilsvarende stillinger 
ved avdelingene i Lofoten og Vesterålen, men noen av disse oppgavene er lagt til hhv. 
anestesisykepleiere og assisterende enhetsledere. 

Det er ulik praksis mellom avdelinger og enheter knyttet til opplæring av nyansatte. Enkelte enheter 
ved Bodø og Vesterålen har utarbeidet et fast opplegg for opplæring av nyansatte sykepleiere, som 
bl.a. omfatter et hefte til nyansatte eller informasjonsskriv og/eller sjekklister for sykepleiere. Dette 
gjennomgås av den nyansatte og enhetsleder. De nyansatte skal også få introduksjon til Docmap og 
gå gjennom dokumentasjonen som ligger der. I Lofoten er det ikke et tilsvarende 
opplæringsprogram, men nyansatte blir orientert om Docmap og får innføring i 
medikamenthåndtering og gjennomgang av medisinsk teknisk utstyr. 

Det finnes egne sjekklister for å sikre at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse om 
medikamenthåndtering og medisinsk teknisk utstyr. Ved enhetene i Bodø og Lofoten finnes et 
system for individuell utsjekking av den enkeltes kompetanse på det medisinsk tekniske utstyret i 
avdelingen. Det varierer mellom enhetene om dette blir gjort som en årlig gjennomgang eller ikke. 
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Der det blir gjennomført årlige gjennomganger får ikke de ansatte bruke utstyret dersom det ikke er 
sjekket ut i denne oversikten. Også ved Vesterålen finnes det systemer for å dokumentere 
opplæring på medisinsk teknisk utstyr. 

Kompetansebehovet for hver enkelt ansatt blir blant annet fulgt opp gjennom medarbeidersamtalen. 
Medarbeidersamtaler har likevel bare delvis vært i bruk i klinikken. Dette har blant annet 
sammenheng med at medarbeidersamtaler i utgangspunktet er et tilbud til de ansatte, ikke en plikt. 
Det kommer videre fram at tidligere klinikksjef hadde en uttalt mistro til bruk av dette verktøyet, og at 
dette trolig har vært med på å begrense bruken av medarbeidersamtaler i klinikken. 

Det er i varierende grad gjennomført kompetansekartlegging ved klinikken. Ved avdelingen i Bodø 
har det blitt gjennomført en kompetansekartlegging for et utvalg av personalet våren 2010. Denne 
ble gjennomført ved hjelp av kompetansekartleggingsskjema og samtale med de enkelte 
sykepleierne på bakgrunn av utfylt skjema. Det er flere år siden det ble gjort tilsvarende kartlegging i 
Lofoten, og det har ikke blitt gjennomført ved avdelingen i Vesterålen. Det er nå planer om å 
gjennomføre en klinikkovergripende kartlegging i Questback for å avdekke kompetansebehovet i de 
ulike avdelingene. 

I mars 2010 ble det utarbeidet en kompetansestrategi for klinikken. Her blir blant annet strukturerte 
læringsprosesser internt på klinikken framhevet, i tillegg til samhandling med eksterne aktører 
(avdeling for kompetansebygging, andre utdanningsinstitusjoner, studieturer og hospitering.) Det er 
også startet en prosess for å utvikle årlige kompetanseplaner for hver avdeling. Disse skal være 
detaljert ned til enkeltpersoner. Enhetsleder og ansatte skal sammen få ansvar for å gå gjennom 
status for kompetanseplanen. 

 

Bruk av medarbeideres innspill i kvalitetsarbeidet 

Medarbeidere har mulighet til å gi innspill ved personalmøter i enhetene. Personalmøtene gir en 
anledning til å evaluere driften og gjennomgå avvik, samt komme med innspill til forslag, bl.a. knyttet 
til kvaliteten i det kliniske arbeidet. Personalmøter skal i de fleste enheter i utgangspunktet holdes 
ca. hver sjette uke, men ved enkelte enheter har det gått over et halvt år mellom møtene.  

I tillegg til personalmøtene vil avvikssystemet og medarbeidersamtaler (i den grad disse har blitt 
gjennomført) kunne være mulige arenaer der de ansatte kan gi innspill til forbedringer av driften i 
klinikken. 

 

Brukermedvirkning 

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser etter dagens klinikkorganisering ble innført. 

For å behandle innspill fra pasienter og pårørende har klinikksjef vært konsekvent på å svare på 
brev og henvendelser fra pasienter og pårørende, og dokumentere disse på en skikkelig måte. I en 
del tilfeller har man invitert pårørende/pasienter til samtale med lege, enhetsleder og ev. kvalitetssjef 
for å signalisere tydelig at man legger merke til og gjør greie for hva man har gjort generelt. 
Tilsvarende oppfølging skjer også ved avdelingene i Lofoten og Vesterålen. Retningslinjer for svar 
på slike henvendelser er ikke nedtegnet i en skriftlig prosedyre/rutine.  
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Avvikshåndtering 

Avvik og forslag til forbedringer skal først meldes til enhetsleder, og det forventes at avviket skal 
følges opp på lavest mulige nivå. Dersom avviket ikke lukkes på lavere nivå, må meldingen oppover 
i systemet og ev. videre til en annen klinikk. Ved avdelingen i Bodø er det nå vedtatt at 
avviksmeldinger skal gjennomgås på enhetsledermøter. Alle IK-2448-meldinger skal til klinikksjef, 
som bestemmer om de er meldepliktige. Det er ingen retningslinjer for klassifisering og 
kategorisering av meldinger, utover skillet mellom IK-2448-meldinger og avviks-
/forbedringsmeldinger. 

Alle meldinger på en enhet går videre til avdelingslederen, som fører de inn i et referatskjema. I 
referatlista er kortversjonen av avviksmeldingen. Denne blir sendt til medlemmene i KVAM-gruppen. 
Gruppen diskuterer vanligvis ikke enkeltmeldinger, men diskuterer bl.a. om det er avvik som går 
igjen og vurderer hvilke tiltak man skal sette inn på området. KVAM-gruppen sine konklusjoner 
kommer i form av et referat der gruppa gir råd til klinikksjef.  

Det er ikke ført statistikk over forbedringsmeldinger ved klinikken, men det fremkommer forskjeller 
mellom avdelinger og enheter.  

Legene skriver i liten grad forbedrings- og avviksmeldinger. Det kommer frem i intervju at dette trolig 
er fordi det ikke er kultur for å melde avvik, samt at enkelte leger oppfatter at avviksmeldinger har et 
element av ”angiveri” i seg. For å sørge for at avvik blir meldt som forutsatt har avviksmelding vært 
tatt opp som tema i KVAM-gruppa og ledergruppa flere ganger. I disse fora, samt på årlig samling 
for klinikken, har klinikkledelsen kommunisert at det skal være fokus på sak, ikke person, og 
fremhevet at det skal være ufarlig å melde avvik. Det har blitt vektlagt at behandlingen av 
avviksmeldinger skal være seriøs, blant annet ved at det skal gis en tilbakemelding til den som har 
skrevet meldingen, uansett utfallet av behandlingen. Per i dag blir noen av disse tilbakemeldingene 
gitt i form av orienteringer ved felles møter, og det har blitt diskutert i klinikken om dette er 
tilstrekkelig, eller om man bør etablere en praksis der den ansatte kontaktes direkte i alle tilfeller. 

Utfordringen knyttet til at leger ikke skriver forbedrings- og avviksmeldinger er ikke like stor når det 
gjelder IK-2448-meldinger. Når det er åpenbart at det har forekommet en situasjon som bør 
rapporteres i IK-2448-melding, blir dette gjort. Det er ofte de yngste legene som gir beskjed når det 
forekommer situasjoner der det bør skrives meldinger, og klinikkledelsen har gitt tydelig beskjed om 
at det skal skrives IK-2448-melding.  

Problemet med manglende avviksregistrering gjelder likevel ikke utelukkende for legegruppen. Det 
fremkommer i intervju og spørreundersøkelsen til de ansatte at det ved enkelte enheter har vært en 
kultur for å melde avvik muntlig.  

Det kommer videre frem at det ikke bestandig er åpenbart hva som skal meldes og hvordan man 
skal melde. Enkelte er usikre på om de skal melde en hendelse som IK-2448 eller som avviks- og 
forbedringsmelding. Det fremkommer i intervju at det ikke er gitt tydelige retningslinjer om hva som 
skal meldes. 

En annen utfordring knyttet til avvikshåndteringen er at det kan være et ressurskrevende arbeid for 
linjeledelsen. IK-2448-meldinger forsøkes å få ut så fort som mulig, men det er en del avviks- og 
forbedringsmeldinger som blir liggende hos avdelingsleder.  

Det kommer frem i intervju at det i forbindelse med hendelsene som ledet opp til ”kirurgisaken” 

gjentatte ganger ble tatt opp at det var mangel på prosedyrer knyttet til kirurgiske inngrep som ikke 
hadde blitt utført tidligere. Det kom ikke noe ut av disse henvendelsene, og det ble ikke meldt som 
avvik, da sykepleierne forstod det slik at klinikk- og sykehusledelsen godkjente at inngrepene ble 
utført. 
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Overvåkning av internkontroll/kvalitetsarbeidet 
Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS)  

I forbindelse med overgangen til gjennomgående klinikkstruktur ble det gjort en risikovurdering, men 
frem til nylig har ikke kirurgisk ortopedisk klinikk benyttet seg av risikovurderinger i stor grad. 
Klinikken var heller ikke i referansegruppen for risikostyringsprosjektet i Helse Nord, og har ikke vært 
blant de klinikkene som har rapportert risikoanalyse ved tertialvis rapportering til HN RHF.  

Nåværende klinikksjef er tydelig på at risikovurderinger skal brukes som verktøy i klinikken, og gir 
uttrykk for at dette er et område klinikken vil arbeide mer med framover. Til nå er det gjennomført 
risikovurderinger for enkeltstående prosjekter, for eksempel i et prosjekt om elektronisk papirflyt. Det 
er derimot ikke gjort en overordnet risikovurdering av driften eller deler av driften i klinikken. 

 

Intern og ekstern evaluering av internkontrollen 

Det har blitt gjennomført en internrevisjon av avfallshåndtering i regi av KVAM-seksjonen. I tillegg 
gjennomfører Apoteket interne revisjoner, og blir det gjennomført ulike eksterne tilsyn, samt enkelte 
interne evalueringsprosjekter. Det er imidlertid ikke utarbeidet plan for internrevisjon for klinikken, og 
det er ikke lagt overordnede føringer for arbeidet med evaluering av virksomheten. 

Det er ingen systematisk ”ledelsens gjennomgang” av internkontrollen. Det er heller ingen 
systematisk kontroll av internkontrollen i underliggende enheter. Det fremkommer at 
kvalitetssystemet og internkontrollen i seg selv sjelden har vært et tema, verken lokalt i avdelingene 
eller ved gjennomganger på KVAM-gruppemøtene. Klinikksjef bruker likevel tid på å følge opp 
internkontrollen i organisasjonen, blant annet ved å reise ut til de ulike avdelingene ved Vesterålen 
og Lofoten og delta i enkelte enhetsledermøter. 

 

Oppfølging av kvalitetsmål 

Statistikk for måloppnåelse på nasjonale kvalitetsindikatorer blir oversendt fra KVAM-seksjonen til 
klinikksjef, som bruker dette som en del av agendaen på KVAM-gruppemøtene. Klinikken følger ikke 
opp andre indikatorer enn de som er bestemt som nasjonale kvalitetsindikatorer. 

 

Observasjoner og vurderinger  
Det er i løpet av 2010 satt i gang flere viktige tiltak knyttet til internkontroll og kvalitet ved kirurgisk 
ortopedisk klinikk. Dette omfatter bl.a.: 

 Kompetansestrategi og plan for kompetansekartlegging og utvikling av kompetanseplaner 
 Etablering av kvalitetsstrategi 

Docmap har i det siste fått økt oppmerksomhet ved Nordlandssykehuset, og kirurgisk ortopedisk 
klinikk har startet et systematisk arbeid for å kunne videreutvikle sitt prosedyrebibliotek i Docmap, 
gjennom bl.a. forum for Docmap, etablerte roller for systemstøtte (administratorer og superbrukere), 
og detaljerte planer i forbindelse med det kommende arbeidet. 

Utfordringene klinikken har i forhold til internkontroll og kvalitet er i særlig grad knyttet til avklaringer 
av roller og ansvar i internkontrollen og det å sikre gode rapporteringsrutiner. Dette er viktig, ikke 
minst på grunn av klinikkens størrelse og geografiske lokalisering. Det er mange elementer av 
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internkontroll på ulike nivåer i klinikken, men klinikkledelsen har i liten grad gjennomgått og vurdert 
hvordan den kan sikre at disse elementene henger sammen og fungerer på en hensiktsmessig 
måte. Systematisk gjennomgang og overvåkning av internkontrollen bør være en integrert del av 
arbeidet med internkontroll og kvalitet, og det er viktig at det etableres god praksis knyttet til dette. 
Fokusområder i dette arbeidet bør bl.a. være: 

 ROS-analyser 
 Ledelsens gjennomgang/virksomhetsgjennomgang 
 Inspeksjonsrunder 
 Interne revisjoner 
 Systematisk arbeid med evalueringer 

Videre bør klinikken ha fokus på følgende områder: 

 Å etablere en velfungerende praksis for godkjenning/revisjon av prosedyrer. 
 Tilby de ansatte medarbeidersamtaler, og strukturere samtalene slik at de kan bli et verktøy 

for å kartlegge opplæringsbehov og å gi innspill til forbedringsområder. 
 Klargjøre retningslinjer for avviks- og forbedringsmeldinger. 
 Utarbeiding av kvalitetsmål og -indikatorer på klinikk-, enhets- og avdelingsnivå og 

oppfølging av disse. 
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Vedlegg 4: Figurer 

 

Figur 3 Det er klart hvem som har ansvar for prosedyrer som er gjeldende i flere enheter/avdelinger. N=192 

 

Figur 4 Det er klare føringer for hvordan samhandling på tvers av klinikker og avdelinger skal foregå. N=178 
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Figur 5 De ansatte ved min enhet er opptatt av å følge prosedyrer og retningslinjer i det kliniske arbeidet. N=105 

 

 

Figur 6 Klinikkledelsen viser i ord og handling at prosedyrer og retningslinjer skal følges. N=102 
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