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NOTAT 
 

GÅR TIL: Styremedlemmer 
FØRETAK: Helse Bergen HF 
DATO: 26.10.2021 
FRÅ: Administrerande direktør Eivind Hansen 
SAKSHANDSAMAR: Rådgjever Pål Farsund, Seksjon for pasienttryggleik 
SAKA GJELD: Oversikt over eksterne tilsyn som er i gang 
STYRESAK: 93/21 O 
STYREMØTE: 05.11.2021 
 
Administrerande direktør si orientering P1 
 
 
 

OPPSUMMERING 
Raud tekst: Nytt sidan førre notat. 
Grøn tekst: Avslutta tilsyn. 

Referanse Tilsynsorgan Tilsynsobjekt Tema Status 

2020/1886 Statens helsetilsyn Helse Bergen HF Medisinsk forsking: 
Etterleving av REK-vilkår 
og internkontroll 

Eigenvurderinga er 
levert 

2020/9074 Fylkesmannen i 
Vestland 

Helse Bergen HF Dødsfall under 
medikamentell behandling 

Statsforvaltaren 
ber om 
tilbakemelding 
innan 01.11.21 

2021/1558 
2021/11000 

Statsforvaltaren i 
Vestland 

Helse Bergen HF 
Klinikk Psykisk helsevern 
for barn og unge 

Framdrift, kontinuitet og 
kvalitet ved barne- og 
ungdomspsykiatriske 
poliklinikkar 

Utfyllande 
opplysningar er 
levert 

2021/13283 Statsforvaltaren i 
Vestland 

Helse Bergen HF 
Kvinneklinikken 

Organisering av 
verksemda ved 
Cytostatikapoliklinikken 

Den etterspurte 
informasjonen er 
sendt inn 

2019/20534 Riksrevisjonen HOD, Helse Vest RHF, 
Helse Vest IKT, Helse 
Bergen HF 

Forvaltningsrevisjon om 
helseføretaka sine tiltak 
mot IKT-angrep 

Rapporten vert 
følgt opp av direk-
tør for e-helse, 
Helse Vest RHF. 
Rapporteringa vert 
avslutta her. 

2020/15899 Statens under-
søkingskommisjon 
(Ukom) 

Helse Bergen HF Rutinar for inndriving av 
pasientbetaling 

Opplysningar er 
levert 

2021/2498 Statens under-
søkingskommisjon 
(Ukom) 

Helse Bergen HF, 
Kirurgisk klinikk 

Transanal total mesorektal 
eksisjon (TaTME) 

Spørsmål som er 
stilt er svara ut og 
møte med Ukom 
om rapporten er 
gjennomført. 
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2021/7970 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

Helse Bergen HF HMS/Kvalitet, og 
handtering og vedlikehald 
av medisinsk utstyr 

Under førebuing  
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Rapport: Pågåande eksterne tilsyn 

Rapporten gjeld systemtilsyn gjennomført av eksterne tilsynsorgan, som er retta mot Helse Bergen HF eller einingar i 
føretaket. 
 

1. Statens helsetilsyn og Statsforvaltaren 

 

Referanse 2020/1886 
Tilsyn med medisinsk og helsefagleg forsking på menneske 

Status Eigenvurderinga er levert 

Tilsynsorgan Statens helsetilsyn 

 Lovgrunnlag Lov av 20.06.2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning 

Tilsynsobjekt Helse Bergen HF 

Tilsynsvarsel 30.01.2020 

 Tema Førehandsgodkjenning frå REK, etterleving av vilkåra i REK-godkjenninga, innhenting 
av informert samtykke, og verksemda sin styring og organisering av forskinga 
(internkontroll). 

Eigenvurdering 1) gjennomgang av 30 forskingsprosjekt frå dei siste to åra 
2) gjennomgang av verksemda sin etablerte praksis/rutinar på området 

30 forskingsprosjekt skal undersøkjast etter spørjeskjema, og skal svarast på dels av 
prosjektleiar og dels av forskingsansvarleg. 

Frist: 18.03.2020 

Innsendt 
eigenvurdering 

24.03.2020 Eigenmelding frå Helse Bergen 
Element i eigenvurderinga 

• Opplysningar om organisasjon, fullmakter, roller og ansvar, mv. på 
forskingsområdet 

• Eigenvurdering av 42 forskingsprosjekter ved prosjektleiarane 

• Nivå 2-leiarar har svara på utvalde deler av spørjeskjema 

• Overordna eigenvurdering på føretaksnivå 

Tilsynsrapport  

   

   

  

Avslutning  

 
  

https://elements.ihelse.net/elements/rm/ELEMENTS_HELSE-BERGEN-PROD/#nav=/locator/cases/68626
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Referanse 2020/9074 
Dødsfall under medikamentell behandling 

Status Statsforvaltaren ber om tilbakemelding innan 01.11.21 

Tilsynsorgan Fylkesmannen i Vestland 

 Lovgrunnlag Helsetilsynsloven § 4 jf. § 7 

Tilsynsobjekt Helse Bergen HF, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk 

Tema Vurdering av uønska hending knytt til enkeltpasient 

Varsel 23.06.2020: Varsel frå Helse Bergen etter spesialisthelsetenestelova § 3-3 a 

Oppretting av 
tilsynssak 

02.07.2020: Brev frå Fylkesmannen 

Krav om opplysningar frå leiinga: 

• Namn, tittel og autorisasjon til helsepersonell som har vore involvert i hendinga  

• Namn, tittel og autorisasjon til helsepersonell som uttaler seg til saka 

Krav om dokumentasjon: 

• journal frå heile det aktuelle opphaldet og ein uttale frå leiinga ved Avdeling for 
kreftbehandling og medisinsk fysikk. Vi ber om at denne inneheld opplysningar om 
korleis hendinga er gjennomgått og konklusjonane av denne gjennomgangen. 

• kopi/utskrift av relevante skriftlege og elektroniske skjema, prosedyrar og 
retningsliner, eventuelt supplert med ei framstilling av kva som er vanleg fagleg 
praksis ved avdelinga. 

• relevante rutinar, avviksmeldinga og anna relevant dokumentasjon. 

• informasjon om kva leiinga har gjort for å følgje saka og eventuelle tiltak som er 
sette i verk. 

Uttale frå involvert helsepersonell og leggjast ved. 

Frist: 11.08.2020. 
Fristen for uttalene vart forlenga til 01.09.2020. 

Tilbakemelding 10.07.2020: Brev frå Helse Bergen 

Styrande dokumentasjon: 

• 1. Dokumentstyring Helse Bergen HF 

• 2. Risikovurdering 

• 3. Definisjoner legemidler 

• 4. Fordeling av ansvar og oppgaver 
innen legemiddelhåndtering 

• 5. Uønskede hendelser innen 
legemiddelhåndtering 

• 6. Forankring i lov og forskrift 

• 7. Avfallshåndtering 

• 8. Bestilling av apotekvarer 

• 9. Mottak og kontroll av leveranse fra 
sykehusapoteket 

• 10. Istandgjøring av legemidler 

• 11 Cytostatika og andre legemidler 

• 12. Utdeling av legemidler 

• 13. Ordinering av legemidler 

• 14. Melding av bivirkninger 

• 15. Cytostatika - håndtering i Helse 
Bergen 

• 16. Opplæring (generelt) 

• 17. Sentralt kompetansekrav 
legemiddelhåndtering 

• 18. Oversikt. Sentrale 
kompetansekrav 

• Avrundingstabell medikamentell 
kreftbeha 

• DOK05085 Ansvar for opplæring - 

• dok05093 

• DOK21037 legemiddelhåndtering 

• DOK53826 minstekrav opplæring - 

• DOK57762 kontrollrutiner og 
administrering 

• Dok64840 - Cytostatika 

• gyldig 02.01.2020 til 29.06.2020 
dok21044 

• gyldig fra 29.06.2020 dok21044 

• Manuell nødrutine ved stopp i 
Cytodose (dok23472) 

• PDF XPS Vedlegg 3 Oversikt over alle 
legemiddeldokumenter fra 
Legemiddelkomiteen Nivå 1 

https://elements.ihelse.net/elements/rm/HBE_HELSE-BERGEN-PROD/#nav=/locator/cases/76487
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Pasientjournal: 

• Legejournal 

• Sykepleiejournal 

• Kurve 

• Dosering, rekvisisjon og arbeidsskjema 

• Arbeidsskjema scannet 

Klargjering av kva 
Fylkesmannen har 
bede om 

20.08.2020: Telefonsamtale med tilsynet/Fylkesmannen 
Statens legemiddelverk vil gjennomføre tilsyn med Sjukehusapoteka Vest HF i saka, og 
Helse Bergen skal berre levere uttaler, mv. for eigne tilsette. 

Tilbakemelding 26.08.2020: Brev frå Helse Bergen 

Vidaresending av dokument som tidlegare er sendt til politiet. 

• Vedlegg 1: Utskrift av fire relevante synergi-saker 

• Vedlegg 2A: To versjoner av styrende dokument Prinsipper for håndtering av 
uønskede hendelser. 

• Vedlegg 2B: Dagsorden og referat fra det sentrale Kvalitet- og pasientsikkerhets-
utvalget den 19. mai 2020. 

• Vedlegg 2C: Mandat og sammensetning av sentralt Kvalitet- og pasientsikkerhets-
utvalg i Helse Bergen. Mandat og sammensetning av lokalt Kvalitet- og pasient-
sikkerhetsutvalg 

• Vedlegg 2D: Saksframlegg om Melding av uønskede hendelser (avvik) på tvers av 
helseforetak og referat fra møte i det sentrale Kvalitet- og 
pasientsikkerhetsutvalget den 28. januar 2020. 

• Vedlegg 3: Notat som beskriver hva som er gjort av søk og uttrekk fra 
avvikssystemet Synergi i Helse Bergen. 

• Vedlegg 4: Skjermdump fra intranett (Innsiden) som gir informasjon om hvordan 
melde uønskede hendelser i Helse Bergen. 

• Vedlegg 5: Notat som beskriver hva som er gjort av søk og uttrekk fra saksbehand-
lingssystemet Assyst i Helse Vest IKT. 

• Vedlegg 6: Dokument med lenker til de aktuelle e-læringskursene Meldekultur og 
Synergi for meldere/saksbehandlere. 

• Vedlegg 7: Referat fra møtet i Strategisk styringsorgan for felles EPJ i Helse Vest, 
der Sluttrapport Cytodose ble behandlet. 

Tilbakemelding 01.09.2020: Brev frå Helse Bergen 

Uttaler om saka frå leiinga ved Kreftavdelinga og frå involvert personale. 

Tilbakemelding 18.09.2020: Brev frå Helse Bergen 

Vidaresending av dokument som tidlegare er sendt til politiet, som gjeld utlysingar av 
stillingar ved Kreftavdelinga, fullmaktsoversikt, timelister, kompetanseplaner, styresak 
06/20 "Årleg oppsummering av måloppnåing på styringsmåla for 2019 og plan for 
systematisk risikovurdering i Helse Bergen", dokument "Roller og ansvar i applika-
sjonsforvaltning i Helse Vest". 

Krav om fleire 
opplysningar 

14.10.2020 Brev frå Fylkesmannen 

Fylkesmannen ber om følgande: 

1. Vi ber om å tilsendt kopi av sjukehusets interne hendingsanalyse, når denne er 
ferdig. 

2. Vi ber leiinga gjere greie for ansvarstilhøve, organisering, bruk og oppfølging av 
det elektroniske systemet Cytodose, med kommentarar til følgande punkt: 
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• Kven er systemeiar, systemansvarleg og systemforvaltar for Cytodose? Korleis 
er ansvar og oppgåver som følger av dette organisert og teke i vare? 

• Kva vurderingar av pasientrisiko er gjort ved bruk av Cytodose? 

• Kven har administratortilgang? Kva ansvar, mynde og oppgåver har 
administrator til å utføre konfigurering og endring? 

• Kva slags opplæring og informasjon får brukarar av Cytodose? 

• Har helseføretaket gjennomført driftsmøter for Cytodose? Vi ber i så fall om å 
få kopi av eventuelle referat frå dei siste 5 åra. 

• Frå ulike kjelder er det hevda at Cytodose ikkje lenger støttast av leverandøren, 
og/eller at sjukehuset har valt å ikkje oppdatere Cytodose. Vi ber leiinga 
kommentere dette, og gjere greie for korleis ein har sikra nødvendig 
oppfølging og drift av systemet. 

• Har ein vurdert risikoen ved å bruke Cytodose i påvente av anna system for 
planlegging og rekvirering av medikamentell kreftbehandling? 

• Ut frå opplysningane i saka var den aktuelle kuren eit nytt regime som ikkje var 
lagt inn i Cytodose frå før av. Kva for rutinar og praksis har sjukehuset for å 
oppdatere Cytodose når ein tek i bruk nye kurar? 

• Ifølgje brukarmanualen for Cytodose er det mogleg å legge inn 
maksimumsdoser. Kva for rutinar og praksis har sjukehuset for dette? Kvifor 
var det ikkje lagt inn maksimumsdose i dette tilfellet? 

3.  Vi ber om å få relevant dokumentasjon om Cytodose som for eksempel 
risikovurderingar, avtale med leverandør, avgjerder om endring og dokumentasjon 
av testing ved eventuelle endringar i systemet. 

4.  Viss det er andre forhold vi ikkje har spurt om, men som de meiner kan vere 
relevante for vurderinga vår, ber vi om at de også gjer greie for dette. 

02.11.2020: Brev frå Fylkesmannen 
Fylkesmannen presiserte at Helse Bergen ikkje trong å sende opplysnagar om punkt 1 
og 3. 

Tilbakemelding om 
opplysningar 

23.11.2020: Brev frå Helse Bergen med svar på spørsmål 2 og 4. 

Faktagrunnlag 20.01.2021: Brev frå Statsforvaltaren 

Utkast til faktagrunnlag ligge føre. Helse Bergen vert invitert til å kommentere og gje 
tilbakemelding om vi er usamde eller meiner noko er feil. 

Frist for tilbakemelding: 03.02.2021. 

Kommentarar til 
faktagrunnlag 

03.02.2021: Brev frå Helse Bergen 

Det vart gjeve presiserande og klårgjerande kommentarar til framstillinga av faktum. 

Tilsynsrapport 19.03.2021: Avgjerd i tilsynssak 

Konklusjonar: Helsehjelpa som vart gjeve ved kreftavdelinga var ikkje fagleg 
forsvarleg. Svikten har samanheng med individuelle feil, men ansvaret ligg i størst 
grad på leiinga. 

• Det vert ikkje vurdert administrativ reaksjon mot helsepersonell, fordi svikten i 
helsehjelpa skjedde som følgje av eit samspel av fleire årsaksfaktorar og uheldige 
omstende, som legen ikkje åleine er ansvarleg for. Vidare er det tale om eit 
einskildståande tilfelle. Feilen er erkjent og legen nyttar erfaringane frå denne saka 
til læring og forbetring. 

• Dei involverte sjukepleiarane ved poliklinikken gjennomførte alle krava til 
kontrollpunkt, og at dei administrerte kuren i samsvar med interne retningslinjer. 

• Leiinga både i helseføretaket og ved kreftavdelinga hadde ikkje i tilstrekkeleg grad 
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sikra og følgt med på at sjukehuset hadde ei forsvarleg praksis på dette området. 
Sjukehuset hadde organisert behandlinga på ein slik måte at det var risiko for 
denne type feil, uavhengig av kva for lege som utførte rekvisisjonen, m.a.: 
o Ikkje maksimaldosar i Cytodose 
o Ikkje rutine for dobbeltkontroll for LIS med meir enn eit halvt år praksis 
o Manglande oppfølging av avviksmeldingar og risikoanalysar 

• Nye tiltak er innført, m.a.: 
o Hendingsanalyse 
o Ny rutine for avrunding i Cytodose: Skal gjerast i apoteket 
o Det skal opprettast kurdefinisjonar, og maksimaldosar er lagt inn på alle 

eksisterande kurar 

Oppfølging: 

• Kreftavdelinga og Helse Bergen skal bruke erfaringane frå saka til læring og intern 
kvalitetsforbetring. Leiinga skal vurdere om fleire tiltak er nødvendig for å 
minimalisere risikoen for svikt. 

• Statsforvaltaren ber om å få tilsendt: 
o oppdatert systemansvarskart for Cytodose 
o rutine for behandling av avvik som gjeld regionale system 
o oppdatert tidsplan for innføring av ny ordning for å ordinere behandling med 

cellegift. 

Tilbakemelding til 
tilsynsrapporten 

20.04.2021: Brev frå Helse Bergen 

1.  Oppsummering av tiltak i Kreftavdelinga: 

a)  Dei fleste retningslinene for legemiddelhandtering i Kreftavdelinga er 
reviderte. 

b)  Maksimumsdose er lagt inn på nær alle kurar i Cytodose. 
c)  Talet på tilgjengelege kurdefinisjonar i Cytodose vert redusert, og gamle kur-

definisjonar vert arkiverte. 
d)  Nye kurar skal ikkje gjevast før kurdefinisjonen er oppretta etter etablert 

systematikk. 
e)  Det er utarbeidd sentrale kompetanseplanar for opplæring i bruk av Cytodose 

for legar og sjukepleiarar i heile Helse Bergen, sjå nedanfor. 
f)  Sakshandsaming av avviksmeldingar knytt til legemiddelhandtering er styrka 
g)  Team-samarbeidet mellom legar og sjukepleiarar er styrka når det gjeld 

legemiddelhandtering. 

2.  Tiltak som gjeld legemiddelhandtering i Cytodose i Helse Bergen 

a) Nivå 1-retningslina for handtering av cytostatika er gjennomgått og oppdatert 
på ei rekkje punkt 

b) Manual og oppdatert "Spørsmål og svar" for legar og sjukepleiarar 
c) Nye sentrale kompetanseplanar i Cytodose for legar og sjukepleiarar 
d) Manuell avrunding av dosar skal ikkje gjerast i sjukehuset 
e) Gjennomgang av retningslinje for kontroll av ordinert dose, saman med SAV 
f)  Avvik som gjeld ordinering/rekvirering, som vert oppdaga i Sjukehusapoteket i 

Bergen, skal meldast i Synergi 

3.  Vidare forvaltning av IKT-støtteverktøyet Cytodose 

a)  Sikring av drifta av Cytodose parallelt med utvikling av nye system for 
legemiddelhandteringa 

b)  Regelmessige driftsmøter for Cytodose 
c)  Superbrukarnettverk for Cytodose 
d)  Årleg møte mellom systemeigar og brukareiningar om Cytodose 
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Tidsplan for innføring av ny ordning for å ordinere behandling med cellegift: Planen å 
ta i bruk systemet Meona til dette føremålet, og det vil kunne skje i 2024. 

4.  Tiltak som gjeld handtering av legemiddel i Helse Bergen som risikoområde 

Forbetringsprosjekt: "Betre legemiddelsikkerhet i Helse Bergen" 

• Å forbetre legemiddelsamstemmings-prosessen 
• Å redusere sannsynlegheit for ordinasjonsfeil 
• Å redusere risiko rundt det å gjere i stand og administrere legemiddel til 

pasient 
• Å standardisere legemiddelgjennomgang 
• Å auke kompetansen rundt observasjon og rapportering 

Vidare saksgang 19.05.2021: Brev frå Statsforvaltaren 

Statsforvaltaren ber om tilbakemelding om: 

• Korleis tiltaka som er sett i verk fungerer, og status på tiltak som skal setjast i 
verk 

• Utdjuping av korleis sakshandsaming av avviksmeldingar knytt til 
legemiddelhandtering er styrka med dedikerte ressursar, korleis 
sakshandsaminga av avviksmeldingane skjer, og korleis relevante 
avviksmeldingar blir kjend på tvers av avdelingar. 

• Korleis sentrale kompetanseplanar for opplæring av nytilsette legar og 
sjukepleiarar i bruk av Cytodose blir følgt, tal på kor mange som har 
gjennomført denne planen. 

Frist: 01.11.2021. 

Avslutning  
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Referanse 2021/11000 
Framdrift, kontinuitet og kvalitet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkar 

Status Utfyllande opplysningar er levert 

Tilsynsorgan Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland, Statens helsetilsyn 

 Lovgrunnlag • Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61 

• Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63 

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten av 28. 
oktober 2016 

Tilsynsobjekt Helse Bergen HF 
Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge 

Tilsynsvarsel 19.03.2021 

 Tema Om pasientforløpa er prega av god framdrift, kontinuitet og kvalitet. 

Tilsynet er innretta mot oppstartsfasane i pasientforløpet: 
(a) mottak og vurdering av tilvisingar, 
(b) etterleving av frist for oppstart av naudsynt helsehjelp, 
(c) utgreiing og diagnostisering, og 
(d) medverknad frå pasienten og/eller føresette 

Gjennomføring av 
tilsynet 

01.05.-14.06.21: Eigenvurdering i kvar poliklinikk. Helsetilsynet samanstiller resultata. 

Helseføretak der eigenvurderinga i BUP avdekkjer avvik skal gjennomføre tiltak, 
retting og endre praksis. Våren 2022 blir det gjennomført ny eigenvurdering i BUP-ar 
der det blir avdekt lovbrot ved eigenvurderinga i 2021. 

Informasjonsmøte 13.04.2021 
Føretaksleiinga, klinikkleiar og avdelingsleiarane for dei barne- og ungdoms-
psykiatriske poliklinikkane 

Eigenvurderingar 06.08.2021: Eigenvurderingsskjema med vedlegg 

• BUP Voss 

• BUP Fana 

• BUP Åsane 

• BUP Sentrum 

• BUP Øyane 

• BUP Ytrebygda 

• BUP Nordhordland 

Oppfølging etter 
eigenvurdering 

30.08.2021: Brev frå Statsforvaltaren 

Statsforvaltaren ber om utfyllande opplysningar frå seks av poliklinikkane. (Her vert 
berre overskriftene der det vert kravd fleire opplysningar attgjeve.) 

BUP Fana: 

• Sjekkpunkt 4, utgreiing og diagnostisering, del 1 

• Sjekkpunkt 5, utgreiing og diagnostisering del 2 

• Sjekkpunkt 6, kartlegging av sjølvmordsproblematikk 

• Sjekkpunkt 7, kartlegging av rusproblematikk 

• Sjekkpunkt 8, medverknad 

BUP Åsane 

• Sjekkpunkt 1, mottak og vurdering av tilvisingar 

• Sjekkpunkt 4, utgreiing og diagnostisering, del 1 

• Sjekkpunkt 5, utgreiing og diagnostisering del 2 

https://elements.ihelse.net/elements/rm/HBE_HELSE-BERGEN-PROD/#nav=/locator/cases/97534
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• Sjekkpunkt 6, kartlegging av sjølvmordsproblematikk 

• Sjekkpunkt 7, kartlegging av rusproblematikk 

• Sjekkpunkt 8, medverknad 

BUP Sentrum 

• Sjekkpunkt 4 og 5, utgreiing og diagnostisering, del 1 og del II 

• Sjekkpunkt 6, kartlegging av sjølvmordsproblematikk 

• Sjekkpunkt 7, kartlegging av rusproblematikk 

BUP Øyane 

• Sjekkpunkt 3, blir frist for oppstart naudsynt helsehjelp halden? 

• Sjekkpunkt 4, utgreiing og diagnostisering, del I 

• Sjekkpunkt 5, utgreiing og diagnostisering, del II 

• Sjekkpunkt 7, kartlegging av rusproblematikk 

BUP Ytrebygda 

• Sjekkpunkt 5, utgreiing og diagnostisering, del II 

BUP Voss 

• Sjekkpunkt 4, diagnostisering 

• Sjekkpunkt 5, tid for utgreiing 

Frist for tilbakemelding: 20.09.2021 

Tilbakemelding 13.10.2021: Brev frå Helse Bergen 

Utfyllande svar er sendt frå alle poliklinikkane. 

   

Avslutning  
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Referanse 2021/13283 
Organisering av verksemda ved Cytostatikapoliklinikken 

Status Den etterspurte informasjonen er sendt inn 

Tilsynsorgan Statsforvaltaren i Vestland 

Tilsynsobjekt Helse Bergen HF, Kvinneklinikken 

Tilsynsvarsel 02.07.2021 

 Lovgrunnlag Helsetilsynslova § 4 

Tema Oppfølging av tiltak knytt til verksemda ved Cytostatikapoliklinikken 

Krav om uttaler og 
dokumentasjon 

Følgjande spørsmål er stilt og dokumentasjon spurt etter: 

• Oppfølging av tiltak etter hendingsgjennomgangen i 2020 

• Kommentarar til stilte spørsmål, mellom anna om korleis poliklinikken er organisert, 
tal tilsette, mynde og ansvar, arbeidsoppgåver knytt til cellegiftkur, kva retningsliner 
poliklinikken har på ei rekkje område 

• Kopi av skriftlege skjema og styrande dokument 

• Kopi av uttaler frå helsepersonell og referat frå Kvalitetsforum 

• Mandat og rapport om forbetringsprosjekt innan gynekologisk kreft 

Opphaveleg frist: 15.08.2021. 
Utsett til 30.09.2021. 

Tilbakemelding 30.09.2021: Brev frå Helse Bergen 

Det følgjande er sendt inn: 

• Oppfølging av tiltak etter hendingsgjennomgang i 2020: Informasjon til tilsette; 
kontaktinformasjon for pasient; EK-dokument for kvar einskild kur; 
gjennomgang av nye retningsliner; koordinator ved reaksjonar; 
forbetringsarbeid som framleis er i gang ved Cytostatikapoliklinikken. 

• Svar på spørsmål om Cytostatikapoliklinikken: Organisering; tilsette;  ansvar og 
mynde; systematisering av arbeidsoppgåver knytt til cellegiftkurar; 
retningsliner knytt til organisering av behandlinga, ordinering, dosering og 
bestilling, handtering av cytostatika, prøvetaking, observasjonar av pasientane, 
komplikasjonar, respons og biverknader, mv. 

• Eit stort tal elektroniske skjema, prosedyrar og retningsliner 

• Uttaler frå fire helsepersonell om hendinga som tilsynet er knytt til 

• Referat frå Kvalitetsforumet sin gjennomgang av hendingsgjennomgangen 

• Mandat for prosjekt for vidareutvikling av seksjon for gynekologisk kreft 

Tilsynsrapport  

   

  

Avslutning  

 
  

https://elements.ihelse.net/elements/rm/HBE_HELSE-BERGEN-PROD/#nav=/locator/cases/99846
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2. Andre tilsyns- og klageorgan 

 

Referanse 2019/20534 
Forvaltningsrevisjon om helseføretaka sine tiltak mot IKT-angrep 

Status Tilbakemelding frå Helse Vest IKT om RoS-vurdering knytt til IKT-infrastruktur 

Tilsynsorgan Riksrevisjonen 

Tilsynsobjekt Helse- og sosialdepartementet, Helse Vest RHF, Helse Vest IKT, Helse Bergen HF 

Tilsynsvarsel 06.11.2019 

 Tema Målet med revisjonen er å vurdere om helseføretaka sikrar sine IKT-system mot 
dataangrep, korleis dei regionale helseføretaka understøtter dette arbeidet og korleis 
Helse- og omsorgsdepartementet følger opp. 

Gjennomføring Januar-februar 2020 

Andre aktivitetar Etter gjennomføringa av det simulerte dataangrepet vart det i 2020 iverksett tiltak for å 
lukke dei funna som vart avdekt. Desse tiltaka er sensitive, og vert ikkje omtala her. 

Revisjonsrapport 15.12.2020: Undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-
systemer (offentlig versjon) 

 Konklusjonar 
og funn 

1 Våre simulerte dataangrep ga høy grad av kontroll over IKT-infrastrukturen i tre av 
fire helseregioner, og tilgang til store mengder sensitive helseopplysninger i alle 
regionene 

Helseregionenes IKT-systemer er ikke godt nok beskyttet mot dataangrep. 

Med tilgangene vi oppnådde i tre av helseregionenes kunne en reell angriper blant 
annet ha: 

• stoppet og utilgjengeliggjort systemer og utstyr som er kritisk for driften av 
sykehusene 

• slettet eller utilgjengeliggjort opplysninger som er nødvendige for 
pasientbehandlingen 

• manipulert opplysninger om pasientene 

• stjålet store mengder helseopplysninger. 

I den fjerde regionen oppnådde vi ikke like høy grad av kontroll, men også her fikk vi 
tilgang til store mengder helseopplysninger. I alle regioner var slike opplysninger 
tilgjengelige for mange ansatte uten tjenstlig behov 

En av regionene oppdaget flere av aktivitetene i angrepssimuleringen, de andre tre 
oppdaget mindre eller ingenting. 

2 I alle fire helseregioner er det vesentlige svakheter i grunnleggende tekniske 
sikkerhetstiltak som skal forebygge og oppdage dataangrep 

• Svakhetene i de grunnleggende tekniske sikkerhetstiltakene er årsaken til at vi 
greide å få kontroll over sentral IKT-infrastruktur og få tilgang til store mengder 
helseopplysninger. 

• Svakhetene omfatter grunnleggende tiltak som oversikt over utstyr, kontroll med 
brukere og tilgangsrettigheter, og rask oppdatering av programvare. Det er 
ulikheter mellom regionene når det gjelder på hvilke områder svakhetene ligger. 

• Regionen som oppdaget flest av aktivitetene i angrepssimuleringen hadde etablert 
et fagmiljø som jobber med å samle inn og analysere data for overvåking av 
nettverk og IKT-systemer. 

https://elements.ihelse.net/elements/rm/HBE_HELSE-BERGEN-PROD/#nav=/locator/cases/63501
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2020-2021/undersokelse-av-helseforetakenes-forebygging-av-angrep-mot-sine-ikt-systemer/
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• Umiddelbart etter simuleringen og kontrollen av de grunnleggende tekniske 
sikkerhetstiltakene, informerte vi helseregionene om svakhetene vi hadde 
oppdaget. Mange svakheter har blitt utbedret i etterkant, men det vil i flere 
tilfeller ta tid å løse de underliggende problemene. 

3 Helseregionene er på etterskudd i informasjonssikkerhetsarbeidet, og de mangler 
oversikt over sikkerheten i IKT-infrastrukturen 

IKT-sikkerhet har fått høyere oppmerksomhet i helseregionene senere år, og de har 
iverksatt eller planlagt flere forbedringstiltak som vil kunne øke IKT-sikkerheten på 
sikt. 

Helseregionene har ikke jobbet systematisk nok med opprydding og utfasing av eldre 
systemer og tilganger. Dette er en sentral underliggende årsak til våre tekniske funn. 

• Manglende opprydding i bl.a. gamle brukerkontoer og tilganger ga oss mange 
veier videre inn i helseregionenes systemer. 

• Oppryddingsarbeidet nedprioriteres ofte når det kommer i konflikt med den 
daglige driften og innføring av nye systemer. 

• Arbeidet er vanskelig blant annet på grunn av det store omfanget av IKT-systemer 
og -utstyr og programvare, og i noen grad begrensinger i eldre tekniske løsninger. 

Uklare ansvarsforhold og uklar oppgavefordeling i helseregionene gjør 
forbedringsarbeidet vanskeligere. Undersøkelsen har avdekket: 

• uklarheter om hvem som skal gjøre nødvendig opprydding og forbedringstiltak 

• uklarheter om ansvaret for ivaretakelse av sikkerheten i medisinsk-teknisk utstyr. 

Ledelsen i de regionale helseforetakene og deres underliggende helseforetak har 
mangelfull informasjon om reell sikkerhetstilstand og sikkerhetsrisiko. 

De regionale helseforetakene har ikke fulgt opp informasjonssikkerhetsarbeidet godt 
nok. 

4 Atferden blant helse- og IKT-personell svekker IKT-sikkerheten 

• De ansattes sikkerhetsatferd er en viktig årsak til at det har vært mulig å bryte seg 
inn i IKT-infrastrukturen. 

• IKT- og helsepersonell svekker sikkerheten ved for eksempel å sette svake passord, 
dele tilganger, gi tilgang til mer enn det som er nødvendig for å utføre oppgaver, 
og ved å ta snarveier. 

• Opplæring om IKT-sikkerhet skjer i hovedsak gjennom e-læringskurs. Opplæringen 
er i liten grad tilpasset den enkeltes arbeidshverdag og utfordringer. 

• Våre tester viser at en angriper med stor sannsynlighet ville fått ansatte til å trykke 
på lenker eller laste ned ondsinnet programvare. 

• Det meldes få informasjonssikkerhetsavvik i helseregionene. 

5 Helse- og omsorgsdepartementet har vært for passive i sin oppfølging av 
informasjonssikkerhetsarbeidet i helseregionene 

• Styringen av området synes i stor grad å være hendelsesbasert og for lite proaktiv. 

• Departementets oppmerksomhet om informasjonssikkerhet har vært økende i 
2017-2019, og de har stilt relevante krav på området i denne perioden. 

• Departementet har ikke innhentet tilstrekkelig informasjon om hvordan krav om 
IKT-sikkerhet til de regionale helseforetakene er ivaretatt og fulgt opp. 

• Mange av svakhetene ved IKT-sikkerheten vi avdekket i 2014 og 2015, er fortsatt 
til stede i helseregionene. 

• Det er et potensial for å utnytte virkemiddelapparatet i Direktoratet for e-helse og 
Norsk Helsenett bedre for å styrke informasjonssikkerheten. 
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• Undersøkelsen viser at departementets oppfølging på dette området har vært for 
passiv. 

 Tilrådingar Til helseforetakene 

Helseforetakene og de regionale helseforetakene må sørge for å ha tilstrekkelig kunnskap 
om sikkerhetstilstanden - blant annet gjennom risikoanalyser på virksomhetsnivå, 
revisjoner, og analyser av sikkerhetsavvik - for å kunne prioritere nødvendige tiltak. 

Helseforetakene og de regionale helseforetakene må iverksette tiltak som sikrer at: 

• ansvars- og oppgavefordeling blir avklart 

• nødvendige tekniske sikkerhetstiltak blir gjennomført 

• det blir systematisk ryddet i gamle løsninger og sensitive helse- og 
personopplysninger 

• sikkerhetsatferd hos helse- og IKT-personell blir bedre. 

Til de regionale helseforetakene 

• De regionale helseforetakene må sikre at krav som er stilt til helseforetakene på 
informasjonssikkerhetsområdet blir fulgt opp, slik at det oppnås nødvendig framdrift i 
forbedringsarbeidet. 

• De må sikre at det iverksettes nødvendige tekniske sikkerhetstiltak med utgangspunkt 
i anerkjente sikkerhetsprinsipper som sørger for et akseptabelt sikkerhetsnivå i tråd 
med lovkrav. 

• De må ta et større ansvar for å samordne informasjonssikkerhetsarbeidet i egen 
region, og blant annet gjøre nødvendige avklaringer om ansvar, roller og oppgaver. 

• De bør vurdere egnede tiltak for økt samarbeid på tvers mellom helseregionene for å 
styrke informasjonssikkerheten i sektoren. 

Til Helse- og omsorgsdepartementet 

Departementet må sikre at krav som er stilt til de regionale helseforetakene på 
informasjonssikkerhetsområdet blir fulgt opp. 

Departementet bør vurdere hvordan de best kan legge til rette for robuste 
sikkerhetsmiljøer i spesialisthelsetjenesten, blant annet 

• hva slags rolle Norsk Helsenett (HelseCert) kan ha i sikkerhetsovervåking av regionale 
nettverk, 

• hvorvidt Direktoratet for e-helse bør ha en tydeligere rolle når det gjelder 
informasjonssikkerhet. 

Departementet må følge opp at de regionale helseforetakene oppnår et sikkerhetsnivå i 
tråd med lovkrav. 

Melding til Helse 
Vest IKT 

09.02.2021: Brev frå Helse Bergen 

Tilbakemelding om tilsendt informasjon om vurdering av risiko- og sårbarheit for IKT-
infrastruktur. 

Følgjande kan trekkast fram frå brevet: 

• Helse Bergen ber om at RoS for IKT-infrastruktur og annan relevant tryggings- og 
personverninformasjon vert rapportert regelmessig til føretaka. 

• Helse Bergen stør det vidare arbeidet med analyse av rest-risiko, og arbeidet med 
deteksjon, logging og logganalyse. 

• Arbeid med tiltaka på området bør sjåast i samanheng med det regionale initiativet 
for forbetring av overordna risikostyring. 

Kommentarar til enkelte saker: 
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• Det er uro for at tiltak mot uautoriserte PCar tek for lang tid 
• Ein etterlyser plan for å rette andre veikskaper i grunnsikringa enn det som gjeld 

angrep, og ein regional plan for oppfølging av naudsynte tiltak på ikkje-tekniske 
område 

Helse Bergen stiller spørsmål ved om utviklinga mot betre tryggleik når det gjeld IKT-
infrastruktur er tilfredsstillande, basert m.a. på røde risikonivå, svak framdrift i enkelte 
tiltak, og at verksemder utanfor den regionale tryggingsstrukturen er knytt til same IKT-
infrastruktur som helseføretaka. 

Tilbakemelding 24.06.2021: Brev frå Helse Vest IKT 

"Informasjon om risiko- og sårbarheitsvurdering for IKT infrastruktur og oppdatert status 
oppfølging av tiltak Riksrevisjonen" 

Helse Vest IKT ønskjer å betre rapportering om informasjonstryggleik, m.a. til kundar som 
Helse Bergen. Det vert gjort greie for arbeidet med utvida kvartalsrapportering om ROS-
infrastruktur. 

Brevet svarar vidare ut spørsmåla som vart stilt av Helse Bergen i brev av 09.02.21. Svara 
er omfattande og detaljerte. Brevet er klausulert av omsyn til tekniske tryggleik. 
Innhaldet vert derfor ikkje referert i detalj her. 

Avslutning Riksrevisjonens rapport vert følgt opp av direktør for e-helse, Helse Vest RHF. 
Rapporteringa vert avslutta her. 
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Referanse 2020/15899 
Rutinar for inndriving av pasientbetaling 

Status Opplysningar er levert 

Tilsynsorgan Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) 

 Lovgrunnlag • Lov 16.06.2017 nr. 56 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og 
omsorgstjenesten § 9. 

• Forskrift 20.12.2016 nr. 1848 om pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp i 
spesialisthelsetenesta 

Tilsynsobjekt Helse Bergen HF  

Tilsynsvarsel 04.12.2020 

 Tema Omfanget av tal "ikkje møtt" til poliklinisk behandling i spesialisthelsetenesta, og 
rutinar for inndriving av pasientbetaling, og om føretaka vurderer om pasientane kan 
få fritak for pasientbetaling. 

Krav om opplysningar Oversikt over rutinar knytt til inndriving av pasientbetaling, og rutinar for vurdering av 
fritak for pasientbetaling. Detaljerte opplysningar skal leverast etter eit vedlagt 
skjema. 

Spørsmåla gjeld: 

• Korleis pasienten får melding om poliklinisk time, og påminningar 

• Rutinar for byting av timer og fritak for betaling 

• Innkrevjingsrutine for gebyr for pasientar som ikkje møter 

• Kven som vurderer om pasienten kan f fritak, og korleis det vert registrert 

• Samarbeid med t.d. NAV om pasientar utan betalingsevne 

Frist: 18.12.2020 

Svar på krav om 
opplysningar 

12.01.2021 (arkivdato): Brev frå Helse Bergen 

Spørsmåla er svart på og følgjande dokument er lagt ved: 

• EK-D16003 Endring og avbestilling av poliklinisk time (0507) 

• EK-D52685 Bekreftelse behandling søknad TSB Egenandel 

• Registrere ikke møtt til poliklinisk time - BUP 

• Helse Bergen sitt vedlegg til retningslinjer for håndtering av pasienter som ikke 
møter 

Tilsynsrapport  

   

Avslutning  

 

  

https://elements.ihelse.net/elements/rm/HBE_HELSE-BERGEN-PROD/#nav=/locator/cases/84981
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Referanse 2021/2498 
Innføring av den kirurgiske metoden transanal total mesorektal eksisjon (TaTME) 

Status Spørsmål som er stilt er svara ut og møte med Ukom om rapporten er gjennomført. 

Tilsynsorgan Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) 

Tilsynsobjekt Helse Bergen HF, Kirurgisk klinikk 

Tilsynsvarsel 17.02.2021 

 Lovgrunnlag Lov (16.06.2017 nr. 56) om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og 
omsorgstjenesten § 5 og § 9 

Tema Undersøking av innføringa av den kirurgiske metoden transanal total mesorektal eksisjon 
(TaTME) ved fleire norske sjukehus. Metoden vart stoppa i 2018 etter rapportar om 
urovekkjande resultat. Føremålet er å finne læringspunkt. 

Krav om 
opplysningar 

Spørjeskjema: 

"1.  Innføringen 
1.  Hvordan foregikk beslutningsprosessen ved innføring av TaTME? 
2.  Når ble første pasient operert med TaTME? 
3.  Når ble siste pasient operert med TaTME? Hva var årsaken til at dere sluttet? 

2.  Opplæring 
1.  Hvordan ble det sørget for opplæring og veiledning av kirurgene i TaTME-

metoden? 
2.  Var det en proktorordning på sykehuset i forbindelse med at metoden ble tatt i 

bruk? Hvordan ble dette gjennomført? 

3.  Klinisk studie 
1.  Ble pasientene som gjennomgikk TaTME-operasjon inkludert i en klinisk studie? 

Legg ved dokumentasjon/protokoll 
2.  Ble noen data sendt til utenlandske studier? Legg ved dokumentasjon/protokoll 
3.  Ble studien registrert i REK? Eventuelt ble den registrert noe annet sted? Legg ved 

dokumentasjon 
4.  Ble studien meldt til Personvernombudet (PVO)? Legg ved dokumentasjon 

4.  Pasientinformasjon 
1.  Fikk pasientene som ble operert med TaTME-metoden informasjon om at dette er 

en teknikk i en utviklingsfase? Legg ved dokumentasjon. 
2.  Fikk pasientene et informasjonsbrev og/eller samtykkeskjema om dette? Legg ved 

dokumentasjon. 
3.  Har pasientene som har gjennomgått operasjon med TaTME hos dere i etterkant 

blitt informert om at metoden er blitt stoppet grunnet komplikasjoner og 
onkologisk resultat? Legg ved dokumentasjon 

5.  Kvalitetsforbedring 
1.  Har sykehuset hatt en intern gjennomgang/intern granskning av innføring av 

TaTME-metoden etter at den ble stoppet? Legg ved dokumentasjon" 

Frist: 03.03.2021 

Tilbakemelding 24.03.2021: Brev frå Helse Bergen 

Det følgjande vart sendt: 

• Svar til spørsmåla i spørjeskjemaet 

Vedlegg: 

• Adamina: St.Gallen consensus on safe implementation of transanal total mesorectal 
excision, 2018 

https://elements.ihelse.net/elements/rm/HBE_HELSE-BERGEN-PROD/#nav=/locator/cases/88883
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• Mini-HTA skjema (Health Technology Assessment) 

• REK-vedtak (sak 2019/310): Prosjektet er kvalitetssikring og krev ikkje godkjenning. 

• Health Research Authority: Letter og favourable opinion, 02.09.2015 

• Health Research Authority: Letter og approval, 17.09.2017 

• Penna: Incidence and Risk Factors for Anastomotic Failure in 1594 Patients Treated 
by Transanal Total Mesorectal Excision. Results From the International TaTME 
Registry, 2019. 

• Penna: Transanal Total Mesorectal Excision. International Registry Results of the 
First 720 Cases, 2016. 

• Penna: Transanal Total Mesorectal Excision. International Registry Results of the 
First 720 Cases, 2017. 

• TATME Protocol 08.08.2017 

• Internt notat frå Helse Bergen til Helse Vest: Svar på spørsmål fra HOD og Helse 
Vest RHF om pasientinformasjon vedr. TaTME mv., 01.11.2019 

Krav om 
tilleggsopplysningar 

27.09.2021: E-post frå Ukom 

Oppfølgingsspørsmål knytt til (2) opplæring, (3) klinisk studie, (4) pasientinformasjon, og 
(5) kvalitetsforbetring. 

Frist 11.10.2021. 

Invitasjon til møte 
om undersøkinga 

11.10.2021: Brev frå Ukom 

Invitasjon til møte for dialog rundt forslaga til tilrådingar. 

Møtet: 25.10.2021.  

Tilbakemelding 19.10.2021: Brev frå Helse Bergen 

Svar på tilleggsspørsmåla. 

  

Rapport  

   

   

  

  

Avslutning  
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Referanse 2021/7970 
HMS/Kvalitet, og handtering og vedlikehald av medisinsk utstyr 

Status Under førebuing 

Tilsynsorgan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Tilsynsobjekt Helse Bergen HF 

Tilsynsvarsel 27.05.2021 

 Lovgrunnlag Lov 24.05.1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) 

Tema HMS/Kvalitet: 

• Rapporteringer 

• Interne revisjoner 

• Avvikshåndtering 

• Risikoanalyseprosess 
Håndtering av medisinsk utstyr: 

• Opplæring i sikker bruk av medisinsk utstyr 
Vedlikehold av medisinsk utstyr: 

• Forebyggende vedlikehold av medisinsk utstyr 

• Restanser og registrering av reparasjoner 

• Statistikk og kvalitetsmål 

• Rapporteringer 

• Risikovurdering 

• Opplæring 

Tilsynsvitjing 23.-25.11.2021 

 Plan for vitjinga Intervju og hovudtema 

• Ansvarleg for kvalitetssystem og internkontroll: Interne revisjonar og rapportering 

• Ansvarleg for behandlingshjelpemiddel: Førebyggande vedlikehald av medisinsk 
utstyr 

• Ansvarleg for sjukepleiarar sin opplæring ved Anestesiavdelinga: Opplæring i sikker 
bruk av medisinsk utstyr 

• Ansvarleg for leger sin opplæring ved Anestesiavdelinga: Opplæring i sikker bruk av 
medisinsk utstyr 

• Ansvarleg for Medisinsk teknisk avdeling: Førebyggande vedlikehald av medisinsk 
utstyr 

 Dokumentasjon 
som skal vere 
tilgjengeleg 
under tilsynet 

• Prosedyre på korleis utplukk av tema for interne revisjonar føregår og plan for 
vidare interne revisjonar 

• Prosedyre meldingar, avvikshandtering og risikovurderingar 

• Prosedyre og dokumentasjon (sjekklister) for gjennomført opplæring av brukarar av 
elektromedisinsk utstyr både sjukepleiarar og leger 

• Statistikk over medisinteknisk utstyr 

• Sjekklister/ kontrollpunkt som ligg til grunn for periodisk vedlikehald på 
elektromedisinsk utstyr 

  

  

Avslutning  

 

 

https://elements.ihelse.net/elements/rm/HBE_HELSE-BERGEN-PROD/#nav=/locator/cases/94445

