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Risikovurdering pr. 3. tertial 2018 legges fram for styret.  

 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar risikovurdering pr. 3. tertial 2018 til etterretning. 

 

 

 

Vedlegg 

 Risikomatrise pr. 3. tertial 2018 
 Tiltaksliste 
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Saksopplysninger 

Det er styringsmålene fra HOD/Helse Sør-Øst RHF som risikovurderes i 2018. 
Vurderingen eroppdatert pr. 3 tertial etter innspill fra klinikkene og gjennomgang 
av risikoanalysen og identifiserte tiltak i en samlet foretaksledelse.  

Følgende risiki er vurdert (merk at risiko 3 (tjenestestart) og 12 (avbrudd TSB) 
ikke er med grunnet manglende måleparameterdefinisjon). 
Punkt 6 mangler fordi det ble en feil ved opprettelsen av listen.: 
  

1. Ventetid 

2. Fristbrudd 

4. Pasientavtaler 

5. Pakkeforløp kreft 

7. Drift og budsjett 

8. Samordning 

9. Vekst psykisk helsevern/TSB 

10. Tvangsinnleggelse KPH 

11. Tvangstiltak KPH 

13. Pasientskade 

 

14. Sykehusinfeksjoner 

15. Antibiotikabruk 

16. Trombolyseandel 

17. Trombolysetid 

18. Hjemmedialyse 

19. Korridorpasienter 

20. Kliniske behandlingsstudier 

21. Avvisningsrate DPS 

22. Rekruttering 

23. Vedlikehold bygg/utstyr 
 

 
 
Av disse vurderes to risiki som «røde»; Drift budsjett er fortsatt på rødt i matrisen, 
og i tillegg har rekruttering blitt endret til rødt. I forhold til drift vises til 
virksomhetsrapport desember, hvor utfordringen i de somatiske klinikker i 
forhold til ressursbruk og økonomi er betydelig, og tiltak beskrives. 
Rekrutteringsrisiki gjelder spesielt kirurgiske fagområder i Arendal og Flekkefjord 
samt behandlere innen psykiatri og TSB. 

Videre er det sju risiki som vurderes som «oransje». Av disse er to innen psykiatri; 
vekst psykisk helsevern/TSB og anvisningsrate DPS. En risiko er innen somatikk; 
pakkeforløp kreft. Fire risiki er av mer generell art; ventetid, fristbrudd, 
pasientskade og vedlikehold bygg/utstyr. 

Tiltakslisten må sees sammen med etableringen av KOM-programmet, som både 
adresserer økonomi, logistikk og forbedring av kvalitet. 

 

 


