
Risikovurdering 3. tertial 2018 Sørlandet sykehus HF

Nr Risikoomåde Mål / Beskrivelse Merknader S K
Risiko-

nivå
Tiltak Ansvarlig Frist

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

1 Ventetid

Redusere gjennomsnittlig ventetid sammenliknet 

med 2017. Under 57 dager innen somatikk og 

under 40 dager innen psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rus-behandling

Utfordringher på 

øye,ØNH,plastikk,kar og 

ortopedi. Snitt somatikk på 63 

dager,mens KPH nå er på mål

3          3          Høy

Plastikk: ny modell vedtatt, 9 søkere. Tilsetting i januar.

Ortopedi: ventetid for høy og viser økende tendens. Mangel på spesialister; 

forventer bedring i løpet av 1. tertial 2019. 

Øye: ventetid fremdeles for høy, men viser synkende tendens. Arbeid med 

logistikk videreføres og omfatter nå også operasjonsvirksomhet.

Etablert ekstra operasjondager mammaendokrin gjennom ambulering fra 

SSK til SSA.

Karkirurgi evalueres pt.

Etablering av ambulering innefor ortopedi fra SSK til SSF vil øke 

kapasiteten.

Nytt halv ØH-team etablert SSK november 2018 vil øke 

operasjonskapasiteten.

Etablere hørselstidbud i SSF og økt tilbud SSA

Samarbeid mellom ulike DPS

Bedre strying av spesialister i KPH

Evaluering av vurderingsteam/modellen i KPH

2 Fristbrudd Ingen fristbrudd
utfordringer på samme områder 

som nevnt på ventetider, samt på 

hjerte SA og mamma
4          2          Høy

Ny CT Arendal vedtatt anskaffet-bedrer hjertekap.

Ortopedi, kar ,plastikk  og Øye - se  over

3 Tjenestestart
Redusere median tid til tjenestestart 

sammenliknet med 2017
Avventer rapporter/definisjon mangler måleparameterdefinisjon

4 Pasientavtaler Overholde en større andel av pasientavtalene 

sammenliknet med 2017 (passert planlagt tid) og 

minst 93% av avtalene i 2018

nivå rundt 91%.Etterslep Øye , 

kar og ortopedi SSA på vei ned. 

2          3          Middels

Se tiltak under fristbrudd.

Lage prosess for bedre planlegging poliklinikk i et 6 måneders perspektiv

5 Pakkeforløp kreft

Andel pakkeforløp innenfor standard forløpstid 

skal være minst 70% for hver kreftform. 

Redusere variasjon i måloppnåelse for 

pakkeforløp kreft på helseforetaksnivå

Økt risiko pga flere fristbrudd 

innen brystdiagnostikk, noe 

utfordring prostata og nyre,men 

snitt 75% i SSHF

2          4          Høy

Fortsatt behov for høyt fokus for å unngå flere fristbrudd innen BDS. 

(Brystdiagnostisk senter)

Dialog med OUS i saker der flere HF er involvert

Vurdere å innføre koordinator på alle pakkeforløp



Nr Risikoomåde Mål / Beskrivelse Merknader S K
Risiko-

nivå
Tiltak Ansvarlig Frist

7 Drift og budsjett
Sikre god drift og budsjetterte resultat for å 

kunne gjennomføre investeringer i bygg og 

utstyr

utfordringer i somatikk 

spesielt,både aktivitet og 

ressurser(årsverk), men siste 

halvår økende også i 

psykiatri/TSB ifm 

gjestepasienter/FBV.

4          4          Kritisk

Følger opp konkrete tiltak i budsjett 2019 og KOM-programmet

Klinikkene jobber systematisk med sine budsjetttiltak. FL følger dette tett 

opp og identifiserer nye tiltak

Gjennomgang pasientforløp SSA mht til liggetid/belegg/sengekapasitet

Kapasitetsutnyttels SSHFpå tvers

Ferieplanlegging.

Sengepostprosjekt BUA SSK

Streng oppfølging/årsverkskontroll nye turnuser SSA

Samarbeid med SUS i Flekkefjord

Blodtypescreening

Medisinsk koding Med avd SSK

Forundersøkelse i poliklinikk – omlegging døgn til dag kirurgi

Arealforbedrende tiltak i flere avd.

8 Samordning
Bedre samordning mellom helseforetak, private 

leverandører og avtalespesialister for å sikre 

riktig kapasitet

Avtaler med avtalesspesialister 

regulerer i liten grad aktivitet og 

henvisningspraksis.

SSA har skoret høyere pga 

private nyetableringer
2          2          Lav

Utlysing av nye avtalespesialister øye fra januar.

Radiologi benytter private leverandører for å sikre kapasitet til kritiske 

undersøkelser.

Mer involvering i avtaleinngåelser med private leverandører i forhold til 

behov for ulike pasientbehandlinger

Styrke dialogen med avtalespesialistene

Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

9 Vekst pyskisk helsevern/TSB

Høyere vekst innen psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for 

somatikk. Prioritere DPS og psykisk helsevern for 

barn og unge

3          3          Høy

Håndtere pasienter på tvers av lokasjoner. Ambulante tjenester bistår i 

oppstart av behandling for enkelte pasienter. Bruk av avtalespesialister 

på de lengst ventende pasientene. Reduksjon av tid til fellesmøter. 

Løpende kontroll med ventelister og daglig inntaksteam. 

Tett oppfølging av den enkelte medarbeider. Bruke telepsykiatri for økt 

tilgjengelighet. 1.gangs samtale tilbys innen 30 dager (ABUP). 

Følge opp mot avdelingene at poliklinisk aktivitet på døgnpost blir kodet 

og inkludert i ISF-beregningsgrunnlag.

10 Tvangs-innleggelse
Færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern enn 

i 2017

3          3          Høy

Høyt antall pasienter på TUD (tvang uten døgn) medfører en del 

overføringsvedtak til tvang med døgnopphold. Dette telles som en 

ordinær tvangsinnleggelse. TUD-ordningen vil bli evaluert i 2019 og tiltak 

indentifisert.

11 Tvangstiltak
Færre pasienter med tvangsmiddelvedtak i 

psykisk helsevern (døgnbehandling) enn i 2017

1          1          Lav

Prosjekt i PSA

12 Avbrudd TSB
Færrest mulig avbrudd i døgnbehandling 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Nytt punkt. Mangler foreløpig 

tall.
mangler måleparameterdefinisjon
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Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

13 Pasientskader
Redusere andel pasientskader med 25% innen 

utgangen av 2018 (GTT-undersøkelsene)
Mangler oppdaterte GTT-tall for 

2018

3          3          Høy

Ønsker innføring av et generelt komplikasjonsregister på alle 

operasjoner, for å følge pasienten på en bedre måte, samt evaluering av 

behandlingsmetoder.

Pasientsikkerhetsprogrammet.

Videreføre eksisterende tiltak innen angio ift kontrastreaksjoner.

Fagavd rapporterer kvartaslvis til klinikkene for gjennomgang i KR.

14 Sykehus-infeksjoner Andel sykehusinfeksjoner lavere enn 3%
SSA hadde 1,8 % 

helsetjenesteassosiert infeksjon 

oppstått i SSA nov 2018

2          3          Middels

Flere hendelser ville blitt fanget opp ved evt. innføring av et generelt 

komplikasjonsregister. 

Vurdere å innføre risikotavler flere steder

15 Antibiotikabruk
30% reduksjon i forbruk av bredspektret 

antibiotika i sykehusene i 2020 sammenliknet 

med 2012

SSA nådd målet for 2020

2          3          Middels

Antibiotikprogrammet revideres.Klinikkene arbeider med egne 

handlingsplaner og gjennomfører disse.

16 Trombolyseandel
Minst 20% av pasienter  med akutt hjerneinfarkt 

får intravenøs trombolyse-behandling
1          2          Lav

17 Trombolysetid
Minst 50% av pasienter med hjerneinfarkt som 

får trombolysebehandling, får den innen 40 

minutter etter innleggelse

1          2          Lav

18 Hjemmedialyse
Minst 30% av dialysepasientene får 

hjemmedialyse 
SSA p.t. 40 %

1          2          Lav

19 Korridor-pasienter Ingen korridorpasienter
SSA har halvert antallet 

korridorpasienter fra 3. tertial 

2017, men fremdeles ikke null. 2          3          Middels

Pumper for hjemmeinfusjon. Jobbe videre med ambulant behandling

Gode pasientforløp for storforbrukere

Redusere uønsket variasjon (innleggelser/liggetid)

20 Kliniske behandlings-studier Flere kliniske behandlingsstudier enn i 2017

3          2          Middels

Kurs

Utreder deltakelse i indstrifinansierte studier

SFK etablerer større studie i 2019

Etablerer prosjekt i KOM programmet

21 Avvisningsrate DPS Redusere raten.

Uklarheter fra Helsedirektoratet 

med henviste pasienter på 

Raskere tilbake i forhold 

diskrepans i hva spesialisthelse-

tjenesten skal ta inn i hht. 

Prioriterings-veilderen påvirker 

også avslagsraten ved DPS'ene.

3          3          Høy

Besøke de ulike fastlegekontorene (eller andre aktuelle arenaer) for å 

møte henviser og gi informasjon og undervisning om 

prioriteringsveileder/forskrift.  PASIN-møtene opprettholdes. Følge opp 

enkelt henviser med «mange avslag».P rosjekt i DPS Lister hvor en skal ta 

inn alle pasienter som har fått avslag over en periode.  
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22 Rekruttering

Utfordringer knyttet til å opprettholde og sikre 

forsvarlig pasienttilbud. Spesilt knyttet til:

1. Kirugisk/ortopediske spes. I Flekkefjord

2. Plasikkirurger i Arendal

3. Psykologspesialister

4. Spesialsykepl. Anestesi, opersjon, intensiv, barn

5. Jordmødre Kristiansand og Arendal

4          4          Kritisk

Etablering av vaktordning innen ortopedi i Flekkefjord med ambulering 

av 8-10 ortopeder fra Kr.sand med oppstart 8.4.19.

Deltakelse på internasjonale rekrutteringsmesser. 

Pågår arbeid å styrke samarbeidet på tvers av lokasjoner. 

Det etableres en egen vaktordning for plastikkiruger tilsvarende «Tynset-

modellen» for å sikre rekruttering samt beholde plastikkirurger. 

26 sykepleiere får 80% lønn under utdanning  til spesialsykepl. i 2 år samt 

dekning reise - og bolig kostnader for å sikre tilstrekkelig kompetanse i 

Kr.sand, Arendal og Flekkefjord. 

6 sykepleiere får 80% lønn under utdanning til jordmødre (2 årig 

masterløp- samarbeid om praksisplasser ved SSHF med universitetet i 

Sørøst Norge)

23 Vedlikehold bygg/utstyr Midler til investeringer i bygg og ustyr
Fare for at det mangler midler til 

investeringer 3          3          Høy

Det vises til arbeidet med økonomi i klinikkene og KoM programmet som 

er beskrevet i virksomhetsrapporten.


