Medisinsk serviceklinikk

Utarbeidet av: Siri Cathrine Rølland

Vår dato

Vår referanse

28-02-2018

Notat

Deres dato

Til

Deres referanse

Kopi til

Utviklingsplan 2035

Høringssvar fra Medisinsk serviceklinikk på Utviklingsplan 2035 med strategiplan 2018-2020
Formatet oppleves godt strukturert og sammenstillingen av strategiske mål for 2018 – 2020 med
utviklingsmål for 2035 gir en god sammenheng og forståelse.
Medisinsk serviceklinikk har følgende kommentarer og innspill til dokumentet.
Innspill til utfyllende tekst i dokumentet
Side 15 - nåsituasjonen
2.2.5Kvalitet, pasientsikkerhet, HMS og risiko
Nytt avsnitt under; Kvalitetsindikatorer eller Forbedringsarbeid
Laboratorievirksomheten i SSHF er akkreditert etter NS-EN ISO 15189, på tvers av fagområder og
lokasjoner. Erfaringer fra laboratorienes arbeid med kvalitetssystem generelt og internrevisjoner
spesielt, overføres i stadig større grad til andre avdelinger i SSHF.
Side 31 - nåsituasjonen
2.9.2Teknisk tilstand og utviklingsmuligheter
Nye avsnitt under; Kristiansand
Arealet er nå den største begrensning for å ta i bruk nye instrumenter/ny teknologi ved samtlige
laboratorier. I poliklinikk for blodprøvetaking er det pga lokalenes utforming, vanskelig å ivareta
taushetsplikten ovenfor pasientene og støynivået er svært høyt. Prøvetagere som bruker sparkesykkel,
fra Avdeling for medisinsk biokjemi til akuttmottak og andre avdelinger, opplever stadig
nestenkollisjoner med pasienter og ansatte, i det arealet som opprinnelig var en transportkorridor i
2.etasje, men nå huser flere undersøkelsesrom i Hjertemedisinsk poliklinikk og Gastroenterologisk lab.
Ved radiologisk avdeling er det ikke mulig å samle funksjoner hensiktsmessig pga manglende areal
(Brystdiagnostisk senter). Kapasitet på ultralydundersøkelser begrenses av tilgang på
undersøkelsesrom. Det finnes ikke egnet venteareal for pasienter i seng. Disse plasseres nå i
korridoren hvor det er stor gjennomgangstrafikk, uten tilsyn eller mulighet for å tilkalle personell ved
behov. I tillegg til at dette oppleves uverdig, innebærer det en ikke ubetydelig risiko for alvorlige
pasientskader.
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Side 40 - utviklingstrekk
Nytt avsnitt under; 4.2.3Aktivitetsframskrivning og kapasitetsberegning
Framtidig aktivitet og kapasitetsbehov for Laboratorievirksomheten
For å møte veksten i antall undersøkelser og samtidig ivareta fremtidens krav til hurtig og sikker
diagnostikk, er det nødvendig med en modernisering av utstyrsparken på alle lokasjoner, samt
omfattende automatisering av denne. Det vil også være behov for å utvide analyserepertoaret spesielt
innen molekylærbiologi, for å understøtte en best mulig diagnostikk, behandling og pasientlogistikk.
Disse tiltakene er avgjørende for at Laboratorievirksomheten skal kunne gi et tilbud tilpasset den
øvrige utviklingen i sykehusets pasientbehandling.
Av hensyn til beredskap må vi være selvforsynte med blodkomponenter i SSHF. SSHF må ha som mål å
levere plasma i et omfang som minimum tilsvarer SSHFs forbruk av plasmaderiverte legemidler. Det
forventes økt forbruk og behov for økt beredskap på bakgrunn av aldrende befolkning og andre
forhold som epidemier og katastrofer. Det kan være aktuelt å samle komponentfremstillingen på ett
sted i SSHF, for å utnytte ressursene best mulig. Blodgiverne må imidlertid tappes i sine nærområder
og det vil være behov for å opprettholde tapping på alle nåværende lokasjoner – inkludert Mandal.
Arealene for blodgivning ved SSK må utvides for å imøtekomme fremtidige blodbehov.
Side 53 – utviklingstrekk
Ny setning under; 4.7Økonomi
Store prosjekter må gjennomføres de neste 10 årene, både av kapasitets- og vedlikeholdsårsaker,
herunder nytt akuttbygg og infrastrukturoppgraderinger i Kristiansand. På MTU-siden er ytterligere
utskiftninger innen bildediagnostikk og laboratorieutstyr påkrevd, samt overvåkingsutstyr ved alle tre
lokalisasjoner. Nytt laboratorieutstyret må i stor grad automatiseres (båndløsning) dersom man skal
oppnå tilstrekkelig kapasitetsøkning. I tillegg kommer en rekke mindre løpende utskiftinger. Ny
teknologi som PET-scanner forventes også å bli nødvendig i løpet av få år.

Kommentarer til tekst som bør endres i dokumentet:
Side 11 og 12, feil format på tall
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Side 51 -øverst
4.5.1 Kompetanse
Kompetanseplaner er kategorisert i må og ønsket kompetanse:
 Må-kompetanse er kompetanse som sykehuset er avhengig av for å ha forsvarlig drift. SSHF
har definert det som anestesisykepleiere, intensivsykepleiere, operasjonssykepleiere,
jordmødre og stråleterapeuter.
Merknad: Det er behov for en forklaring på hvorfor det hovedsakelig er sykepleiespesialiteter som
omtales i dette punktet. Det er for eksempel vanskelig å se for seg forsvarlig drift uten leger,
bioingeniører og radiografer.
SSHF har 32 utdanningsstillinger som sikrer at foretaket rekrutterer nye medarbeidere ved
naturlig avgang.
 Ønsket kompetanse er definert som kompetanse som øker kvaliteten i pasientbehandlingen,
men som ikke er nødvendig for forsvarlig drift.

Side 55 - utviklingstrekk
4.9Bygg
Den markerte setningen er ufullstendig.

