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Sørlandet sykehus HF
Postboks 416
4604 Kristiansand S

Vår referanse:

L7 /00779-103
Saksbehandler:

f ostein F. Jensen, +47 909 72 605

Tilbakemelding vedrørende årlig melding 2OL7 fra Sørlandet sykehus
HF til Helse Sør-Øst RHF

Årlig melding201,7 er oversendt Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mars 201,8.

Oppsettet i mal fra Helse Sør-Øst RHF er fulgt.

Meldingen er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot styringsbudskap som

er gitt i løpet av året i oppdrag og bestilling, tilleggsdokument til dette og

foretaksmøteprotokoller i løpet av året. Generelt vurderes den årlige meldingen å være

dekkende og relevant for de etterspurte rapporteringspunktene'

I Helse Sør-Øst RHFs gjennomlesing av de årlige meldingene er det særlig gitt
kommentarer i forhold til nedenstående tema:

Ventetid og fristbrudd:
o Arbeidet med ventetider og fristbrudd viser gode resultater i de fleste

helseforetak og sykehus, men må fortsatt følges opp. Spesielt innenfor psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det fortsatt mulig å

forbedre resultatoppnåelsen hos de fleste. Erfaringer fra de fagområdene som

har oppnådd gode resultater, må deles både med andre helseforetak og sykehus

og med andre deler av egen virksomhet.
o Samlet gjennomsnittlig ventetid er redusert fra 201'6 til2017 , men det

rapporreres fortsatt at kravet ikke oppfylles innen enkelte fagområder.

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling:
o | 2017 har det vært stor oppmerksomhet omkring bruk av tvang i psykisk

helsevern. Arbeidet med å redusere bruk av tvang de siste årene ser ut til å gi

gode resultater ved de fleste helseforetak og sykehus. Systematisk samarbeid

med kommunehelsetjeneste og fastleger inngår i arbeidet'
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I fremtidige årlige meldinger vil det være ønskelig at kommentarene for utvikling
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i stØrre grad

differensieres. Det vil også være behov for tydeligere å få frem utviklingen
innenfor henholdsvis psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn
og unge. I arbeidet med å prioritere disse fagområdene i forhold til somatiske
tjenester vil en slik detaljering medvirke til å gi bedre oversikt.
Helseforetaket har korte ventetid på behandling i tverrfaglig spesialisert
rusbehandling.
Det er etablert gode rutiner for ivaretakelse av fertile kvinner i LAR, inkludert
god informasjon knyttet til fertilitet og tilgang på langtidsvirkende prevensjon.
Pasienter i denne gruppen får tilbud om nedtrapping av LAR medikament under
svangerskap.

o Helseforetaket arbeider for å redusere antall behandlingsavbrudd i tverrfaglig
spesialisert rusbehandling.

o Det er etablert et aktivt samarbeid mellom psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling for pasienter med samtidig rusmisbruk og psykisk
lidelse.

Infeksioner og resistens:
o I Helse Sør-Østgjennomføres fortsatt fire målinger per år av andelen infeksjoner

og målet for helseforetaksgruppen om mindre enn tre prosent
sykehusinfeksjoner opprettholdes sammen med mål fra Helse- og

omsorgsdepartementet om en årlig reduksjon. Andelen sykehusinfeksjoner er
redusert år for år i Helse Sør-Øst, men arbeidet må fortsette, også for de

helseforetak og sykehus som allerede kan vise til gode resultater.
o Målene for sykehusinfeksjoner er ikke nådd i 201,7. Tiltak for å bedre

måloppnåelsen følges opp i 2018.
. Arbeidet med å redusere forbruk av antibiotika pågår med flere tiltak.

E-helse - Modernisering og digitalisering:
o Flere helseforetak rapporterer i årlig melding om problemer med å avsette

tilstrekkelig midler til utvikling av IKT og MTU. Samtidig påpekes manglende
kapasitet og kvalitet i leveranser fra Sykehuspartner.

o Sykehuspartner fikk i foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF 31. mai2017 i

oppdrag å stille det planlagte arbeidet med modernisering av IKT-infrastrukturen
i bero. Sykehuspartner fikk samtidig i oppdrag å gjennomføre nØdvendige

aktiviteter for å ivareta krav til informasjonssikkerhet og personvern. Helse Sør-

Øst RHF er kjent med at den forsinkede fremdriften i modernisering av IKT-

infrastrukturen og en prioritering av risikoreduserende tiltak og re-planlegging i
Sykehuspartner har vært utfordrende for helseforetakene og medført
forsinkelser i planlagte leveranser.

o Sanering og konsolidering av den samlede applikasjonsporteføljen i

foretaksgruppen er en forutsetning for sikker og stabil drift. Gjennomføring av

dette i samarbeid med Sykehuspartner må prioriteres i 2018 i tråd med de planer

som er lagt.
. Årlig melding 20L7 uttrykker sterke ambisjoner innenfor innovasjon, bruk av

teknologi for effektivisering av pasientforlØp, telemedisin og sensorteknologi.
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Brukermedvirkning:
o Gjennomgående kommer arbeidet med brukermedvirkning godt frem i de årlig

meldingene for 2017 fra helseforetak og sykehus. Mange har innarbeidet
kommentarer og viser til årsrapporter fra brukerutvalg og ungdomsråd,

Vold og trusler mot helsepersonell:
o De fleste helseforetak og sykehus har etablert gode systemer for melding av vold

og trusler, men det arbeides fortsatt med kulturen for å melde inn slike
hendelser. Det gjennomføres mange steder risikovurderinger og iverksettes
lokale tiltak for å redusere forekomsten.

Arbeid med å redusere uønsket deltid:
. De fleste helseforetak i Helse Sør-Øst har positiv utvikling i arbeidet med å fjerne

uønsket deltid. Det vises til gode tiltak som er tilpasset etter lokale forhold.
Kunnskap om tiltak som virker må formidles mellom helseforetakene. Arbeidet
med å redusere uønsket deltid må videreføres i 201-8.

Rekruttering og bemanning:
o Helseforetaket rapporterer om en systematisk gjennomgang og analyse av

rekrutteringsbehov og bemanningsutfordringer på kort og lang sikt, Det er
utviklet en plan for oppgavedeling som virkemiddel i bemanningsplanlegging.

Samfunnsansvar:
r Det er positivt at Sørlandet sykehus beskriver sitt arbeid med samfunnsansvar,

Dette inneholder beskrivelse av hvordan det arbeides med miljøkrav i innkjøp,
antikorrupsjonsarbeid og måloppnåelse i miljøarbeid.

Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF

,,, \'i i.1. 11. J j .d,

'il {l ':i'tr"1"'

Tore Robertsen
direktør styre- og eieroppfølging
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