
 

Møtedato: 27. mai 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Siw Skår, 75 51 29 00   Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: 

Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord 

– iverksetting av nødvendige tiltak, oppfølging 

av styresak 158-2012 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF orienteres i denne saken om status i arbeidet med oppfølging 
av anbefalingene gitt i Internrevisjonsrapport 04/2012.  
 
I saken følger en beskrivelse av tiltak som er iverksatt eller planlagt iverksatt i Helse 
Nord RHF og i helseforetakene. 
 
Tidligere styrebehandlinger 
Styret behandlet styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012:  
Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering i styremøte, den 21. juni 
2012. Revisjonsrapporten ble i denne saken lagt frem for styret, og hovedkonklusjonen i 
rapporten lyder: Helseforetakene i Helse Nord har mange viktige rutiner og kontrolltiltak 
på plass. Det er likevel påvist vesentlige svakheter som bør korrigeres for å gi rimelig grad 
av sikkerhet for at bestilte prøvesvar kommer frem til riktig mottaker, blir vurdert og fulgt 
opp innen forsvarlig tid. 
 
Følgende anbefalinger ble gitt til flere av helseforetakene: 
1. Etablere og følge opp spesifikke mål for prosessene relatert til bestilling og mottak 

av prøvesvar. 
2. Benytte risikovurderinger systematisk for å avdekke og håndtere risikofaktorer 

knyttet til bestilling og mottak av prøvesvar. 
3. Vurdere endringer knyttet til bestillingsrutiner og mottaksregistrering som kan 

bidra til at det tydeligere fremgår av pasientjournalen hvilke bestillinger som er 
gjort. Dette gjelder spesielt mikrobiologiske, histologiske og cytologiske 
undersøkelser. 

4. Etablere gjennomgående ordninger for kontroll og oppfølging av at prøvesvar 
signeres. 

5. Innføre ordninger som gjør at bestillende enhet kan ha kontroll med at alle bestilte 
svar er mottatt. 

6. Videreutvikle helseforetakets internkontroll med sikte på forbedring av øvrige 
svakheter internrevisjonen har påpekt i rapportene. 
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Følgende anbefalinger ble gitt til Helse Nord RHF: 
1. Avklare nærmere i hvilken grad svakhetene/utfordringene som er omtalt i kap. 5.2.2 

og 5.2.3 planlegges ivaretatt via FIKS- programmet, eventuelt kan inkluderes i dette, 
og hvilken fremtid som planlegges. Denne informasjonen bør kommuniseres raskt 
til helseforetakene som grunnlag for arbeid i tiltaksplan. 

2. Vurdere om noen av svakhetene/ anbefalingene som fremgår av rapporten tilsier at 
foretaksgruppen bør samarbeide om oppfølgingstiltak, og eventuelt ta initiativ til 
slikt samarbeid. 

 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2 i denne saken: Styret ber adm. direktør påse at det 
utarbeides en forpliktende tiltaksplan for oppfølging av anbefalingene som er gitt til Helse 
Nord RHF, samt til det enkelte helseforetak, og presentere denne for styret innen utgangen 
av oktober 2012. 
 
I styresak 158-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i 
Helse Nord – forpliktende tiltaksplan, oppfølging av styresak 79-2012 ble iverksatte og 
planlagte tiltak presentert (styremøte 19. desember 2012). Det ble redegjort for 
hvordan Helse Nord RHF har fulgt opp anbefalingene i revisjonsrapporten, og en 
fremdriftsplan for videre oppfølging ble skissert.  
 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2 i denne saken: Styret ber om å få fremlagt ny sak, 
når nødvendige tiltak er iverksatt, senest innen utgangen av 2013. 
 
Internrevisjonen har vært involvert i oppfølgingen, og deres innspill er tatt med. 
 
Oppfølging av anbefalingene til Helse Nord RHF  
Fremdriftsplanen for oppfølging av anbefalinger til Helse Nord RHF beskrevet i styresak 
158-2012 er gjennomført. Det er avholdt to møter med hvert helseforetak. Første 
møterunde ble avholdt som planlagt vinteren 2013. Andre møterunde ble avholdt i 
november 2013, med følgende saksliste: 
• Status for planlagte og gjennomførte tiltak, herunder tiltak i påvente av elektroniske 

løsninger som forventes innført gjennom FIKS-programmet 
 
Gjennomgangen viste ingen områder hvor det var hensiktsmessig for helseforetakene å 
samarbeide om tiltak, ut over områdene hvor det allerede samarbeides gjennom FIKS-
programmet. Fremdriftsplan for implementering av elektronisk bestilling og 
svarutsending er vesentlig endret siden 2012. Dette forventes kjent for helseforetakene 
gjennom deltakelse i FIKS-programmet. 
 
Oppfølging av anbefalingene til helseforetakene  
Revisjonsrapporter fra internrevisjonen i Helse Nord RHF og tiltaksplan skal 
styrebehandles i helseforetakene. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har 
styrebehandlet rapporten, og tiltaksplaner er behandlet i ledergruppen. 
Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har behandlet rapport og 
tiltaksplan.1  

1 UNN i styresak 56/2012 Tilsynssaker, Finnmarkssykehuset i styresak 41/2014 Orientering om oppfølging av internrevisjon 
01/2012 Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Finnmark og Helgelandssykehuset i styresak 28/2013 Tilsyn og eksterne revisjoner 
2012.  
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Nordlandssykehuset HF har ikke styrebehandlet revisjonsrapport og tiltaksplan, men 
begge er behandlet i ledergruppen. Det planlegges styrebehandling etter at 
risikovurdering er gjennomført høsten 2014. 
 
Helseforetakene har iverksatt tiltak på systemnivå i form av prosedyrer, rutiner og 
serviceavtaler, og på individnivå i form av opplæring, oppfølging og tydelig 
ansvarliggjøring. Se vedlegg 1 for oversikt over gjennomførte og planlagte tiltak. 
 
Fortsatt gjenstår gjennomføring av planlagte tiltak innen noen områder, som 
gjennomgående implementering i alle enheter (ikke bare utvalgte enheter), 
gjennomføring av risikovurderinger i noen enheter, ordninger som sikrer bestillende 
enhet oversikt over bestilte prøver og undersøkelser. 
 
Konklusjon 
Helse Nord RHF har gjennomført fremdriftsplanen som ble lagt frem i styresak 158-
2012. Det er avholdt møter med helseforetakene. Tema for møtene har vært hvilke 
konkrete tiltak helseforetakene har gjort og planlagt å gjøre for å imøtekomme 
anbefalingene i internrevisjonsrapporten.  
 
Helseforetakene har gjennomført tiltak som langt på vei imøtekommer anbefalingene, 
men noen av utfordringene er fortsatt uløst. Implementering av elektronisk bestilling og 
svarutsending slik det er planlagt i FIKS-programmet vil bidra til å få en mer sikker 
”flyt” fra prøver/undersøkelser bestilles og til svar er mottatt og effektuert. Planlagte 
tiltak vil, når de gjennomføres, bidra til at anbefalingene i revisjonsrapporten er fulgt 
opp.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av Internrevisjonsrapport 
04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord til orientering. 
 
 
Bodø, den 16. mai 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Oversikt over anbefalinger og tiltak 
 
Referanseliste:  Oppdragsdokument fra Helse Nord RHF til helseforetakene  
 2011, 2012, 2013 
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Vedlegg 1: Oversikt over anbefalinger og tiltak 
 

Anbefalinger til Helse Nord RHF Gjennomførte og planlagte tiltak Status 
Avklare nærmere i hvilken grad 
svakhetene/utfordringene som er omtalt i 
kap. 5.2.2 og 5.2.3 planlegges ivaretatt via 
FIKS- programmet, eventuelt kan 
inkluderes i dette, og hvilken fremtid som 
planlegges. Denne informasjonen bør 
kommuniseres raskt til foretakene som 
grunnlag for arbeid tiltaksplan. 
 

Det er innhentet informasjon fra 
FIKS- prosjektet, og fremdriftsplan 
for implementering av elektronisk 
bestilling og utsending av 
laboratoriesvar mellom Dips og 
fagsystemene internt i den enkelte 
sykehusenheten, mellom 
sykehusenheter internt i det enkelte 
helseforetak og mellom helseforetak 
i helseregionen pr. desember 2012. 
Detaljert plan var vedlagt styresak 
158-2012, og denne er formidlet og 
gjennomgått i møte med hvert 
foretak.  
 
Felles rekvirentregister skal 
etableres, men krever at foretakene 
har en felles database for Dips. 
Arbeidet med dette er planlagt. 
Helgelandssykehuset er først ute 
våren 2014, og det fullføres med 
UNN som siste foretak våren 2015. 
 

Fullført 

Prosjektet ”Meldingsløft ” inneholder 
en elektronisk løsning for rekvisisjon 
og svar som gir sporbarhet. Med 
dette vil bestillende enhet til en hver 
tid ha elektronisk oversikt over hva 
den enkelte rekvirent har bestilt og 
om svarene er mottatt og fulgt opp.  
Prosjektet er planlagt gjennomført 
høsten 2014. 
 

Vurdere om noen av svakhetene/ 
anbefalingene som fremgår av rapporten 
tilsier at foretaksgruppen bør samarbeide 
om oppfølgingstiltak, og eventuelt ta 
initiativ til slikt samarbeid. 
 
 
 

Vurdering av dette er gjort i møter 
med foretakene. Gjennomgangen 
viste ingen områder hvor det var 
hensiktsmessig for foretakene å 
samarbeide om tiltak, ut over 
områdene hvor det allerede er et 
samarbeid gjennom FIKS- 
programmet. Derimot ble det sett 
som en mulighet å nyttegjøre seg det 
andre allerede har  gjort, som for 
eksempel risikovurdering.  
 

Fullført 
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Felles anbefalinger til alle 
foretakene 

Gjennomførte og planlagte tiltak. 
Basert på tilbakemelding i møter mellom 
Helse Nord RHF og foretakene. 

Status 

1. Etablere og følge opp 
spesifikke mål for 
bestillerenhetene relatert 
til mottak av prøvesvar. 

Foretakene har definert mål på de fleste 
områder, som i hovedsak sier at prøver skal 
være signert innen 14 dager.  
Informasjon og opplæring gis til alle nye 
medarbeidere med bestilleransvar. 
Som kontroll på om målene nås tas det ut 
rapporter over usignerte svar, som følges opp 
i enhetene og med den enkelte rekvirent. 
Disse brukes også i kvalitets- og 
forbedringsarbeid på ulike nivåer. 
 

Fullført 

2. Benytte dokumenterte 
risikovurderinger 
systematisk for å 
avdekke og håndtere 
risikofaktorer knyttet til 
bestilling og mottak av 
prøvesvar. 

UNN og Finnmarkssykehuset har gjennomført 
risikovurderinger. 
NLSH har ikke gjennomført risikovurdering, 
men planlegger å gjøre det høsten 2014, både 
på overordnet nivå og klinikknivå.  
Helgelandssykehuset har sett på tidligere 
risikovurderinger og fulgt opp med tiltak som 
var nødvendig, samt gjennomført ny 
risikovurdering i 2013. 
 

Under 
arbeid 

3. Videreutvikle 
helseforetakets 
internkontroll med sikte 
på forbedring av øvrige 
svakheter 
internrevisjonen har 
påpekt i denne 
rapporten. 

 

Gjennomført eller planlagt gjennomført i alle 
foretak. 

Fullført 

4. Innføre ordninger som 
gjør at bestillende enhet 
kan ha kontroll med at 
alle bestilte svar er 
mottatt. 

 
 
 
 
 

Alle foretakene har rutiner som gjør at 
utførende enhet kan kontrollere at mottatte 
prøver er besvart og sendt til bestiller. Det tas 
ut rapporter som viser prøvesvar som ikke er 
signert. Disse brukes også av bestillende enhet 
for å følge opp. Rapporter tas ut hver uke eller 
hver 14. dag, avhengig av type prøver. Dette 
er en viktig kontrollrutine for 
pasientsikkerhet og kvalitet.  
Bestillende enhet tar ut rapporter fra Dips 
som viser restanser i arbeidsflyt, inkludert 
manglende signatur på prøver. Dette følges 
opp av arbeidsflytansvarlig. Dersom 
prøvesvar ligger hos vikarer eller andre som 
ikke er tilgjengelig/er sluttet, flyttes disse til 
andre som tar over ansvaret. 
 
 

Under 
arbeid 
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Tiltakene som er nevnt ovenfor løser bare 
deler av utfordringen. De gir ikke fullstendig 
kontroll med at alle bestilte svar er mottatt, 
bare kontroll med hvilke prøvesvar som ikke 
er signert. Inntil elektronisk bestilling av alle 
prøver er innført vil det være uløste 
utfordringer knyttet til dette punktet. 
 

Anbefalinger til 
Helgelandssykehuset 

  

5. Registrere bestillinger av 
mikrobiologiske, 
histologiske og 
cytologiske 
undersøkelser slik at det 
tydeligere framgår av 
pasientjournalen hvilke 
bestillinger som er gjort. 

 

Tiltak er gjennomført med konsekvent bruk 
av elektronisk blankett i Dips.  
 

Fullført 

6. Iverksette tiltak som 
bidrar til at elektive MR- 
undersøkelser 
gjennomføres innen den 
frist som er satt ut fra 
medisinskfaglige 
vurderinger. 

 

Ved Helgelandssykehuset Mosjøen er tilbud 
om MR kne og skulder avsluttet, slik at 
fristpasienter kan prioriteres. 

Fullført 

Anbefalinger til UNN   
7. Vurdere endring knyttet 

til bestillingsrutiner og 
mottaksregistrering som 
kan bidra til at det 
tydeligere framgår av 
pasientjournalen hvilke 
bestillinger som er gjort. 
Dette gjelder spesielt 
mikrobiologiske, 
histologiske og 
cytologiske 
undersøkelser. 

 

Meldt behov for å kunne bestille 
mikrobiologiske undersøkelser /analyser fra 
Dips.  
Prosedyre for mottak av prøvesvar og 
signering er laget, PR30816. 
Pr. i dag gjelder utfordringene særlig patologi 
og cytologi.  
Det er dialog og samarbeid med ansvarlige for 
FIKS- programmet for å få gode elektroniske 
løsninger raskt på plass. 

Under 
arbeid 

8. Gjennomgå rutiner for 
utlevering av foreløpige 
og endelige røntgensvar 
for å sikre at behandler 
så raskt som mulig gjøres 
oppmerksom på 
endringer med betydning 
for videre pasientforløp. 

Har etablerte rutiner som sikrer at behandler 
har oppdatert svar som grunnlag for 
behandlingen tilgjengelig. Foreløpige svar 
merkes godt med at de er foreløpige, og de 
endelige svarene merkes også. Når endelig 
svar foreligger gis det melding om det i Dips. 
Dersom det er stort avvik mellom foreløpig og 
endelig svar meddeles dette direkte til 
behandler. 
 

Fullført 
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Som kontroll tas det ut rapporter for 
usignerte røntgensvar. Disse gjennomgås i 
KVAM og brukes i tillegg som 
kvalitetsforbedring på alle nivå i 
organisasjonen. 
 

9. Kartlegge og håndtere 
faktorer som hindrer 
måloppnåelse for svartid 
på celleprøver fra 
livmorhals, samt 
eventuelt for andre 
undersøkelser ved 
Klinisk patologisk 
avdeling. 

 

Kartlegging har vist at svartiden kan 
karakteriseres som middels. Flaskehalser er 
identifisert og det er iverksatt tiltak for å 
redusere disse. Nasjonalt mål er 80 % besvart 
innen 14 dager, og UNN oppnår nå 80 % 
innen 12 dager. Det tas ut månedlig rapport 
for oppfølging.  
 

Fullført 

10. Fullføre 
implementeringen av 
gjennomgående ordning 
for kontroll og oppfølging 
av at prøvesvar signeres 
innen rett tid. 

Tiltak for dette er gjennomført. Det 
gjennomføres kontinuerlig opplæring av nye 
medarbeidere og vikarer, og det er laget 
rutiner for overføring av signeringsmyndighet 
ved fravær.  
Prosedyre PR30816 er laget for å beskrive 
hvordan prøvesvar skal håndteres.  
 

Fullført 

Anbefalinger til 
Finnmarkssykehuset 

  

11. Bringe klarhet i 
oppgavefordeling og 
varslingsrutiner knyttet 
til feil i elektronisk 
kommunikasjon til og fra 
de diagnostiske 
enhetene. 

 

Det er gjort et arbeid med å avklare hvor 
ansvaret for å rette opp feil ligger. 

Fullført 
 

12. Innføre rutiner som 
sikrer at ikke personer 
som mangler 
personnummer tildeles 
flere hjelpenummer i 
ulike systemer.  

 

Har ikke utarbeidet egen rutine for dette. Uendret  

13. Etablere gjennomgående 
ordninger for kontroll og 
oppfølging av at 
prøvesvar signeres. 

Har utarbeidet rutine som ligger i Docmap, 
PR34337. Rutinen er foreløpig bare gyldig for 
Kirkenes, men vil bli gjort gjeldende for 
Hammerfest i løpet av våren 2014. 
 
 
 
 
 
 

Fullført 
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Anbefalinger til NLSH   
14. Kommunisere 

betydningen av presist og 
komplett utfylte lab- og 
røntgenbestillinger til 
alle som har behov for 
slik informasjon, 
regelmessig og ved 
nytilsettinger, samt følge 
opp eventuell manglende 
etterlevelse av rutiner 
relatert til slike 
bestillinger. 

 

Det er gitt informasjon til legegruppen og 
andre som bestiller. 
Har etablert rutiner for dette gjennom 
serviceavtalene mellom diagnostisk klinikk og 
de somatiske klinikkene, også inkludert 
Lofoten og Vesterålen. 

Fullført  

15. Være en pådriver, og 
prioritere arbeidet med 
tilrettelegging, for at flere 
diagnostiske 
undersøkelser kan 
bestilles og besvares 
elektronisk i hele 
foretaket. 

 

Har bedt Helse Nord RHF bidra til at følgende, 
som i dag ikke er en del av FIKS, prioriteres 
innført i regionen: 
• Lab-til-lab- funksjonalitet 
• Elektronisk mikrobiologirekvisisjon og 

svar 

Fullført 
 
 

16. Sørge for at patologisvar 
blir journalført i 
fullstendig versjon, på en 
måte som også legger til 
rette for at det kan 
dokumenteres at svaret 
er vurdert og blir fulgt 
opp. 

 

Dette er gjennomført ved at alle patologisvar i 
papirformat scannes og legges for signering i 
arbeidsflyten til legene.  
Laget prosedyre i Docmap PR11629. 

Fullført 
 

17. Vurdere mulige tiltak for 
å redusere ventetiden til 
radiologiske 
undersøkelser der 
ventetiden i dag er lengst. 

Der ventetiden ser ut til å bli ekstra lang, 
oversendes henvisningene til Curato. Dette 
gjelder spesielt eksterne henvisninger. Ekstra 
poliklinikk gjennomføres for å redusere køen, 
særlig for MR- undersøkelser. Dette er 
imidlertid noe begrenset av radiologkapasitet, 
men gjennomføres. 
Teleradiologi mot Unilabs benyttes også. De 
tekniske løsningene har vist seg veldig 
ustabile, derfor benyttes det mindre enn  
NLSH har kapasitet til. 
 

Fullført 

18. Stille konkrete krav om 
signering av lab- og 
røntgensvar i hele 
foretaket og etablere 
gjennomgående 
ordninger for kontroll av 
at kravene etterleves. 

Signaturrutine er laget, RL2246. 
Rapporter over usignerte svar tas ut og følges 
opp enhetene og i KVAM (kvalitets- og 
arbeidsmiljøgruppe). 

Fullført 
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