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Forkortelser 
 

AAT Akuttambulant team 
ABUP Avdeling for barn og unges psykiske helse 
ACT Assertive Community Treatment 
ARA Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 
BHT Bedriftshelsetjenesten SSHF 
BU Brukerutvalget 
DDKM Den Danske Kvalitetsmodellen (akkreditering i KPH) 
DPS Distriktspsykiatrisk senter 
EVD Enhet for virksomhetsdata 
GTT Global Trigger Tool (gjennomgang av journaler for å avdekke skader/avvik) 
HAMU Hovedarbeidsmiljøutvalg SSHF 
HSØ Helse Sør-Øst (RHF) 
ISQua The International Society for Quality in Health Care 
KOM Kvalitet og modernisering (virksomhetsprogram for SSHF) 
KPH Klinikk for psykisk helse 
KØH Kommunal øyeblikkelig hjelp 
LGG Ledelsens gjennomgang 
LIS Lege i spesialisering 
MSK Medisinsk serviceklinikk 
MTU Medisinskteknisk utstyr 
NHSP Nasjonal helse- og sykehusplan 
OKU Overordnet kvalitetsutvalg i SSHF 
OSS Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (med kommunene) 
PSA Psykiatrisk sykehusavdeling 
RK-PPO Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring 
ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse 
SIK Sykehusinnkjøp 
SSA Sørlandet sykehus Arendal 
SSF Sørlandet sykehus Flekkefjord 
SSHF Sørlandet sykehus HF 
SSK Sørlandet sykehus Kristiansand 
TSB Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 
UiA Universitetet i Agder 
UiO Universitetet i Oslo 
UR Ungdomsrådet 
VoP Voksenpsykiatri 
ØLP Økonomisk langtidsplan 
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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

 
1. INNLEDNING 

1.1. Sørlandet sykehus HFs oppgaver og organisering 

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er områdesykehus for Agder-fylkene med en befolkning på ca. 300 000. I 
tillegg har SSHF lokalsykehusfunksjoner for kommunene Lund og Sokndal i Rogaland med ca. 6 500 
innbyggere.  

SSHF arbeider for å gi helhetlige og individuelt tilpassede behandlingstilbud av høy kvalitet innen 
somatikk og psykisk helsevern, herunder prehospitale tjenester, habilitering, rehabilitering og rus- og 
avhengighetsbehandling.  

Ved utgangen av november 2018 hadde SSHF 503 somatiske senger inklusive 6 kuvøser og 50 senger 
til pasienter på pasienthotell. Sykehuset disponerer i tillegg 57 tekniske senger (intensiv- og 
oppvåkningssenger). Klinikk for psykisk helse hadde 263 senger. 

SSHF har stor bredde i behandlingstilbudet, og rekruttering av medarbeidere med høy kompetanse 
er god innen de fleste fagområder. SSHF skiller seg ut fra øvrige helseforetak ved å ha en spesielt høy 
egendekningsgrad. Innbyggerne på Agder får dekket ca. 90 % av sine spesialisthelsetjenester av SSHF, 
målt i antall pasientmøter.  Medarbeidere med god kompetanse, høy forskningsaktivitet og fokus på 
pasientsikkerhet og kvalitet er viktige forutsetninger for å videreutvikle virksomheten. De 
økonomiske rammene er imidlertid stramme, og det er nødvendig med omstillinger og tiltak for å 
møte utfordringene, både på kort og lang sikt.   

SSHF hadde 5 697 brutto årsverk i snitt i 2018 mot 5 676 i 2017.  
Ved utgangen av 2018 var det 7 374 ansatte mot 7 338 i 2017. 

 
Organisering 

SSHF hadde tverrgående klinikkstruktur i perioden 2003-2015. I 2016 ble det etablert stedlige 
klinikker for somatikk i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord, samt en egen tverrgående klinikk for 
prehospitale tjenester. Klinikk for Psykisk helse og Medisinsk serviceklinikk ble videreført som 
tverrgående klinikker. Etter omorganiseringen har SSHF en kombinasjon av stedlig ledelse og 
tverrgående klinikkstruktur. På avdelingsnivå varierer organisering mellom tverrgående og stedlig 
ledelse. Foretaksledelsen består av seks klinikkdirektører, teknologidirektør, fagdirektør, 
økonomidirektør og organisasjonsdirektør. Foretaksledelsen har i 2018 hatt en god kjønnsbalanse 
med  fem kvinner og seks menn. 

SSHF består av somatiske sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord og psykiatriske 
sykehusavdelinger i Arendal og i Kristiansand. Videre har SSHF distriktspsykiatriske enheter og barne- 
og ungdomspsykiatriske enheter i Kristiansand, Mandal, Kvinesdal, Farsund, Flekkefjord, Arendal, 
Lillesand, Grimstad og Tvedestrand. Det er rus- og avhengighetsenheter i Kristiansand, Arendal og 
Bygland. SSHF har ansvaret for 21 ambulansestasjoner. SSHF driver 13 av disse mens 8 er drevet av 
eksterne leverandører. 

 
Administrasjonssenteret for Sørlandet sykehus HF ligger i Kristiansand. 
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Lokalisering av SSHFs virksomhet 

Organiseringen skal bidra til likeverdige og tilgjengelige tjenester for pasientene i hele Agder. SSHF 
skal opprettholde nærhet til behandlingstilbud for de vanligste akutte og kroniske lidelsene og gode 
lokalbaserte spesialisthelsetjenester. Alminnelige tjenestetilbud skal i størst mulig grad være 
desentraliserte. Hvis det er nødvendig for kvaliteten, skal tjenestetilbudet utvikles gjennom en 
samling av spesialiserte funksjoner.  

Administrerende 
direktør

Klinikk for 
somatikk 

Kristiansand

Klinikk for 
somatikk 
Arendal

Klinikk for 
somatikk 

Flekkefjord

Klinikk for 
prehospitale 

tjenester

(PTSS)

Medisinsk 
serviceklinikk

(MSK)

Klinikk for 
psykisk helse

rus- og 
avhengighets-

behandling

(KPH) 

Fagavdelingen

Økonomiavdelingen

Organisasjonsavdelingen

Avdeling for teknologi og e-helse

Sykehus

DPS, poliklinikk o.a.

+ 21 ambulansestasjoner
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Innen de ressursene SSHF disponerer, må prioriteringer bygge på grundige faglige drøftinger om 
tildeling av utstyrsmidler og valg av satsingsområder. SSHF vil øke samarbeidet med andre foretak i 
regionen om utvikling av de mest spesialiserte og ressurskrevende behandlingstilbudene.  

 
Regionale og flerområdefunksjoner 

 Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RK-PPO). 

 Regionale behandlingsplasser for pasienter innlagt i Avdeling for rus- og 
avhengighetsbehandling etter Lov om helse og omsorgstjenester § 10-2 og § 10-3. 

 Program Intensivert Habilitering (PIH) er et regionalt henvisningskompetansesenter. PIH står 
for behandling av førskolebarn (med CP eller lignende tilstander) med ulike former for 
hjerneskader og funksjonsnedsettelser. PIH driver forskning, fagutvikling, veiledning og 
undervisning. Behandlingstilbudet er multimodalt med vekt på å fremme mestring og 
deltakelse hos barn og foreldre.  

 SSHF har flerområdeoppgaver innenfor PCI-behandling (perkutan koronar intervensjon) for 
Telemark og Agder. Teknikken brukes for å utvide/utblokke trange områder i hjertets 
kransårer. PCI-senteret er lokalisert ved sykehuset i Arendal, og pasienter fra Telemark utgjør 
bortimot en tredjedel av pasientvolumet.  

 SSHF har flerområdeoppgaver knyttet til innlegging av ICD (implanterbar cardioverter-
defibrillator) for Telemark og Agder. En ICD regulerer hjerterytmen hvis hjertet slår for fort 
eller uregelmessig. Behandlingen utføres ved medisinsk avdeling i Kristiansand. 

 SSHF har flerområdeoppgaver innenfor rehabilitering av pasienter med alvorlig traumatisk 
hodeskade (ATBI) for Telemark, Vestfold og Agder. 

 Senter for kreftbehandling er den største kreftavdelingen i Helse Sør-Øst utenfor Oslo 
Universitetssykehus. Avdelingen gir et bredt ikke-kirurgisk behandlingstilbud 
(strålebehandling, cytostatikabehandling) som primært retter seg mot pasienter i Agder. 
Ca. 15 % av pasientene kommer fra andre fylker, hovedsakelig Telemark. 

 Regional Kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader.  

 Odontologisk senter er et delregionalt kompetansesenter som leier lokaler på sykehuset i 
Arendal og har etablert et samarbeid med kjevekirurgisk fagmiljø i SSHF. 
 

Nasjonale funksjoner 

 Nasjonal kompetansetjeneste med referansefunksjon for flåttbårne sykdommer. 

 BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos 
barn med foreldre som har alvorlig somatisk sykdom, psykisk sykdom og 
rusmiddelavhengighet. Nettverket har som oppgave å samle inn, systematisere og formidle 
kunnskap og erfaringer fra Norge og andre land. I tillegg skal det legge til rette for nasjonal 
kompetanseoppbygging gjennom initiativ til forskning og fagutvikling, samt evaluering av 
tiltak og klinisk praksis. 

 
 

1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 

Tiltak innen alle innsatsområdene peker mot formålet som er pasientens helsetjeneste og god 
pasientbehandling. Dette er overordnede føringer i de sentrale strategiske dokumentene for 
virksomheten: 

 Utviklingsplan 2035 (vedtatt i Styremøtet 12.04.2018) 

 Strategiplan SSHF 2018-2020 

 Avtaler som følger av Samhandlingsreformen  

 Plan for strategisk utvikling i Helse Sør-Øst 2013-2020  
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Videre involveres alle fagmiljøer i SSHF, kommunene på Agder og Brukerutvalget i SSHFs strategiske 
veivalg. 

Visjon og verdier vektlegges i intern og ekstern kommunikasjon, i utredninger, prosjekter og daglige 
prioriteringer.  

SSHFs visjon: Trygghet når du trenger det mest. 

SSHFs verdier: Respekt, faglig dyktighet, tilgjengelig, engasjement. 

SSHFs verdier skal være en del av prioriteringsgrunnlaget for ledere og medarbeidere i de valg som 
gjøres innenfor klinisk virksomhet, organisering og fordeling av økonomiske ressurser. 
Verdigrunnlaget er sammen med SSHFs strategiplan et av de sentrale dokumentene i SSHF. 

Etiske dilemmaer kan oppstå i møtet med enkeltpasienter, og i den interne samhandlingen mellom 
medarbeiderne og mellom sykehusets enheter. SSHF vil fremme respekt i den interne 
kommunikasjonen og utvikle en kultur for helhet på tvers av fag og geografiske enheter, for å sikre lik 
behandling og forebygge suboptimalisering og intern konkurranse.  

 

1.3. Mål for Sørlandet sykehus HF i 2018 

SSHF har lagt Helse Sør-Øst sine mål og krav til grunn for arbeidet i 2018. Det vises til kommentarer i 
del II av Årlig melding.  

Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020 ble vedtatt av SSHFs styre 12.04.2018. Utviklingsplanen 
bygger på NHSP, andre overordnede planer og føringer fra eier, og tidligere styrevedtak om 
videreutvikling av tre sykehus i foretaket. 

Utviklingsplanen beskriver utviklingsretning for foretaket, langsiktige utviklingsmål og strategiske mål 
for perioden 2018-2020. Innenfor veilederens ni temaområder vil vi at dette skal prege Sørlandet 
sykehus: 

 SSHFs pasienter medvirker aktivt i egen behandling og oppfølging 

 SSHF gir pasientene rett behandling til rett tid 

 SSHF bidrar til å sikre samhandling i pasientens helsetjeneste 

 SSHFs organisering og ledelse understøtter tjenester av høy kvalitet, godt arbeidsmiljø og 
effektiv drift 

 SSHF rekrutterer, utvikler og beholder kompetente medarbeidere 

 SSHFs forskning og innovasjon bedrer pasientbehandling 

 SSHF har en bærekraftig økonomi som sikrer en god utvikling av sykehuset 

 SSHF utnytter teknologi effektivt for sikker og god diagnostikk, pasientbehandling og 
samhandling 

 SSHF har bygg som fremmer trygg og effektiv pasientbehandling 

For konkrete mål i perioden 2018-2020 vises til strategidokumentet. 
 

1.4. Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll 

Arbeidet med god virksomhetsstyring 

Høsten 2018 startet arbeidet med et virksomhetsprogram for SSHF: Kvalitet og modernisering – for 
et bærekraftig sykehus (KOM). Programmet rommer fire «søyler» som grupperer sykehusets 
utviklingsplan sine ni målområder. Disse er; pasientrettede prosjekter (P), infrastruktur-prosjekter (I), 
prosjekter innen ledelse (L) og prosjekter som styrker foretakets kunnskap og kompetanse (K). 
Programmet skal profesjonalisere en porteføljestyring av sykehusets større utviklingsprosjekter. 
Bedre kvalitet i pasientbehandlingen skal sikres gjennom arbeid med helhetlige pasientforløp fra 
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hjem, via alle tjenesteledd og tilbake til hjem. Arbeidet skal være kunnskapsbasert, og inkludere 
forpliktende samhandling basert på avtaler med kommunehelsetjenesten.  

Programmets forprosjekt ble startet fra desember 2018, og er bemannet med seks medarbeidere i 
50 % stillinger. Forprosjektet har arbeidet tett med foretaksledelsen om programmets organisering, 
innhold, forankring og arbeidsmetodikk. Programmet starter opp mars 2019. 

God virksomhetsstyring er vesentlig for SSHF, og det er arbeidet med å implementere et 
gjennomgående system på alle ledernivå. Det arbeides systematisk for å sikre etterlevelse av lov og 
forskriftskrav, interne mål og krav, samt krav fra eier. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgstjenesten og veilederen «God virksomhetsstyring – Grunnlag for god 
pasientbehandling» er rammeverket for virksomhetsstyring og intern kontroll i SSHF. Temaet 
virksomhetsstyring har i 2018 vært oppe i flere ledersamlinger slik som den lille lederskolen, kurs for 
nye ledere og i en rekke møter i klinikkene. 

SSHF har utarbeidet styrende dokumenter som beskriver virksomhetsstyring og oppfølgingssystemet 
som skal gjelde på alle nivå i organisasjonen. Maler for driftsavtaler er utarbeidet, og flere ledere 
inngikk driftsavtale for 2018. Det arbeides med forbedring av virksomhetsstyringssystemet i 2019.   

Administrerende direktør har hatt månedlige oppfølgingsmøter med klinikkene der måloppnåelse og 
status gjennomgås og tiltak drøftes. Årshjulet for administrerende direktørs oppfølgingsmøter med 
klinikkene skal sikre bred oppfølging. Klinikkdirektørene har regelmessige oppfølgingsmøter med 
avdelingssjefene, og avdelingssjefene med seksjonslederne/enhetslederne.  

Som et ledd i arbeidet med god virksomhetsstyring, er det utviklet flere lederverktøy. I 2016 ble det 
etablert et eget ledelsesinformasjonssystem (LIS) slik at ledere får oversikt over, og mulighet til 
oppfølging av kvalitet, økonomi, aktivitet og årsverk. I 2017 og 2018 ble de fleste av 
kvalitetsindikatorene inkludert i systemet slik at ledere enkelt kan følge med på om de innfrir målene 
i driftsavtalen og se hvor tiltak er nødvendig.  

SSHF skal følge lover og forskrifter som gjelder for virksomheten. Når tilsyn avdekker avvik, eller egne 
tiltak avdekker brudd på ulike bestemmelser, har SSHF rutiner for å lukke avvik. Dette følges 
regelmessig opp i møter mellom avdelingene og klinikkledelsen. 

Risikovurderinger oppdateres tertialvis, både på klinikk- og SSHF-nivå. Økonomisk risiko oppdateres 
og rapporteres til styret månedlig. Risikovurderinger gjennomføres i forbindelse med større 
prosjekter og omstillingsprosesser og for kritiske områder innen pasientsikkerhet. 

SSHFs overordnede kvalitetsutvalg (OKU) arbeider overordnet og strategisk med kvalitet og 
pasientsikkerhet. I OKU møter foretaksledelsen. I tillegg møter representanter fra Fylkesmannen, 
brukerrepresentant og tillitsvalgte. Overordnet kvalitetsutvalg ledes av administrerende direktør. Det 
arbeides med kvalitetssystemets struktur. I desember ble det gjennomført en kartlegging av 
sykehusets fagråd. Fagrådene er viktige strukturer for å forbedre kvaliteten på tvers av klinikker og 
lokasjoner. Kartleggingen gir verdifullt grunnlag for å styrke arbeidet med å redusere uønsket 
variasjon i foretaket, og styrke kvaliteten i pasientbehandlingen. 

Klinikkene har aktive og velfungerende kvalitetsråd, og oppfølgingen av pasientskadesaker er blant 
sakene som behandles. Brukerrepresentanter er med i kvalitetsrådene i alle klinikkene. 

 

Uønskede hendelser og meldekultur 
Registrering og behandling av uønskede hendelser er en del av kvalitetssystemet, en integrert del av 
SSHFs styringssystem, og en naturlig del av ordinær drift. Oppfølging av uønskede hendelser har fått 
større fokus i organisasjonen, er blitt mer enhetlig og er et viktig bidrag i arbeidet med systematisk 
forbedring. De fleste avdelinger har god meldekultur, og det forventes av ledere på alle nivåer i 
organisasjonen at det arbeides med å styrke denne. 
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Ved noen av de alvorligste hendelsene gjøres det systematiske hendelsesanalyser. Det er økt 
interesse for bruk av hendelsesanalyser fordi det skaper en felles plattform for å forstå hendelsen og 
gir et viktig bidrag til arbeidet med systemforbedring.   

Fokus på bedre koding av komplikasjoner, konsekvent registrering i og rapportering fra nasjonale 
kvalitetsregistre er også viktige bidrag i forbedringsarbeid og for å redusere uønsket variasjon.   

Tabellen nedenfor viser utvikling i antall meldinger de siste årene. Antall registrerte meldinger har 
økt fram til 2014, men har så flatet ut to år. I 2017 er det igjen en økning. Antall meldinger etter § 3-3 
(pasientskader/potensielle pasientskader) fortsetter imidlertid å øke. Dette anses som et tegn på 
riktig utvikling av meldekulturen.  

For ansattskader kommer nesten hele økningen fra Psykiatrisk sykehusavdeling, antakelig som følge 
av fokus på registrering av vold og trusler mot ansatte.  

Økningen i pasientskadesaker skyldes trolig også økt fokus på pasientsikkerhet, og generelt bedret 
meldekultur. Hendelser knyttet til «Medikament og infusjon» og «Behandling/pleie/overvåking» 
representerer de største kategoriene. Uønskede hendelser med alvorlig skade på pasient blir nøye 
fulgt opp med systematisk forbedringsarbeid og fokus i lederlinjene. 

 

År 
Totalt meldte 

uønskede 
hendelser 

Pasientskade 
(fare for 

pasientsk.) 

Ansattskader 
(inkl. vold og 

trusler) 

2008 4248 388 359 

2009 4801 462 334 

2010 4707 462 373 

2011 5447 482 384 

2012 5807 524 435 

2013 6442 652 434 

2014 7440 798 401 

2015 6576 805 400 

2016 6440 938 455 

2017 7064 1036 689 

2018 7417 940 801 

 
I 2018 ble det meldt 43 saker til Statens Helsetilsyn (§ 3-3a-meldinger), mot 55 i 2017, 46 i 2016 og 
27 i 2015. 

 
Tilsyn 
Ulike tilsynsmyndigheter hadde i 2018 tilsyn med utvalgte deler av virksomheten. Fylkesmannen 
hadde fire tilsyn ved SSHF i 2018, inkludert oppfølgingstilsyn etter sepsistilsynet fra 2016. Avvikene 
fra sepsistilsynet i 2016 er fortsatt åpne. Fylkesmannens hadde et oppfølgingstilsyn i november 2018, 
og vi avventer rapporten fra dette. 

Arbeidstilsynet hadde tilsyn med flere ambulansestasjoner som del at et nasjonalt tilsyn. Det ble gitt 
flere pålegg som krever oppfølging.  

Avvik etter tilsyn følges opp av aktuell klinikk og er også tema i oppfølgingsmøtene mellom klinikkene 
og administrerende direktør. Sakene behandles i klinikkvise kvalitetsråd for læring på tvers. 
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De fleste avvik lukkes relativt raskt, men enkelte avvik etter tilsyn fra brannvesenet tar lenger tid å 
lukke. Det skyldes hovedsakelig at det kreves investeringsmidler til å oppgradere bygg til dagens 
standard for brannsikkerhet. 

Styret og Helse Sør-Øst RHF får tertialvise rapporter med oversikt over eksterne tilsyn, antall avvik og 
status på lukking av disse. 
 

Interne revisjoner 
Interne revisjoner brukes aktivt som et verktøy i det systematiske kvalitetsarbeidet og som et viktig 
supplement til tilsyn som eksterne myndigheter og revisjoner som konsernrevisjonen gjennomfører.   

Alle i foretaket som gjennomfører interne revisjoner skal følge SSHFs retningslinje for interne 
revisjoner. Ansvar for interne revisjoner er desentralisert, der klinikker og avdelinger må iverksette 
egne revisjoner som en del av internkontrollen. Som hovedregel ledes revisjonene av egne dedikerte 
medarbeidere, men ved behov kan ressurser fra andre klinikker og avdelinger lede eller delta på 
revisjonene.  

SSHF har et eget revisjonsprogram for miljøledelse, som en del av det sertifiserte 
miljøstyringssystemet ISO 14001. Resultat fra disse revisjonene legges frem for ledelsen i forbindelse 
med ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet. Siste ledelsens gjennomgang var i mars 2018. 

På foretaksnivå er det også etablert eget revisjonsprogram som omfatter medisinskteknisk utstyr, 
klinisk IKT, elektro og informasjonssikkerhet. Dette revisjonsprogrammet styres av Avdeling for 
Teknologi og e-helse, og er en del av internkontrollen på foretaksnivå. 

I tillegg til foretaksovergripende revisjoner skal klinikkene vurdere behovet for interne revisjoner. 
Laboratorieavdelingene gjennomfører en rekke interne revisjoner med bakgrunn i krav til 
akkreditering og blodforskriften, og i KPH er dette en del av Den Danske Kvalitetsmodellen (DDKM). 

SSHF deltar på Konsernrevisjonens kontaktmøter i HSØ og ser dette som en verdifull arena for 
samarbeid og kompetanseheving knyttet til revisjonsaktiviteter.  

 
HMS-systemet 
HMS-systemet består av årshjul med HMS-aktiviteter som vernerunder, medarbeidersamtaler og 
arbeidsmiljøundersøkelse. Dette skal sikre et dokumentert, planmessig og systematisk HMS-arbeid 
med obligatoriske aktiviteter. HMS-mål og -områder samt ansvar fremgår av Håndbok for daglig 
HMS-arbeid og tilpasses den enkelte avdelings behov og risikobilde.  

Ansvar for HMS-arbeidet ligger i linjen, og det forutsettes et tett samarbeid med lokale verneombud i 
kartlegging og utarbeiding av tiltak når helse- eller miljøskadelige forhold avdekkes. 

Årlige kartlegginger med vernerunder og medarbeiderundersøkelse gjennomføres. ForBedring-
kartleggingen ble gjennomført for første gang i 2018. Det er en felles undersøkelse som omfatter 
både arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur. En link til et spørreskjema ble sendt til alle ansatte og 
84 % av de ansatte svarte i 2018 på undersøkelsen. Etter undersøkelsen blir det generert en rapport 
for hver enhet. Denne blir brukt som utgangspunkt til oppfølgingsarbeid for å lage tiltak, som igjen 
skal forbedre arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. 

Det har ved SSHF være en arbeidsgruppe bestående av medarbeidere fra HR, bedriftshelsetjenesten, 
fagavdelingen og vernetjenesten. Denne gruppen jobber med å validere ansattlister sammen med 
ledere, lage kommunikasjonsplan på intranett og andre plattformer, samt informere i aktuelle fora 
som AMUer og personalmøter. Det har vært fokus på høy svarprosent da dette er avgjørende for 
kredibiliteten til undersøkelsen og at rapportene skal oppleves som relevante for ansatte.  
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Forslag til tiltak, med ansvar og tidsfrist, dokumenteres i HMS-handlingsplan. Avvik som avdekkes 
meldes og behandles fortløpende i TQM hendelses- og avvikssystem. 

Det gjennomføres årlig obligatorisk HMS-opplæring for AMU-medlemmer, ledere og verneombud.  

SSHF arbeider for at HMS-arbeidet skal bli en integrert del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet. 
Analysearbeidet rundt uønskede hendelser har i større grad fått fokus på om arbeidsforhold har 
betydning i hendelsesforløpet. Det er opprettet en HMS-arbeidsgruppe som skal jobbe med alle deler 
av HMS, også kvalitet og pasientsikkerhet.  

 
Risikostyring og vurdering av overordnet risikobilde 
Klinikkene oppdaterer sine risikovurderinger og tiltakslister hvert tertial. Disse er tema i direktørens 
oppfølgingsmøter med klinikkene. SSHF risikovurderer styringsmålene fra Helse Sør-Øst RHF, og 
risikovurderingen for 3. tertial 2018 hadde fortsatt «drift og budsjett» på rødt siden utfordringene i 
de somatiske klinikkene er betydelig. 

I tillegg har rekruttering blitt endret til rødt. Det gjelder spesielt de kirurgiske fagområder i Arendal 
og Flekkefjord samt behandlere innen psykiatri og TSB. 

 
Sentrale saker behandlet i styret 
Styret hadde åtte møter i 2018. Styret behandler månedlige virksomhetsrapporter og følger 
utviklingen for bl.a. økonomi, kvalitet og personell. Det har vært fokus på de økonomiske 
utfordringene i foretaket, og det er særlig de somatiske klinikkene som har store merforbruk. 

Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020 ble vedtatt av styret i april. 

Styret hadde en prosess for å avklare fratreden for administrerende direktør Jan Roger Olsen som 
endte med en sluttavtale. 

Arbeidet med rekruttering av ny administrerende direktør foregikk ut over våren 2018, og Nina 
Mevold ble ansatt i styremøtet i juni. Hun tiltrådte stillingen 01.10.2018. 

Styret gjennomførte egenevaluering på et seminar i november 2018. Med utgangspunkt i svarene fra 
et spørreskjema, drøftet styret utfordringer og mulige forbedringer. 

I styremøtet i desember presenterte administrerende direktør Nina Mevold virksomhetsprogrammet 
KOM – Kvalitet og modernisering for et bærekraftig sykehus. Programmet skal danne rammer for 
systematisk arbeid med utvikling av foretaket og samtidig bidra til kostnadsreduksjon i foretaket. 

 

1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte 

De påfølgende avsnitt er utformet av tillitsvalgte og brukerutvalget. 

 
Tillitsvalgte og verneombud 

Akuttkirurgi og traumemottak ved SSF har også i 2018 vært et tema. Våren 2018 arbeidet 2 grupper 
for å finne løsninger for kirurgi og ortopedi ved SSF. I forhold til løsninger for ortopedi ble det 
fremsatt forslag til 4 modeller. Modell 3 med en ordning basert på innleie av ortopeder fra vikarbyrå 
ble valgt. Det ble uttrykt bekymring for at valget om andre gode tiltak ikke ble tatt av økonomiske 
hensyn. Dette vedtaket ble i januar 2019 reversert og modell 1 (ortopeder ansatt ved SSF og 
ambulering fra SSK) er valgt. 

Nytt psykiatribygg er vedtatt, og planene er godt i gang. Dette er etterlengtet, og vil gagne pasienter, 
pårørende, og ansatte. I 2018 opplevde vi forsinkelser i arbeidet med nytt psykiatribygg. Dette skapte 
bekymring da ansatte gir tilbakemelding om at eksisterende bygningsmasse byr på store utfordringer 
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i forhold til å ivareta et godt tilbud til pasientene. Blant annet gir dette seg utslag i at det oppleves 
krevende å redusere bruk av tvang og forebygge og håndtere vold og trusler. En annen utfordring 
knyttet til nybygg er den økende andelen dømt til behandling. Tillitsvalgte er bekymret for 
kapasiteten i det nye bygget knyttet opp mot denne pasientgruppen. 

Sykehuset er en god og viktig lærebedrift på Agder, noe oversikten over kompetanseutvikling og 
etterutdanning viser. Det er likevel viktig å opprettholde og gjerne øke antall studenter og lærlinger 
innenfor helsefag, for å kunne møte det økende behovet i samfunnet. Oppgaveglidning har vært 
tema i sykehuset i 2018, og vi ønsker fortsatt å ha et sterkt fokus på å se på oppgaveglidning mellom 
de ulike yrkesgruppene. På den måten får vi rett person på rett plass.  

Mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere i Norge har økt med 47 prosent fra 2017 til 2018. 
(NAV) Tillitsvalgte er bekymret for om man klarer å rekruttere, og beholde sykepleierne. Tillitsvalgte 
er også bekymret for om sykehuset utdanner nok spesialsykepleiere til å dekke behovet de 
kommende år. Ved flere anledninger i 2018 er stillinger utlyst uten å få kvalifiserte søkere.  

SSHF er en av bedriftene på Agder som har vært med i et pilotprosjekt der målet var å etablere en 
sertifiseringsordning for likestilte virksomheter. Sertifiseringen definerer likestilling bredt, og tar 
hensyn til flere diskrimineringsgrunnlag: Kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse og seksuell 
orientering. Sertifiseringen har vært prosessorientert, og har ført til gode refleksjoner, opplæring av 
ledere, TV og rekruteringsansvarlige. SSHF ble sommeren 2018 likestillingssertifisert som en av 15 
første bedrifter i Norge.  Nå har sertifiseringsprogrammet også fått nasjonal anerkjennelse ved å 
vinne YS´ likestillingspris 2018. Dette arbeidet er vi stolte av å ha vært en del av. Tillitsvalgte ser frem 
til å se hva dette arbeidet betyr i praksis fremover.  

Tillitsvalgte er svært bekymret for ledere av de store personellgruppene i sykehuset.  Enhetene er 
store, de har arbeidsgiveransvar for mange, og det oppleves som om de har for lite ressurser. Dette 
gjør det svært utfordrende å være leder. Dette kan føre til liten oppfølging av medarbeidere, som er 
en fare for arbeidsmiljøet. 

Tillitsvalgte og verneombud utrykker igjen bekymring over svært høy aktivitet og høyt belegg ved alle 
tre lokasjoner gjennom hele året, samtidig som at innsparingskravene er høye.  

I ForBedring-undersøkelsen 2018 scorer SSHF lavt på arbeidsforhold. Mange opplever et for høyt 
arbeidspress. Tillitsvalgte er bekymret for utviklingen spesielt med tanke på at vi skal igjennom 
ytterligere innsparinger i årene fremover. Det oppleves svært krevende å skulle effektivisere og 
jobbe på nye måter uten tilstrekkelige midler til investere i bygningsmasse, oppgradering av 
utstyrsparken og til å ta i bruk ny teknologi. Tillitsvalgte er bekymret for en meget presset økonomi, 
og de konsekvenser det kan få for pasientsikkerhet, kvalitet og arbeidsmiljø. 

Brukermedvirkning 

Oppgaver 
Brukerutvalget ved SSHF (BU) taler pasientenes sak, og skal gi råd til sykehusledelsen og styret i 
arbeidet med å utvikle «Pasientens helsetjeneste». BU skal sørge for at brukerne blir hørt og tatt 
med på råd i beslutningsprosesser, og i utformingen av tjenester og tilbud. Brukermedvirkning skjer 
når brukerne er aktive deltakere i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak.  

Organisering 
BU har I 2018 bestått av 10 medlemmer som representerer de store brukerorganisasjonene; FFO (5), 
SAFO (2), Eldrerådet (2), Kreftforeningen (1). Disse er fordelt mellom Aust- og Vest-Agder. 
Organisasjonsdirektør Nina Føreland har møtt fast i BU-møtene. Brukerkoordinator Kirsten Lund 
Løkling har vært sekretær for utvalget. Administrerende direktør deltar i BU-møtene og orienterer 
om siste nytt («Direktørens informasjon»). Brukerutvalget har i 2018 hatt 9 møter. Brukerutvalgets 
kontaktperson i Brukerutvalg for HSØ er Øystein Kydland, FFO Aust-Agder. 
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Siden BU i 2018 ble oppnevnt for to år, startet året med «Modul 2 opplæring» i brukermedvirkning. 
Dette ble arrangert sammen med brukerrådene og Ungdomsrådet ved SSHF. Vi fortsatte i februar 
med en todagers samling for å bli kjent og bygge et godt team. 

I forbindelse med SSHFs styremøter har BU møte i forkant for å gå gjennom saker og holde oss 
orientert. I 2018 har vi hatt fokus på å bli ekstra godt kjent med klinikkene, bl.a. gjennom et 
heldagsbesøk på hver klinikk hvor klinikktillitsvalgte og verneombud deltar. Vi gjennomførte et slikt 
besøk på SSF i september og vil besøke SSA og SSK våren 2019. 

Brukerutvalget er et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene. I oktober 
gjennomførte vi en dialogkonferanse, som er en fast årlig samling hvor BU møter organisasjonene, 
får inn saker og svarer på spørsmål. 

Medlemmer i BU har deltatt i ulike fora på SSHF. Koordinator, nestleder og leder er med i et nettverk 
i HSØ hvor representanter fra alle HF i HSØ deltar på i samlinger gjennom året. Leder og nestleder 
deltar også fast på styremøtene i SSHF.  

BU har i 2018 fått laget en egen brosjyre som vi bl.a. delte ut på stand under Arendalsuka.  

BU ser tilbake på et aktivt år med mange spennende oppgaver. Vi ønsker å delta med en tydelig 
brukerstemme inn i organisasjonen. BU-medlemmene opplever at deres synspunkt blir lyttet til.  

Saker vi har vært særlig opptatt av i år 

 BU har hatt jevnlige møter med pasientombudet, og ombudets årsrapport er viktig for BU.  

 Utviklingsplan 2035 

 ME og HIV – Brukerstyrte poliklinikker 

 Akuttavdeling SSK 

 Styrke og videreutvikle brukermedvirkning 

 Etter «Stina-saken» 

 Kirurgiprosjekt – urologi 

 Pasientsikkerhetsprogram 
 

Årlig melding 2018 
Tillitsvalgte/verneombud og brukerutvalget ble invitert til å utarbeide hver sitt punkt til Årlig melding 
2018. I tillegg har brukerutvalget og tillitsvalgte fått mulighet til å kommentere utkastet som sendes 
til styrebehandling. Årlig melding 2018 var sammen med øvrige styresaker tema på dialogmøtet til 
administrerende direktør 27. februar i forkant av styremøtet 01.03.2019. 
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2. SAMMENDRAG 

2.1. Positive resultater og uløste utfordringer 

Resultater 
SSHF vil spesielt trekke fram følgende positive resultater: 

 Flere avdelinger har betydelig kortere ventetid enn 60 dager og antall langtidsventende er 

redusert 

 Betydelig reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika, 17 % samlet i 2018, ytterligere 

forbedring i siste to kvartal. Noe variasjon mellom de somatiske klinikkene, SSF og SSA 

nærmest måloppnåelse 

 Innen pakkeforløp kreft er både inklusjon og behandling innen frist i området 80-90 %. Det er 

fortsatt noen utfordringer innen brystkreft og prostatakreft i foretaket. Det er spesielt gode 

resultat innen kreftbehandling (Kreftregisteret) og behandling av pasienter innen kardiologi 

 Lite grad av uønsket variasjon rapportert i Helseatlas dagkirurgi, gynekologi 

 Sertifisert som likestilling- og mangfoldsbedrift 

 Godt samarbeid og med avtalespesialister, inngått samarbeidsavtaler med alle, regelmessige 

samarbeidsmøter, 1-2 ganger i året 

 Klinikk for somatikk Arendal har lykkes med å etablere en ny organisasjon som evner å jobbe 

godt og fleksibelt på tvers lokalt 

 Etablert rotasjonsordning innen ortopedi ved SSF, i samarbeid med SSK 

 KPH har resultatoppnåelse som gjør det mulig å finansiere nytt rusbehandlingsbygg 

 Arbeidet med nybygg Psykisk helse i Kristiansand som ble forsinket, har nå god fremdrift 

 Klinikk for psykisk helse har etablert ambulant, teambasert tilbud til ruspasienter (ARA FACT) 

og førstegangs psykosepasienter. Dette er nasjonalt nybrottsarbeid som blir lagt merke til. 

 Samarbeidet med kommunene innen psykisk helse og rusbehandling er god og forankret i 

Samhandlingsmeldingen og opprettelse av felles fagråd. 

 Laboratoriene fikk en ny akkreditering iht. ISO 15189 i 2018 

 SSHF er i etablering av et overordnet virksomhetsprogram (KOM) som vil danne gode 

rammer for arbeid med utvikling av kvalitet og kostnadskontroll 

 SSHF oppnådde gode resultater på innvilgning av søknader til HSØ, med fem 

forskningsprosjekter (til sammen 31 mill over seks år) og tre innovasjonsprosjekter 

  SSHF oppnådde gode resultater på vaksine-kampanje, og gikk fra 25% til 62% av 

medarbeiderne som tok vaksine 

 Oppgradering av akuttmottaket i Kristiansand 

Utfordringer 
Følgende utfordringer nevnes spesielt: 

 Fortsatt fristbrudd innen enkelte fagområder 

 Driftsøkonomien i somatikken 

 For lite handlingsrom for nødvendige investeringer 

 Fortsatt stort behov for styrket samarbeid på tvers av klinikker og lokasjoner og med 

kommuner 

 Rekrutteringsutfordringer for psykologspesialister, enkelte legespesialister og 

spesialsykepleiere/jordmødre, samt sykepleiere ved SSF 

 Store arealutfordringer i Kristiansand 
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 Intensiv- og intermediærkapasitet Kristiansand 

 Antall innleggelser på tvang er fremdeles høyere enn ønsket 

 Det er uønsket variasjon i bruk av tvangsmidler 

 Avslagsprosent til poliklinisk behandling i KPH er vedvarende høy 

 Kapasitetsutfordringer på MR og CT-  med behov for å utvide tilbudet kveld, natt og helg 

 Nedetid på røntgenutstyr har gitt utfordringer med kapasitet 

 

2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering 

I 2018 har SSHF hatt skifte av administrerende direktør og hadde konstituert direktør fra februar til 
oktober. 

Økonomi og virksomhetsutvikling 

En vurdering av foretakets budsjettsituasjon, samt utfordringer med å få til en samlet utvikling av 
foretaket på tvers i en organisasjonsmodell med stedlig ledelse på flere lokasjoner, førte til 
opprettelsen av virksomhetsprogrammet Kvalitet og modernisering – for et bærekraftig sykehus. 
Programmet skal bistå klinikkene med standardisert utvikling, som innføring av teknologi, forbedret 
logistikk og nye måter å jobbe på. Programmet er gitt en ramme på 6 mill. kr for en grunnbemanning, 
og det er rekruttert en programdirektør som over en fireårsperiode skal inngå i foretaksledelsen. 
Programmet starter 1. mars 2019. Fra desember 2018 har en forprosjektgruppe med seks 
medlemmer i 50 % av sine stillinger bistått foretaksledelsen med å utvikle rammene for programmet. 
Det arbeides med 10-15 prosjekter som programmet skal arbeide med i 2019. De fleste av disse vil ha 
krav til økonomisk gevinstrealisering knyttet til seg.  

Forprosjektet har besøkt andre foretak og hentet inspirasjon, metodikk og erfaringer med 
utviklingsprosjekter. Forprosjektet har utarbeidet metoder og verktøy for prosjekter i programmet. 
Det har vært lagt stor vekt på involvering i foretaket og med samarbeidspartnere i denne fasen. 
Administrerende direktør, øvrig foretaksledelse og forprosjektet har deltatt på en rekke interne og 
eksterne arenaer og informert om programmet. Det er laget en egen intranettside for programmet. 
Svært mange av prosjektene vil kreve endret samarbeid med kommunene, og kommunene har vært 
involvert i informasjonsarbeidet.   

 

Endringer i faglig virksomhet 

Det er arbeidet med å finne en bærekraftig modell innen generell kirurgi og ortopedi for Flekkefjord. 
Det ble konsekvensvurdert fire modeller for ortopedi og i juni 2018 vedtatt en modell med 2 
ortopeder i Flekkefjord og innleie fra vikarbyrå. Modellen viste seg vanskelig å gjennomføre og i 
desember ble modellene vurdert på nytt. I januar 2019 vedtok administrerende direktør modellen 
med to ortopeder i Flekkefjord og 8-10 ambulerende ortopeder fra Kristiansand. 

Det skal etableres en felles institusjon mellom Bufetat, barnevernstjenesten og helseforetak i første 
omgang i Bodø og på Sørlandet. Prosjektet er organisert med en nasjonal styringsgruppe, regional 
gruppe og en lokal arbeidsgruppe på Sørlandet. Sistnevnte består av 2(3) representanter fra SSHF v/ 
KPH og 4(5) medarbeidere fra Bufetat. Det skal etableres et tilbud på Sørlandet, lokalisert til Søgne 
med 6 plasser. SSHF har deltatt i planleggingsarbeidet (herunder omfang av tilstedeværelse for 
helsepersonell) i hele 2018 og med planlagt oppstart i 2019. SSHF sitt bidrag ift. 
spesialisthelsetjeneste er tilsvarende to spesialiststillinger 

For å sikre god bruk av «robotmaskiner» i Arendal er det etablert et faglig samarbeidsforum for 
robotkirurgi. Forumet skal rapportere bl.a. på kvalitet og komme med anbefalinger til nye 
bruksområder til styringsgruppen (som er foretaksledelsen). 
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Ombygginger i akuttmottak i Kristiansand for å sikre pasientsikkerhet. Akuttmottaket i Kristiansand 
ble i 2018 oppgradert, med ny skadepoliklinikk og utbedring av øvrige arealer. Akuttmottaket har 
hatt arealutfordringer som truet pasientsikkerheten (rød risiko). Endringene som er gjennomført har 
vært en betydelig forbedring. Arealforbedringene gir bedre forhold de nærmeste årene, men vil ikke 
løse utfordringene på lengre sikt. Akuttmottaket har ikke tilpassede arealer for å håndtere 
utagerende pasienter, og denne problemstillingen jobbes videre med i 2019. Agder har en særlig høy 
andel forsterkede enetiltak innenfor barnevern, og dette skaper utfordringer for de somatiske 
akuttmottakene i SSHF, særlig i Kristiansand og Arendal. 

SSHF har etablert et dagtilbud for trombektomi 01.02.19 og det har vært arbeidet med å forberede 
implementeringen av dette. Det er utarbeidet pasientforløp og prosedyrer, vurdert sengekapasitet, 
investeringsbehov, gjort økonomiske beregninger, gjennomført risikoanalyse og utarbeidet en 
kommunikasjonsplan. 

Rekruttering og organisering av plastikkirurgitilbudet i Arendal har vært en utfordring i 2018, og det 
ble vurdert ulike alternative løsninger og gjennomført pro-/kontraanalyse. Administrerende direktør 
mener det er gode faglige og økonomiske grunner til å opprettholde det plastikkirurgiske tilbudet ved 
Sørlandet sykehus. Administrerende direktør erkjenner at det over to år har vært en krevende 
rekrutteringssituasjon uten at foretaket har lykkes å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere, 
og mener på denne bakgrunn at det er nødvendig å iverksette ekstraordinære tiltak. 
Administrerende direktør vedtok at «Tynsetmodell» innføres som arbeidsavtaler for plastikkirurger i 
SSHF.  

Intensiv og intermediærkapasiteten i Kristiansand er økt med 4 intermediære senger og det er 
etablert medisinsk intermediær enhet i Kristiansand. Kristiansand har fortsatt for knapp intensiv- og 
intermediærkapasitet (oransje risiko). I 2018-19 utredes plan for utvikling av funksjonene, ledet av 
fagdirektør. Nødvendig opprusting vil være meget kostbar, både tilpasning av arealer uten nødstrøm 
og bemanningsstyrking. Rapport leveres ultimo mars 2019. 

 

Samarbeidet med tillitsvalgte, HR-området, organisasjon og ledelse 

Høsten 2017 ble det nedsatt en arbeidsgruppe, ledet av forhandlingssjef ved SSHF, for å evaluere 
Lokal samarbeidsavtale med tillitsvalgte. Resultater fra evalueringen ble presentert i dialogmøte med 
tillitsvalgte desember 2017 og for foretaksledelsen i januar 2018. Gjennom evalueringen kom det 
frem at den Lokale samarbeidsavtalen både er ønsket og hensiktsmessig for tillitsvalgte og ledere. 
Det ble likevel avdekket en utfordring knyttet til pkt. 2.4.1 «Faste møteplasser og møteplan». 
Hovedutfordringen ved dette punktet dreide seg om hvem som kunne delta i de ulike møtene – på 
de ulike nivåene. Administrerende direktør presenterte i dialogmøte med tillitsvalgte i oktober 2018 
en skisse over ny møtestruktur. Ny møtestruktur følger SSHFs organisatoriske oppbygning ved at til 
dialogmøter hvor klinikktillitvalgte er invitert vil klinikkdirektører være invitert. Til 
dialog/drøftingsmøte før styremøter er hele foretaksledelsen, foretakstillitvalgte, klinikktillitsvalgte 
og hovedverneombud invitert. Administrerende direktør har lagt opp til 4-5 temamøter i året, samt 1 
samarbeidskonferanse i året, hvor hele foretaksledelsen, foretakstillitvalgte, klinikktillitsvalgte og 
hovedverneombud er invitert. I tillegg til dette har administrerende direktør ca. 1 møte i måneden 
med foretakstillitsvalgte for de fem største organisasjonene ved SSHF. For å ivareta 
informasjonsflyten til de resterende organisasjonen sendes fullstendig agenda, alle sakspapirer, samt 
referat i etterkant av møter med eventuelle vedlegg, til alle organisasjonene. Januar 2019 trådde ny 
møtestruktur i kraft. I dialogmøte 19.12.18 var det enighet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte at det 
skal gjennomføres en evaluering av ny møtestruktur etter et år, samt en felles avsjekk etter seks 
måneder. Lokal samarbeidsavtale er planlagt reforhandlet høsten 2019, og resultater og funn fra 
evalueringen vil, blant annet, danne grunnlag til forhandlingene. 
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SSHF jobber systematisk med å redusere sykefraværet og har i 2018 etablert et arbeid med bedre 
oppfølging av medarbeidere med høyt fravær. SSHF har over 200 medarbeidere som har hatt over 
100 dager fravær hvert år siste 3 årene og har iverksatt tiltak for å redusere dette. 

Administrerende direktør vedtok i 2018 at SSHF skal etablere et felles dokumentsenter for å sikre 
nødvendig kvalitet og legge til rette for fremtidig tjenesteutvikling. Forslaget innebærer å samle de 
fleste arbeidsoppgavene i ett dokumentsenter, mens enkelte oppgaver, bl.a. scanning av 
oppholdsmapper, fortsatt gjøres flere steder.  

Det er ansatt personvernombud og arbeid med å legge til rette for GDPR har pågått i 2018. Det er et 
omfattende og utfordrende arbeid og det hadde vært ønskelig at man i regionen hadde felles maler 
mm. 

Fagavdelingen har hatt en gjennomgang av egen organisering. 

Foretaket har fokus på opplæring og utvikling av ledere samt iverksette tiltak for å sikre 
etterrekruttering. Det er gjennomført et utviklingsprogram for enhetsledere i SSHF på tvers av alle 
lokasjonene. I tillegg har det vært gjennomført en utviklingsprogram for alle enhetsledere som 
arbeider i Flekkefjord. Videre har foretaket startet et ledermobiliseringsprogram for medarbeidere 
som er motivert for å påta seg lederoppgaver. Dette har vært meget vellykket og vurderes videreført 
i 2019. 

Oppgavene knyttet til forvaltning av organisasjon- og tilgangsforvaltning (IAM) har vært fragmentert 
og disseer i løpet av 2018 blitt samlet og organisert i økonomiavdelingen. IAM 
forvaltningsorganisasjon skal forvalte prosesser og rutiner for organisasjonsendring, 
tilgangsbestilling/styring regelsett for automatisk tilgangsstyring til DIPS. IAM 
forvaltningsorganisasjon skal planlegge, gjennomføre og implementere organisasjonsendring, sikre 
tilgangsregler til pasientinformasjon ut fra tjenstlige behov, sikre kvalitet klinisk og HR 
organisasjonsstruktur i OFAD – organisasjon og fullmaktsadministrasjon. 

Endret klinikkstruktur oppleves å ha gitt økt tilstedeværelse av ledere, bedre oppfølging av 
avdelingene og bedre dialog med tillitsvalgte og kommunene, men samarbeidet mellom lokasjonene 
er blitt mer utfordrende. Endring av klinikkstruktur skulle vært evaluert i 2018, men ble utsatt til 
2019 grunnet skifte av administrerende direktør. 

Det er administrerende direktørs oppfatning at store økonomiske utfordringer og et betydelig arbeid 
med modernisering av arbeidsprosesser vil legge stort beslag på lederes tid. Administrerende 
direktør vil derfor ikke på dette tidspunkt igangsette et stort omorganiseringsprosjekt i SSHF. 
Evalueringen av dagens modell som skal gjennomføres i 2019 vil gi viktig styringsinformasjon om 
styrker og svakheter ved dagens modell som vil tas med i utviklingen av foretaket. Administrerende 
direktør vil arbeide videre med utvikling av dagens organisasjonsmodell, og styrke strukturer som 
sikrer helhetlig utvikling av foretaket på tvers  

Kartlegging av foretakets forskningsvirksomhet 

Det er i tråd med strategiplan 2015-2017 gjennomført en kartlegging av hva som skal til dersom SSHF 
skal være et universitetssykehus. Rapporten er fremlagt for administrerende direktør og styret. 
Kartleggingen viste at det pågår forskning ved SSHF i betydelig omfang og i en god bredde, men at 
det er et stykke igjen til å kunne fremme ønske om Universitetssykehusstatus. Det arbeides videre 
med SSHFs mål i Utviklingsplan 2035, om å styrke forskningsaktiviteten.  Arbeidet med å styrke SSHF 
som utdanningsinstitusjon fremheves, inkludert økt omfang på mottak av medisinstudenter fra 
Universitetet i Oslo. 

SSHF og kommunene på Agder jobber systematisk med å bedre dialogen og samarbeidet og har i 
2018 vært pilot i et nasjonalt utviklingsprogram i regi av HOD og KS. Programmet har hatt fem 
samlinger i 2018 og skal evalueres i 2019. Arbeidet med plan for styrket samhandling ble igangsatt i 
slutten av 2018, og vil tas videre i 2019. 
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Styrets oppsummering 

SSHF har god måloppnåelse på flere områder i 2018, men det er fortsatt utfordringer, blant annet 
gjelder det ventetider og fristbrudd innen enkelte somatiske fag. Det har gjennom 2018 vært en 
positiv utvikling innen psykiatri og TSB, hvor ventetidene nå er på eller bedre enn målene på 40 
dager. 

Styret imøteser administrasjonens fokuserte arbeid med forbedringer også innen somatikken, og vil 
følge opp virksomhetsprogrammet – KOM – Kvalitet og modernisering, for et bærekraftig sykehus. 
Styret ber administrerende direktør sikre en målrettet innsats i programmet med et tilstrekkelig 
omfang på prosjektportefølje og gevinstpotensial i klinikkene til å svare ut langsiktig økonomisk 
balanse og fremtidig handlingsrom.   

Utviklingsplan 2035 med strategiplan 2018-2020 ble styrebehandlet i april 2018 og 
virksomhetsprogrammet KOM operasjonaliserer målområdene til gjennomførbare prosjekter. 

SSHF hadde et resultat på 41,5 mill. kr i 2018, 33,5 mill. kr under budsjettet. Dette resultatet 
inkluderer en nedskrivning av bokførte verdier på sykehusets bygningsmasse på Kongsgård på 30 
mill. kr, som har vært for høyt vurdert allerede fra åpningsbalansene til sykehuset i 2003, samt en 
nedskrivning av et dataprogram med 6 mill. kr. Resultatet er ikke bærekraftig for et foretak av SSHFs 
størrelse, og budsjettert økning av resultatet over de fire neste årene er nødvendig for å 
opprettholde og videreutvikle investeringstakt i tråd med behov og nye muligheter. 

Styret takker medarbeidere og ledere i foretaket for innsatsen gjennom 2018. 

På grunnlag av den samlede rapportering for 2018, og innenfor gitte rammer og struktur, anser styret 
at Sørlandet sykehus HF har ivaretatt hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av 
helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende i tråd med føringene gitt av eier i 
Oppdrag og bestilling 2018. 
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DEL II: RAPPORTERINGER 

 

3. RAPPORTERING FOR STYRINGSBUDSKAP 2018 
3.0. Innledning 

3.0.1 Helseforetakenes utviklingsplaner 

 Helseforetakets utviklingsplaner skal ferdigstilles i 2018. 

Utviklingsplan 2035 med strategiplan 2018-2020 for SSHF ble vedtatt av styret 12. april 2018. 
Det vises til styrevedtak. 

Utviklingsplanen bygger på tidligere vedtak om å videreutvikle tre sykehus i foretaket og 
videreføre akuttfunksjoner i Flekkefjord. Planen beskriver både nåsituasjonen, overordnede 
strategier og føringer, utviklingstrekk, framskrivninger, sykehusstruktur og driftsmodell, og 
målbildet. Det er utformet både langsiktige utviklingsmål og mål for inneværende 
strategiplanperiode 2018-2020 innenfor ni områder iht. veilederen. Planen ble utformet i en 
prosess preget av involvering, både internt i sykehuset med tillitsvalgte og medarbeidere, og 
med sentrale samarbeidspartnere som kommunene i Agder. 

 

3.1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

Sykehuset etablerte et forprosjekt for et virksomhetsutviklingsprogram; Kvalitet og 
modernisering – for et bærekraftig sykehus (KOM-programmet) fra desember 2018. 
Programmet organiseres med fire søyler, der «Pasienter» er en av disse. Delprogrammet 
Pasienter har som mål å redusere uønsket variasjon gjennom standardiseringsarbeid og 
prosessarbeid på tvers av sykehuset. En av målsetningene er å redusere ventetid og fristbrudd. 

 

3.1.1 Ventetid og fristbrudd 

 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2017. 

Samlet sett opplever foretaket en økende ventetid innen de somatiske fagene, i gjennomsnitt 
65,3 dager i 2018 mot 63,0 dager i 2017. Utviklingen skyldes i hovedsak ressursutfordringer 
innen enkelte kirurgiske fag, spesielt ved sykehuset i Arendal, men også i noen fag i Kristiansand. 
Det er fagfeltene øye, øre-nese hals, ortopedi, kjevekirurgi samt plastikkirurgi og endokrinkirurgi 
som er de største utfordringene i foretaket. Det arbeides systematisk og godt med rekruttering 
for å bedre dette i 2019. Innen de medisinske disiplinene er ventetidene godt innenfor målene 
på 57 dager, de fleste på eller bedre enn målet på 50 dager for 2021. 

Innen psykiatri og avhengighetsbehandling er ventetidene på henholdsvis 45,7, 24,1 og 32,5 
dager innen områdene VOP, BUP og TSB. Det er forbedring fra 2017 på alle områdene, og ved 
utgangen av 2018 er også VOP nær målet på 40 dager. Det har vært et utfordrende år i forhold 
til sykefravær blant behandlere og rekrutteringsvansker av behandlere innen alle de tre 
områdene. Sykefraværsoppfølgingen har vært intensivert i gjennom året og det har vært 
redusert fravær og bedring i ventetider i andre halvår av 2018. 

Det arbeides med en rekke tiltak for ytterligere forbedring av ventetidene innen psykiatrien, 
herunder:  

- Rekrutteringsarbeid – få alle stillinger besatt 
- Reduksjon av flaskehalser i pasientadministrativ arbeidsflyt. 



Sørlandet sykehus HF  Årlig melding 2018 

 

Til styrebehandling 25.02.2019 21 

- Arbeid knyttet til direktebooking og direkte tilgang til behandlers timebok 
- Opprydningsarbeid for å unngå merkantile feil  
- Optimalisere struktur knyttet til tidsbruk i forbindelse med fellesmøter 

Som et sentralt tiltak i 2018 står ikke minst et svært omfattende arbeid i klinikken knyttet til 
innføring av pakkeforløp for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
Pakkeforløpene trer i kraft 1. januar og 15. februar 2019. 
 

 Innen 2021 skal gjennomsnittlig, samlet ventetid for alle tjenesteområder være under 50 dager. 
For 2018 skal gjennomsnittlig ventetid være under 57 dager innen somatikk og under 40 dager 
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus-behandling. Ventetid måles som årlig 
gjennomsnitt. 

For å nå målene om reduserte ventetider fra 57 til 50 dager for somatikken i 2021, arbeides det 
med en rekke tiltak i klinikkene og foretaket som helhet. 

- Det er høsten 2018 utvidet med 1 operasjonsteam i Kristiansand, samt økt kapasitet innen 
ortopedi både i Arendal og Kristiansand. Det planlegges også for rotasjonsordning til 
Flekkefjord for å utnytte operasjonskapasitet samt dekke vaktordninger i vestfylket fra 2019. 
Dette kombinert med at flere ortopeder kommer tilbake fra gruppe 1 – utdanning i 2019 vil 
bedre kapasiteten i dette faget, som også har vist stor vekst i henvisninger gjennom 2018. 

- Innen øyefaget arbeides det med ansettelse av en 50% avtalespesialist kombinert med 50% 
stilling ved sykehuset, noe som vil gi et godt lokalt tilbud i vestfylket fremover og lette 
trykket på avdelingen i Arendal, kombinert med reduksjon i pasienttransportkostnader. 

- Innen øre-nese-hals er en i gang med å opprette hørselssentral ved sykehuset i Flekkefjord i 
2019. Dette vil gi et bedre tilbud lokalt samt avlaste enheten i Kristiansand som i dag har 
lange ventetider. Stort fravær blant leger i 2018 har også medvirket til økte ventetider. Dette 
er nå i bedring. 

- Det arbeides med å ansette plastikkirurger ved sykehuset i Arendal for å sikre et tilbud til 
pasientgrupper som overvektpasienter og brystkreftpasienter. Dette baseres på 
turnusmodeller fra andre sykehus med små vaktlag. 

Tiltakene vil redusere ventetidene. Bedre planlegging med lenger planleggingshorisont på 
poliklinikk vil være det mest effektive tiltaket. I tillegg forventes det at oppgaveglidning fra lege 
til fysioterapeuter og/eller sykepleiere vil kunne bidra til forbedringer. Dette vurderes som ett av 
mange prosjekter i KOM-programmet. Til sist vil et systematisk og fokusert arbeid med 
rekruttering av leger og andre spesialister være avgjørende for utviklingen.  

Innen psykisk helsevern og avhengighetsbehandling er en allerede i nærheten av målbildet, men 
også her vil fokus på planlegging og ressursutnyttelse, kombinert med godt rekrutteringsarbeid 
av spesialister/behandlere, og forbedret rekruttering av LIS1 til de psykiatriske fagene, være 
avgjørende for fortsatt måloppnåelse. 

 

 Ingen fristbrudd. 

Foretaket hadde i 2018 1390 fristbrudd mot 1639 i 2018. Dette utgjør 2,3% mot 2,7% i 2017.  
Om lag 98% av sykehusets fristbrudd har vi innen de somatiske fagene, med stor overvekt i de 
kirurgiske disiplinene. Det er de samme områdene som er en utfordring mht. ventetider som 
utgjør hoveddelen av disse. 67% av alle pasientene som har opplevd fristbrudd har fått 
behandling innen 2 uker etter frist i foretaket. Om lag 15% av bruddene har måttet vente mer 
enn 8 uker etter frist for behandling. Til tross for innmeldinger til Helfo velger de aller fleste 
sørlandspasienter å vente på behandling i eget foretak. 
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I tillegg til fagene nevnt under ventetider over hadde foretaket mange brudd innen karkirurgi 
grunnet legers sykdom i 2018. Kapasitet på urologi ga også en rekke brudd i 1. halvår. Begge 
disse områdene synes i bedring for 2019. 

Generelt er feilregistrering en vesentlig årsak til fristbrudd. Dette arbeides det med å forbedre 
ved alle lokasjoner. Lengre planleggingshorisont for poliklinikk og bedret operasjonsplanlegging 
forventes også å redusere fristbruddene i flere fagområder. 

Innen psykiatri og avhengighetsbehandling var det i 2018 kun 21 brudd (0,7%). 
De fleste av disse var feilregistreringer, men noen få reelle brudd grunnet behandlers fravær. 
Det er tett oppfølging av hvert enkelt registrert brudd i klinikken. 

I tillegg til arbeid knyttet til innføring av pakkeforløp, jobber klinikken kontinuerlig med 
forbedring av registreringsrutiner. 
 

 Median tid til tjenestestart skal reduseres sammenliknet med 2017. (Tiden mellom tidspunktet 
henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og tjenestestartdato (dato for når prosedyre er 
utført) for spesifikke sykdomsgrupper. Målet gjelder for sykdomsgrupper der tid til tjenestestart 
er tilgjengelig som nasjonale tall fra NPR.) 

Her avventer fortsatt foretaket regler for hva som skal måles og hvordan. Generelt arbeides det i 
alle relevante enheter med reduksjon i ventetider til operasjon. 
 

 En større andel av pasientavtalene skal overholdes sammenliknet med 2017 (passert planlagt 
tid). Innen 2021 skal minst 95 prosent av avtalene overholdes. 

Foretaket måler avtaleoppnåelse løpende i sine interne ledelsesinformasjonssystemer. 
Ved utgangen av 2018 var 9,4% av avtalen forfalt. Innen somatiske fag 10,4% og 5,8% innen 
psykiatri og avhengighetsbehandling og kun 3,3% innen radiologi.  

Det arbeides godt med dette i en rekke enheter, men man ser sammenhenger med de fagene 
som har lange ventetider og fristbrudd nevnt over, og høye forfalte-%. Bedring i planlegging 
både av poliklinikk og operasjoner kombinert med bedret legekapasitet forventes å gi ønsket 
bedring også på dette. 

Det er påvirker tallene negativt at målingene som rapporteres til Helse Sør-Øst her gjøres den 
siste dagen i måneden, da tallene underveis i måneden viser lavere verdier kombinert med at 
tentative datoer ofte settes til siste dag i måneden. Gjennomsnittsbetraktninger ville ha gitt 
betydelig bedrede tall. 

Innen psykiatri og avhengighetsbehandling er det en betydelig utfordring med at pasienter 
dropper ut av behandling og ikke kommer til planlagte timer. Ambulante team er et av tiltakene 
for å bedre dette. På pasientsiden har det vært jobbet med innstramming av praksis knyttet til 
gebyr, dette for å redusere andel ikke-møtt-pasienter. Denne andelen er for høy. 
 

 Andelen fristbrudd i Helse Sør-Øst som helhet var 1,5 prosent i 2017. Tilsvarende tall i 2016 var 
1,2 prosent. Det forutsettes at de helseforetak som fortsatt har fristbrudd innretter driften slik at 
målet om null fristbrudd nås. 

Jamfør punkt om fristbrudd ovenfor. 
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3.1.2 Kreftbehandling 

 Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 kreftformene skal 
være minst 70 pst. Variasjonen i måloppnåelse for pakkeforløp kreft på helseforetaksnivå skal 
reduseres. 

I 2018 ble 70% av pasientene inkludert i pakkeforløp og 75% av disse fikk sin behandling innen 
forløpets frister. Det synes som om foretaket i annet halvår i 2018 har hatt en markant bedring 
for pakkeforløp kreft, og i en rekke av fagområdene er både inklusjon og behandling innen frist i 
området 80-90%. Det er fortsatt noen utfordringer innen brystkreft og prostatakreft i foretaket. 
Variasjonen er redusert i 2018 og det arbeides målbevisst med fortsatt å forbedre forløpene. 
 

 Helseforetakene som gir behandlingstilbud til kreftpasienter må følge opp resultatene for 
pakkeforløp og forløpstid for kreftpasienter og bruke disse i sitt forbedringsarbeid slik at målet 
nås i 2018, jf. Oppdrag og bestilling 2018. 

Arbeidet med pakkeforløp er organisert gjennom SSHFs kreftprogram. Kreftprogrammet har 
vært virksomt i mange år, og kvaliteten følges opp gjennom 12 organspesifikke fagråd. 
Fagrådene har årlige møter med foretaksledelsen, for å diskutere flaskehalser og tiltak. 
Kreftprogrammet ledes av fagdirektør, og ansvaret for daglig oppfølging av fagrådene er lagt til 
Senter for kreftbehandling. Pakkeforløpene følges også tett opp fra de aktuelle fagmiljøene i 
SSHF med ansvar for kreftutredning og behandling. På noen områder er det utfordringer knyttet 
til areal (brystdiagnostikk) og personell. Det jobbes aktivt for å løse disse utfordringene. 

Det avholdes regelmessige møter i november med fagdirektør/klinikkdirektører somatikk og 
ledere fra alle 12 fagråd i kreft for gjennomgang av årlige rapporter fra kreftregisteret. I disse 
møtene diskuteres tiltak til forbedring i 2019. 

Det mest utfordrende området er fortsatt samarbeidet med OUS ift. de kreftformer som skal 
behandles der. For flere av disse oppnås ikke målene om behandling innen frist selv om SSHF har 
gjort sin del av forløpet innen gitte frister. Det pågår kommunikasjon mellom OUS og SSHF for å 
forbedre dette. 

 
For å få enda bedre innsikt i fagrådenes arbeid, ble det mot slutten av 2018 gjennomført en 
kartlegging av fagrådenes arbeid, møtehyppighet og temaer som behandles der. Resultatene av 
kartleggingen skal også benyttes til å styrke fagrådenes betydning for forbedring av 
pakkeforløpene. 
 

 Oslo universitetssykehus gjennomfører 3-strøms MDT-møter for pakkeforløp kreft, fortrinnsvis 
gynekologisk kreft, lungekreft, urologisk kreft, GI-kreft og brystkreft med avansert behandling 
samt andre kreftgrupper der dette er egnet. Alle helseforetak og sykehus deltar på 3-strøms 
MDT-møter for pasientgrupper de utreder og behandler. 

3-strøms møteromsløsning er i drift på radiologisk avdeling SSK. Det er etablert MDT møter for 
gynekologiske kreftgrupper (gjelder for SSK), lungekreft, tykk- og endetarmskreft og 
prostatakreft.  

Flekkefjord og Arendal fikk også 3-strøms utstyr i 2018 og er inkludert i MDT møter med 
Kristiansand og OUS. 

 

3.1.3 Samarbeid mellom private og offentlige helsetjenester 

 Sørlandet sykehus HF skal arbeide for bedre samordning mellom helseforetak, private 
leverandører og avtalespesialister for å sikre riktig kapasitet og god kapasitetsutnyttelse. 
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Det er inngått samarbeidsavtaler med alle avtalespesialistene på Agder i 2018 etter mal fra 
Helsedirektoratet. Faste samarbeidsmøter mellom SSHF og avtalespesialistene er lagt inn i 
samarbeidsavtalen hos hver enkelt avtalespesialist. En helhetlig og samordnet 
spesialisthelsetjeneste er et av temaene for disse møtene, men da avtalespesialistene i praksis 
styres av de regionale helseforetakene bør det tydeligere føringer derfra for å sikre at slik 
samordning skjer uten uønsket variasjon. Helseforetaket bør i større grad være involvert i 
utarbeidelsen av slike føringer. 

Det er også et etablert samarbeid mellom to private røntgeninstitusjoner og sykehuset, slik at 
kapasitet utnyttes best mulig. 

 

3.1.4 Helseforetakenes kjøp av helsetjenester fra private leverandører 

 For å sikre at Helse Sør-Øst RHF får en samlet oversikt over anskaffelser gjort av helseforetakene, 
skal slike anskaffelser rapporteres løpende til det regionale helseforetaket. Denne løpende 
rapporteringen skal samordnes med annen eksisterende rapportering. Det skal tas inn en 
overordnet rapportering om gjennomføringen i årlig melding 2018. 

Foretaket har i 2018 ikke gjort egne anskaffelser av helsetjenester, utover de pågående og 
langsiktige avtalene om privat drift av ambulansestasjoner. Det benyttes dog noe innleie av 
legevikarer, i hovedsak på de regionale rammeavtalene. Dette for å dekke behov, spesielt i 
Flekkefjord. 

Foretaket benytter forøvrig de rammeavtaler som er inngått av Helse Sør-Øst for radiologi samt 
noe innen kirurgiske fag. 

Klinikk for psykisk helse har ikke foretatt slike anskaffelser utover fritt behandlingsvalg og innleie 
av legevikarer. 

Det er ønskelig at helseforetaket er involvert i Helse Sør-Øst sin avtaleutforming med private 
leverandører slik det gjøres ift. avtalespspesialister. Spesielt gjelder dette ved utvelgelse av 
tjenester og omfanget på disse. 

 

3.1.5 Avtalespesialister 

 Helseforetaket skal innen utgangen av 2018 ha inngått samarbeidsavtaler med 
avtalespesialistene i sykehusområdet/opptaksområdet. 

SSHF har i 2018 inngått samarbeidsavtaler med alle avtalespesialister på Agder, signert av 
Fagdirektør på vegne av SSHF. Det bør på sikt jobbes med større grad av krav inkludert i avtalene 
til avtalespesialistene med tanke på pasientgjennomstrømning og case load. Her er det viktig 
med nært samarbeid med Helse Sør-Øst for å kunne legge press på implementering av 
samarbeidsavtalene.  

Jamfør også punkt 3.1.3 

 

3.2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

3.2.1 Høyere vekst 

 Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn 
for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge 
skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader 
(kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet 
(polikliniske opphold) (Årsverk er tatt ut som måleparameter. Årsverkstall fra SSB gir ikke en 
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fullstendig oversikt over årsverk etter sektor på grunn av reglene for innrapportering av 
fellespersonell.). 

SSHF prioriterer i sine budsjetter og rammer en høyere vekst innen psykisk helse og 
avhengighetsbehandling. DPS og BUP har en større vekst i ressurser enn sykehuspsykiatrien. 
Ventetider er redusert for BUP og TSB, mens den den har vært noe økende for VOP, sett året 
under ett, ift. 2017. Alle disse hadde bedre utvikling i ventetid i forhold til somatikk i 2018. 
Ventetiden i de psykiatriske fagene er ved utgangen av 2018 på eller under målene for året. 
Foretaket nådde ikke fullt ut kravet om aktivitetsvekst i 2018 (BUP og TSB). Dette skyltes en 
kombinasjon av sykefravær hos behandlere og rekrutteringsutfordringer innen både VOP, BUP 
og avhengighetsbehandling. Aktiviteten for annet halvår var derimot over budsjett, noe som gir 
rimelig grunn til at nivået for 2019 skal bedres ift. dette målet. 

I forhold til kostnader hadde både BUP og TSB en høyere vekst enn somatikk i virkelige 
kostnader for 2018, mens VOP hadde prosentuelt litt lavere vekst enn somatikken. Samlet sett 
hadde områdene VOP, BUP og TSB høyere vekst enn virkelig kostnadsvekst i somatikk. 

 

 I årlig melding 2018 fra helseforetak som gir tilbud innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) skal tiltakene beskrives og oppfølgingen av disse omtales 
sammen med oversikt over måloppnåelse. Utviklingen for henholdsvis barn og unge, voksne og 
gravide rusmisbrukere som gis behandling i henholdsvis psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling skal fremgå tydelig i omtalen. 
 

  DPS ABUP TSB PSA 

Årsverk 
2017 449,4 220,5 - 451,0 

2018 457,2 219,9 - 448,7 

Endring +7,8 -0,6 - -2,3 

Polikliniske 
opphold (IFS- 
godkjente) 

2017 97 989 46 698 27 664 10 045 

2018 100 043 45 816 27 445 10 099 

Endring +2,1% -1,9% -1,8% +0,5% 

Kostander 2017 373,8 mill 186,2 mill 213,6 mill 362,7 mill 

2018 385,0 mill 188,0 mill 226,3 mill 369,0 mill 

Endring +3,0% +1,0% +5,9% +1,7% 

 

Tiltak for å redusere ventetid er primært beskrevet under punktet for reduksjon av gjennomsnittlig 
ventetid over. Som tidligere rapportert har KPH god struktur og kultur for blant annet løpende 
kontroll av ventelister og ledig kapasitet og for å sikre at pasienter ikke venter unødig.  

Som et tiltak på klinikknivå for å redusere ventetid og øke aktivitet – gjeldende samtlige 
tjenesteområder - vises det til det omfattende arbeidet klinikken har lagt ned i forbindelse med 
innføring av pakkeforløp, samt tiltak knyttet til ventetid beskrevet andre steder i dokumentet. Noe av 
denne informasjonen vil bli gjengitt under dette kapittelet.  

Klinikken kartlegger også nye kunnskapsbaserte behandlingsformer, og bruk av teknologi for å øke 
aktiviteten. 
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Barn og unge: 

Det vises til beskrivelser vedr. ventetider tidligere i dokumentet. PHV-BU har redusert 
gjennomsnittlig ventetid for avviklede henvisninger sammenliknet med 2017en reduksjon fra 36,1 
dager til 34,4 dager, prosentvis endring –4,7% sammenliknet med i fjor. 

PHV-BU har hatt en reduksjon i polikliniske opphold fra 2017 til 2018.  

Det har vært jobbet kontinuerlig med tiltak knyttet til reduksjon av ventetid og økning av aktivitet. 
Det har vært et svært omfattende arbeid knyttet til innføring av pakkeforløp og arbeid med 
reduksjon av flaskehalser. Dette vil kunne frigjøre/øke behandlerkapasitet og øke antall 
konsultasjoner pr. behandler. Rekruttering av lege- og psykologspesialister er krevende for SSHF. Det 
arbeides målrettet med å strømlinjeforme utdanningsløpene for disse yrkesgruppene slik at vi øker 
spesialistandelen i avdelingen 
 

Voksne:  

Det vises til beskrivelser vedr. ventetider tidligere i dokumentet. PHV-V har en økning i 
gjennomsnittlig ventetid for avviklede henvisninger fra 45,8 dager til 46,9 dager. Dette gir en 
prosentvis endring på 2,4%. Hovedsakelig skyldes dette stor ledighet i spesialiststillinger og noe høyt 
sykefravær generelt. Sykefraværsoppfølgingen har vært intensivert i gjennom året og det ligger an til 
noe redusert fravær andre halvår av 2018. 

Tiltakene som ble rapportert i 2017 er fortsatt aktuelle -  for eksempel håndtering av ventende 
pasienter på tvers av lokasjoner, jf. fjorårets rapportering. I de avdelingene som har en økning av 
gjennomsnittlig ventetid på avviklede henvisninger sammenliknet med 2017 er det initiert og 
rapportert om følgende tiltak:  

- Rekrutteringsarbeid – få alle stillinger besatt 
- Reduksjon av flaskehalser i pasientadministrativ arbeidsflyt. 
- Arbeid knyttet til direktebooking og direkte tilgang til behandlers timebok 
- Opprydningsarbeid for å unngå merkantile feil  
- Optimalisere struktur knyttet til tidsbruk i forbindelse med fellesmøter 

PHV-V har hatt en økning i polikliniske opphold fra 2017 til 2018, med større prosentvis økning i DPS 
enn i sykehusavdeling.  

PHV-V har hatt en økning i kostnader fra 2017 til 2018, med større økning for DPS enn for 
sykehusavdeling. 

Også Klinikk for psykisk helse vil delta i prosjekter i KOM-programmet, for eksempel med prosjekter 
for å effektivisere merkantile funksjoner.  

 

TSB:  

TSB har redusert gjennomsnittlig ventetid for avviklede henvisninger sammenliknet med 2017. 
Avdelingen har hatt en reduksjon fra 29,7 til 21,9 dager, prosentvis endring -2,2% sammenliknet med 
i fjor.  

TSB har hatt en reduksjon i polikliniske opphold fra 2017 til 2018.  

Det har vært jobbet godt med tiltak knyttet til reduksjon av ventetid og økning av aktivitet, i form av 
blant annet et svært omfattende arbeid knyttet til innføring av pakkeforløp, arbeid med reduksjon av 
flaskehalser, som vil kunne frigjøre/øke behandlerkapasitet, bedre utnyttelse av eksisterende 
kapasitet, f.eks. tiltak for å minimalisere antall pasient-initierte avbestillinger til poliklinisk time, 
bedre samkjøring av døgnplasser innen TSB slik at beleggsprosent kan økes (for eksempel ekstra 
plass på Byglandsfjord som løser utfordringer på kort sikt ved tilfeller av overbooking), rekruttering – 
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få besatt alle stillinger, noe som er særskilt utfordringer på spesialistsiden, med de konsekvenser 
dette får for aktivitet 

TSB har hatt en økning i kostnader fra 2017 til 2018. 

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) har ikke egne døgnbaserte tiltak for gravide 
rusmisbrukere. Gravide rusmisbrukere som skal tilbys døgnbehandling, gis slik behandling ved 
behandlingsplasser ved privat institusjon med særskilt kompetanse på feltet og som har avtale med 
HSØ. Gjestepasientkostnader som belastes SSHF. Der døgnbehandling ikke er nødvendig, tilbys 
ambulant eller poliklinisk tilbud.  

Kostnader Felles/Gjestepasienter har økt med 20,6 mill 22,7% (fra 90,8 mill til 111,4 mill) – Kostnader 
til gravide rusmisbrukere inngår i disse tallene, men det føres ikke statistikk over den særskilte 
pasientgruppen.  

 

3.2.2 Tvang 

 Færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern enn i 2017. 

 Færre pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) enn i 2017. 
 

År 
Tvungen 
undersøkelse 

Tvungent psykisk 
helsevern 

Totalt antall innl. 
på tvang 

Samlet antall ø.hjelp 
innleggelser (frivillig 
+ tvang) 

2017 264 255 519 2054 

2018 299 244 543 1954 

 

Det skjer noe hyppigere innleggelser til tvungen undersøkelse, mens tallet på innleggelser til 
tvungent psykisk helsevern er redusert i 2018 (244) sammenlignet med 2017 (255). Det totale 
antall innleggelser på tvang har økt i 2018 sammenlignet med 2017.  

Det er primærhelsetjenesten som henviser til innleggelser på tvang. 100-120 innleggelser er 
imidlertid overføringer fra tvungent psykisk helsevern (TPH) uten døgnopphold (TUD) til TPH 
med døgnopphold. Disse oppholdene genereres av foretaket selv og skjer for pasienter som 
følges opp hjemme, men som trenger innleggelse i perioder. SSHF har relativt mange pasienter 
på TUD sammenliknet med andre helseforetak i regionen. 

Klinikken har jobbet med å øke kompetansen knyttet til samtykkekompetansevurdering etter 
lovendringen i 2017. Dette har inkludert undervisninger og endringer i dokumenttyper (innføring 
av samtykkekompetansevurdering i egen mal). Klinikken erkjenner et behov for å øke 
kompetansen når det gjelder voldsrisikokartlegging og vurderinger, med påfølgende tiltak.  

Når det gjelder tvangsmiddelbruk, så har denne gått ned i 2018 sammenliknet med 2017 for 
medikamentelle og mekaniske tvangsmidler. Kortvarig holding har økt, men vurderes som et 
mindre inngripende tiltak. Likeledes har vedtak om skjerming økt i antall hendelser i 2018 
sammenliknet med 2017.  

Tett samarbeid med kommunene gjennom team som FACT og AAT (Ambulant akutteam) sikrer 
tidlig intervensjon, og med mål om reduksjon av henholdsvis innleggelser og bruk av 
tvangsmidler. FACT har fått en videre utbredelse i 2018 gjennom avtaler med flere kommuner i 
Vest-Agder, og nyetablering av FACT i DPS Aust-Agder.  

Endringene i lovverket for tvang har også medført en tydeliggjøring av at oppgavene knyttet til 
lovverket er et felles anliggende mellom sykehus og kommunene. Dette har kommet tydelig 
frem i arbeidet med samhandlingsmeldingen på Agder innen rus og psykisk helsevern. 
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Innsykning og akuttinnleggelser må således også sees i sammenheng med det kommunale 
tilbudet for psykisk helsevern og rus. Endring i lovverket innebærer og en større grad av 
sannsynlighet for at pasienter tas av tvang, med påfølgende innsykning som igjen medfører 
tvang.   

 

3.2.3 Pakkeforløp 

 Sørlandet sykehus HF skal implementere pakkeforløpene for psykisk helse og rus. 

 Helseforetakene skal implementere pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Det vises til Nasjonal 
plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018-2020. Forberedende 
aktiviteter gjøres høsten 2018 slik at det fra 1. januar 2019 er mulig å motta henvisninger til, og 
behandle pasienter i pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette inkluderer blant annet: / Sørge 
for at praksis i spesialisthelsetjenesten blir endret i tråd med anbefalingene i pakkeforløpene. / 
Etablere forløpskoordinatorer i spesialisthelsetjenesten. / Sørge for innføring av nødvendig 
funksjonalitet i EPJ-systemene for mottak av henvisninger til pakkeforløp, registrering av koder 
og arbeidsflyt for håndtering av pakkeforløpene. / Sørge for at rapportering av 
forløpsinformasjon til Norsk pasientregister (NPR) gjøres etter gjeldende krav. 

Klinikk for psykisk helse (KPH) har lagt ned et svært omfattende arbeid i 2018 for å innføre 
pakkeforløp i 2019. Det ble tidlig utarbeidet en lokal implementeringsplan, og klinikken har 
deltatt aktivt i det regionale implementeringsarbeidet. Klinikkens ledergruppe har vært 
styringsgruppe for implementeringsarbeidet og er involvert i samtlige deler av prosessen, med 
pakkeforløp som fast tema på ledermøtene (klinikkmøtet). Arbeidet er godt forankret i 
klinikkens avdelinger, som er godt forberedt til innføringen. Blant annet er følgende 
gjennomført:  

- Det er utarbeidet basis utredning for VOP, TSB og BUP 

- Retningslinje for forløpskoordinator er utarbeidet 

- Det er gjennomført undervisning ved samtlige av klinikkens avdelinger 

- Dokumentasjonsmaler er gjennomgått og sikret i samsvar med pakkeforløp. Arbeidet er 
forankret i klinikkens fagråd 

- Kodeveileder er utarbeidet, samt strategier for å redusere risiko for mangelfull koding i 
EPJ/PASADM 

- Koding og sikring av forløp er drøftet og forankret også i klinikkens forum for merkantile 
ledere og i fagråd 

- Det er utarbeidet retningslinjer for pakkeforløp, publisert i SSHFs elektroniske 
kvalitetshåndbok 

- KPH har involvert kommunene gjennom egne implementeringskonferanser for kommunene, 
som vil bli avholdt på nyåret 

- Praksiskonsulenter (fastleger) har vært med i utarbeidelse av henvisningsrutiner for 
fastlegene. Arbeidet er videre tatt opp som sak i Medisinsk samhandlingsråd (MSR) mellom 
Sørlandet sykehus og kommunene 

Klinikken er svært tilfreds med arbeidet som er lagt ned i løpet av året, og er av den oppfatning 
at klinikken er godt rustet til å møte omleggingen. 

Krav til spesialistvurdering i forløpet vil kunne bli en utfordring for flere avdelinger, særlig der 
rekrutteringsutfordringene er av en viss størrelse. Videre ser man at det er stort press på 
forløpstider og redusert mulighet for monitorering og bistand som følge av at KPH benytter seg 
av DIPS Classic og således ikke har tilgang til pakkeforløpsmodulen i DIPS Arena, samtidig som 
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man mangler et klinisk IKT støttesystem som kan tilrettelegge for bruk av feedbackverktøy og 
økt brukermedvirkning, samt sikre evalueringspunktene i pakkeforløpene.  

 

3.2.4 Avvisning av pasienter ved distriktspsykiatriske sentre 

 Sørlandet sykehus HF skal arbeide aktivt for å redusere avvisningsrate ved distriktspsykiatriske 
sentre innen psykisk helsevern. 

Klinikk for psykisk helse følger prioriteringsveilederen, og har samtidig over flere år jobbet 
særskilt med temaet avslag på søknad om behandling ved DPS. Det vises i denne forbindelse til 
de siste års rapporteringer i Årlig melding, herunder følgende tiltak: Opplæring av ansatte i 
prioriteringsveilederen og tiltak, kalibreringskonferanser på tvers av avdelinger i klinikken for å 
sikre samstemt praksis og vurderinger av henvisninger (PASIN-samarbeidet), fastleger som 
ansettes midlertidig i DPS, med videre. 

Fastlegekorpset står sentralt i arbeidet med å redusere avslagsraten, men også for å sikre 
kvalitet på henvisningene som grunnlag for prioriteringene som gjøres i inntaksteamene i 
klinikken. I tilknytning til innføring av pakkeforløp, er det i 2018 jobbet med å involvere 
fastlegene i arbeidet med ny henvisningsmal. Dette vil en anta kan bidra til økt kvalitet på 
henvisningene. DPS Lister har igangsatt et prosjekt der avdelingen i en periode skal ta inn alle 
pasienter i en gitt periode til en vurderingssamtale, med vurdering av spesialist og 
tilbakemelding til henvisende instans og fastlege. Klinikken mener å ha gjennomført internt 
mange av forslagene for å redusere avslagsraten, men DPSene i Klinikk for psykisk helse skal 
tidlig i 2019 på studietur til Halden DPS, sammen med praksiskonsulenter (fastleger), som ledd i 
det analytiske arbeidet knyttet til avslagsrate og for å lære av andre helseforetak. 

Den nasjonale statistikken for avslagsrate på Helsedirektoratet sine nettsider er misvisende for 
SSHF og KPH sin del. Tre av fire DPS’er mangler i statistikken, hvilket gjør det krevende å 
anvende og stole fullt ut på tallene. Helsedirektoratet gjør også selv oppmerksom på at 
indikatoren må brukes med varsomhet da den er ment å angi et forhold som er komplisert å 
måle direkte. I tillegg informeres det også om at avviste henvisninger for de RHF som har samme 
pas-adm som Helse Sør-Øst at datakvaliteten på fagområdet er mangelfull for disse RHF.  

På bakgrunn av dette har KPH valgt å ha en intern statistikk for avslag i KPH, som er basert på en 
bearbeidet DIPS-rapport (D-6318). Følgende er utelatt i rapporten: annet enn 
primærhenvisninger, serviceavdelinger, valgene feilregistrert, pasient død og allerede behandlet 
i feltet «Avvist kode». Denne rapporten viser en økning i avslagsrate fra 2017 til 2018 for de fire 
DPS-ene totalt sett fra 28,9% til 29,5%. 

 

3.2.5 Utskrivningsklare pasienter 

 Sørlandet sykehus HF skal registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med kommunene for å 
forberede utskrivninger av disse pasientene, jf. innføring av betalingsplikt for kommunene fra 
2019. 

Klinikk for psykisk helse (KPH) har i 2018 arbeidet med forberedelser til innføring av 
betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen rus og psykisk helse. SSHF har på 
foretaksnivå rutiner for registrering og fakturering av utskrivningsklare pasienter. Klinikk for 
psykisk helse har over tid – i tråd med oppdrag og bestilling - registrert utskrivningsklare 
pasienter i påvente av innføringen fra og med januar 2019.  

Følgende tiltak er gjennomført i klinikken i som ledd i forberedelsene:  
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- Det er startet et arbeid med kommunene i regi av Fagavdelingen SSHF v/ samhandlingssjef 
med tanke på å revidere den eksisterende samhandlingsavtalen som regulerer 
utskrivningsklare pasienter fra sykehus til kommune. Medio desember ble det avholdt et 
felles heldagsmøte mellom ledere og fagpersoner fra KPH og kommunene der 
utskrivningsklare pasienter var tema. Møtet resulterte i en midlertidig avtale som en tar 
sikte på å revidere/videreutvikle til en endelig avtale i løpet av første kvartal 2019.   

- Det er gjennomført opplæringstiltak sammen med IKT-avdelingen med hensyn til registrering 
i DIPS 

- Saken har vært oppe som utsjekkspunkt i klinikkens merkantile forum flere ganger de siste to 
årene. 

- Opplæringstiltak sammen med IKT er gjennomført mht. registrering i DIPS 

- Det foreligger rutiner for rapport og kvalitetssikring hos regnskapsavdelingen i forkant av 
fakturering.  

- Implementering av pakkeforløp vil sikre tettere samhandling i forløpet og således også dialog 
med tanke på utskrivning 

- Saken er tematisert i klinikkens ledermøte ved flere anledninger, herunder gjennomgang av 
forskrift for utskrivningsklare pasienter, samt i faste møtefora mellom sykehus og 
kommuner.  

Implementering av pakkeforløp både ved SSHF og i kommunene vil med stor sannsynlighet sikre 
tettere samhandling i forløpet og således også dialog i forbindelse med utskrivning.  

På avdelingsnivå rapporteres det hovedsakelig om få utfordringer og god dialog med 
kommunene på dette området. Enkeltpasienter med komplekse og sammensatte behov kan 
imidlertid gi utfordringer i samhandlingen. 

 

3.2.6 Avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 Registrere avslutningstype og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. 

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) har tidligere gjennomført «Drop out»-
prosjektet som har generert enkelte anbefalinger for å sikre overgangene. Prinsippene i dette 
prosjektet videreføres i det nyopprettede ambulante tilbudet i avdelingen. ARA har god 
registreringspraksis. Brudd på behandling registreres i DIPS og tas ut i rapporten D-2006 som i 
2018 viser seg å være gjeldende for 23 unike pasienter. Stor sett gjelder det pasienter som er 
innlagt på Avgiftningsenhet og Døgnenhet Byglandsfjord.  

ARA regner med antall brudd i behandling vil etter hvert gå mot null grunnet opprettelse av det 
ambulante tilbudet som har som intensjon å sikre behandlingskontinuitet for denne 
pasientgruppen. 

 

3.2.7 Tilbud til barn og unge 

 Sørlandet sykehus HF skal videreføre satsing på bedre helsetjenester til barn og unge i 
barnevernet, herunder bidra til regional utvikling av modeller for utredning av barn i 
barnevernet. Sørlandet sykehus HF skal utvide det ambulante arbeidet inn mot barnevernet. 

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har en utstrakt grad av ambulante tilbud, også 
når det gjelder tilbud til barnevernsinstitusjoner; både offentlige og private. Det er utarbeidet 
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samarbeidsavtaler med institusjonene. Avdelingen rapporterer at institusjonene uttrykker stor 
grad av tilfredshet både med tilgjengelighet og tilbud fra spesialisthelsetjenesten.  

Ny institusjon på Lunde i Søgne kommune er under etablering. ABUP skal bidra med gradvis 
oppbygging av tilbudet, og skal særskilt bidra med sin spesialistkompetanse. 
Rekrutteringsproblemer på Agder generelt når det gjelder både psykiatere og 
psykologspesialister gjør det svært utfordrende å dekke ønsket bemanning (1 legespesialist + 1 
psykologspesialist) på den nye institusjonen. Inntil videre dekkes bemanningssituasjonen av 
ABUP som stiller med erfarne spesialister til dette oppdraget. 

 

3.2.8 Tilbud til innsatte i fengsel 

 Sørlandet sykehus HF skal iverksette tiltak for å øke tilgjengeligheten til psykisk helsevern for 
innsatte i fengsler, herunder språklige og kulturelt tilrettelagte tilbud for samiske innsatte. 

Alle pasienter fra fengselet skal henvises og rettighetsvurderes på lik linje med andre i tråd med 
prioriteringsveilederen. De innsatte skal ha et tilbud fra spesialisthelsetjenesten lik befolkningen 
for øvrig. Klinikk for psykisk helse (KPH) har samarbeidsavtaler med dagens fengsler på Agder.  

Det er ikke satt i gang særlige tiltak i 2018 knyttet til samiske innsatte.  

I 2018 har KPH forberedt grunnlaget for en prosess i forbindelse med etablering av nytt Agder 
fengsel, med 100 og 200 plasser i henholdsvis Mandal og Froland. Det vurderes at etableringen 
vil medføre økt etterspørsel etter tjenester fra spesialisthelsetjenesten.  

I lys av føringer om likeverdige tjenestetilbud, både på tvers av geografi og i forhold til 
befolkningen for øvrig, vil klinikken gjennomgå tilbudet til fengslene i sin helhet. Kompetanse og 
tilbud til minoriteter vil inngå som en del av denne gjennomgangen. 

Tjenestetilbudet vil i fremtiden bære preg av økt bruk av teknologi for å øke tilgjengeligheten, på 
lik linje med tjenestetilbudet til befolkningen for øvrig. 

 

 

3.3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

3.3.1 Pasientsikkerhetsprogrammet 

 Sørlandet sykehus HF skal styrke innsatsen i pasientsikkerhetsprogrammet og sikre at 
tiltakspakkene fra pasientsikkerhetsprogrammet, inkludert kartlegging av pasientskader og 
pasientsikkerhetskultur videreføres etter 2018. 

Sørlandet sykehus har hatt fokus på implementering av innsatsområdene også i 2018. 

For følgende innsatsområder er målsettingen oppnådd selv om noen enheter gjenstår: 
Trygg kirurgi, behandling av hjerneslag, forebygging av urinveisinfeksjoner, forebygging av 
trykksår, tidlig oppdagelse av sepsis i akuttmottak, tidlig oppdagelse av forverret tilstand, 
forebygging av blodbaneinfeksjoner, forebygging av overdosedødsfall og forebygging av 
selvmord. 

Følgende innsatsområder er ikke fullt implementert og målsettingen ikke oppnådd: 
Samstemming av legemiddellister, forebygging av fall, forebygging av underernæring og trygg 
utskriving. 

Bruk av risikotavler gjennomføres i stor grad, mens bruk av forbedringstavler er begrenset. 
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 Rapportering: Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i 
pasientsikkerhetsprogrammet er implementert. / Mål: 100 % / Datakilde: RHFs rapportering til 
pasientsikkerhetsprogrammet / Publiseringsfrekvens: Årlig 

 
Oversikt over implementering i Sørlandet sykehus: 
 

 
 
 

3.3.2 Infeksjoner og resistens 

 30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 2020 
sammenliknet med 2012. (Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. 
generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner). 
 

 Bruken av bredspektret antibiotika i spesialisthelsetjenesten skal reduseres med 30 pst. i 
perioden 2012 til 2020. I Helse Sør-Øst som helhet er bruken så langt redusert med ca. 8 prosent. 
Det legges til grunn at helseforetakene arbeider videre med tiltak på dette området. 
Helseforetak som ikke allerede kan vise til betydelig bedre resultater enn gjennomsnittet må 
intensivere arbeidet slik at målet kan nås. 

SSHF har manglet smitteversoverlege i 1,5 år. Dette har vært krevende, men det har vært god 
innsats fra stedfortredende leger og smitteverssykepleiere. Det er fra desember 2018 ansatt 
smittevernlege som nå har startet revidering av antibiotikastyringsprogrammet. 

Somatiske klinikker har styrket innsatsen for reduksjon i antibiotikabruk. Stikkord er tavlemøter, 
bruk av handlingsplaner, konkrete mål og tiltak på avdelingene. Forbedret resultat mht. bruk av 
bredspektret antibiotika. 

Målet om 20% reduksjon er innenfor rekkevidde. SSHF hadde positive trender etter 3. kvartal og 
disse fortsatte i 4. kvartal. Fjerde kvartal var bruken av "5-i-fokus" 22% lavere enn tilsvarende i 
2017. Samlet sett for 2018 endte SSHF på 17% reduksjon fra 2012-nivå. Se figurene under som 
fremstiller forbruket i hele SSHF, pr år og per kvartal. 

Spesielt ser vi positive endringer ved SSK siste halvår av 2018, der forbruket av "5-i fokus" er 
redusert med 30% sammenlignet med 2017. Samlet for 2018 ender SSK opp på 8% reduksjon 
sammenlignet med 2012.  

Ved SSA har det i 2018 vært en samlet økning i bruken av "5-i-fokus" på ca 10% sammenlignet 
med 2017. Det betyr et nivå på 25% reduksjon sammenlignet med 2012.  

Bruk av tiltakspakkene i Pasientsikkerhetsprogrammet

Pr. 31.12.2018 SSF SSK
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SSF har fortsatt trenden fra tidligere, og er pr 2018 nede på 30% reduksjon sammenlignet med 
2012. 

 

Diagram med utvikling år for år (fra 2012 til 2018) 

 

 

Diagram med utvikling pr. kvartal, år for år 

 

 
 

 Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 
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Det er bedre resultat i 2018 sammenlignet med tidligere år. Fortsatt er det noen variasjon. 

Prevalensundersøkelse gjennomføres fire ganger i året. To målinger pålagt, det gjøres fire.  

Prevalensregistrering, 
dato 

7. februar 2018 30. mai 2018 5. september 
2018 

7. november 
2018 

Kristiansand 3,2% 2,8% 1,2% 4,8% 

Arendal 2,2% 1,4% 3,2% 1,8% 

Flekkefjord 0% 4,3% 2,1% 1,8% 

 
Det er fokus på bedre rapportering av NOIS-data (infeksjons incidens ved utvalgte inngrep og 
prevalensundersøkelse av utvalgte infeksjoner) til klinikkene. Rapportene er viktige som 
utgangspunkt for løpende forbedringsarbeid i klinikkene.  

Smittevernsenheten tilbyr kontinuerlig undervisning og gjennomfører luftmålinger med analyse 
på operasjonsavdelingene. 

 

 Sørlandet sykehus HF skal sikre utvikling av antibiotikastyringsprogram i sykehus, i tråd med 
Helse- og omsorgsdepartements handlingsplan mot antibiotikaresistens mot 2020. 
 
Se tidligere punkt under 3.3.2. 

 

3.3.3 Uønskede hendelser 

 Andel pasientskader basert på de årlige GTT-undersøkelsene er redusert med 25 pst. innen 
utgangen av 2018, målt ut fra undersøkelsen for 2012. 

SSHF gransker 480 journaler pr. år, som utgjør 2,6% av samtlige opphold 2017. Dette er i tråd 
med veilederen for GTT. Tallene er små, slik at en ikke sikkert kan slå fast om reduksjonen er 
reell. GTT-tallene gir imidlertid en indikasjon på at man ligger på et jevnt nivå, med 5-10 % 
pasientskader pr år siden 2012, og eventuelle trender må sees over lange tidsintervaller, pga. 
små tall. 

Nasjonale tall er 13,7%, men tallene er ikke sammenlignbare. 

Tallene viser de faktiske antallet i utvalget på 480 tilfeldig utvalgte journaler: 
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Kategori   2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kategori E:  
Forbigående skade som krevde 
behandling 

23 20 5 28 8 12 

Kategori F: 
Forbigående skade som førte til 
forlenget sykehusopphold 

36 26 20 20 31 27 

Kategori 
G: 

Langvarig skade – varig mèn 10 6 2 8 0 1 

Kategori H: 
Livreddende behandlingstiltak var 
nødvendig 

2 3 4 0 1 1 

Kategori I: Pasienten døde 9 0 3 0 1 2 

  
  

  
    

Antall journaler undersøkt: 480 480 480 480 480 480 

Antall journaler som grunnlag for uttrekk: 31361 31300 30867 36137 30239 30000 

        
    

 

Det samlede GTT-tall for medisinske og kirurgiske fagfelt i SSHF ser slik ut: 
 
Andel innleggelser (%) der det er registret minst én skade: 

 
 
Dette innebærer en reduksjon på nesten 40%. Imidlertid er tallmaterialet lite slik at tallene er 
beheftet med relativt stor usikkerhet. 

 

 

 Helseforetakene skal følge regionale føringer for håndtering av uønskede hendelser. 
Helseforetakene skal følge regional retningslinje for publisering av uønskede hendelser. 
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Sørlandet sykehus har eget menypunkt på nettsidene hvor det legges ut oversikt over totalt 
meldte uønskede hendelser og Pasient- og ansattskader vist i graf. I tillegg vises de hyppigst 
forekommende typer av feil knyttet til pasientbehandlingen. Sørlandet sykehus følger ellers de 
regional retningslinje for publisering av uønskede hendelser og holder oss oppdatert gjennom 
fagnettverket for kommunikasjon. 

KPH har over flere år jobbet for å sikre bedre praksis for registrering av uønskede hendelser, 
herunder pasientskader. Avdelingene melder om at kultur for registrering av avvik har forbedret 
seg. 

Hovedtiltak i 2018 på klinikknivå har vært oppfølging av konsernrevisjon om vold og trusler, 
herunder utarbeidelse av ny retningslinje; «Voldelig atferd – vurdering av risiko». 

Det er stor oppmerksomhet rundt uønskede hendelser i ledermøter, styret, klinikkenes 
kvalitetsutvalg. samt i mediene i forbindelse med tilsyn fra helsetilsynet og tilsvarende på 
rapporter fra NPE. 

Det jobbes med bedre integrering av forbedringsarbeid mellom fagråd, kvalitetsråd klinikk og 
overordner kvalitetsutvalg. Det er gjennomført en kartlegging av fagrådenes møtehyppighet, 
funksjon og temaer for møtene gjennom en enkel enquête. Hensikten med dette 
forbedringsarbeidet er å sikre at sykehusets kvalitetssystem tar høyde for kravene i forskrift om 
kvalitet og ledelse. Ved stedlig organisering er det et særlig behov for robuste kvalitetsstrukturer 
på tvers. Fagrådenes mandat og rolle skal styrkes. 

 

3.3.4 Kvalitetsindikatorer 

 Rapportering: 30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2016 (2017 er ennå ikke publisert) 
(uansett årsak til innleggelse) / Datakilde: Folkehelseinstituttet / Publiseringsfrekvens: Årlig 

Rapporten «out of hospital» (30 dager etter utskrivelse i live) for 2016 viste økt dødelighet ift. 
landsgjennomsnitt i Kristiansand. Det er planlagt gjennomgang/analyse av årsakssammenheng i 
samarbeid med kommunene når nytt tallmateriale foreligger for 2017. 

Tabell under er revidert analyse av rapport fra FHI: 

 

 
 
 

Sykehus 30 d totaloverlevelse 
(risikojustert relativ dødelighet) 

30 d «in house» 
(risikojustert relativ dødelighet) 

30 d «out of hospital» 
(risikojustert relativ dødelighet) 

Sykehuset Østfold 126a 112a 215a 

Kristiansand 97 82b 260a 

Arendal 103 109 99 

Flekkefjord 107 93 141 

Gjøvik 130a 109 161a 

Kongsvinger 128a 133a 96 

Elverum 102 91 180a 

Hamar 74b 57b 103 

Lillehammer 95 92 86 

Tynset 111 96 125 

 
a) Signifikant høyere enn landsgjennomsnitt 
b) Signifikant lavere enn landsgjennomsnitt 
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 Rapportering: 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i 2016 (2017 er ennå ikke 
publisert) / Datakilde: Folkehelseinstituttet / Publiseringsfrekvens: Årlig 

Ingen signifikante avvik fra landsgjennomsnitt 
 

 Rapportering: 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i 2016 (2017 er ennå ikke 
publisert) / Datakilde: Folkehelseinstituttet / Publiseringsfrekvens: Årlig 

Ingen signifikante avvik fra landsgjennomsnitt 
 

 Rapportering: 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i 2016 (2017 er ennå ikke 
publisert) / Datakilde: Folkehelseinstituttet / Publiseringsfrekvens: Årlig 

Ingen signifikante avvik fra landsgjennomsnitt 

 

3.3.5 Helse- og kvalitetsregistre 

 Rapportering: Andel episoder rapportert med korrekt behandlingssted til Norsk pasientregister / 
Mål: 100 % / Datakilde: Norsk pasientregister / Publiseringsfrekvens: Tertialvis. 

Dette er en nytt måltall for Sørlandet sykehus HF (SSHF). Enhet for virksomhetsdata (EVD) har 
mottatt to tilbakemeldinger fra NPR, den første etter andre tertial 2018, og den siste for hele 
2018 under ett.  

Resultatet etter andre tertial viste at SSHF oppnådde 67 % korrekt identifiserte episoder, og at 
168 078 episoder så langt i 2018 var heftet med feil og/eller mangler. Feil ved episodene er av 
organisatorisk art, og gjelder ikke pasientinformasjon.  

EVD har ryddet i organisasjonsoppsettet slik at en større andel av episodene rapporteres 
korrekt. Tilbakemelding fra NPR etter tredje tertial (hele 2018) er lovende, og 99% av 766 955 
episoder er nå korrekt rapportert. Målet for innrapportering i 2019 er at 100% av episodene blir 
korrekt rapportert.                 

 

3.3.6 Legemiddelbruk, -forsyning og -håndtering 

 Det skal, i samarbeid med Sykehusapotekene, legges til rette for utvikling av lukket 
legemiddelsløyfe. 

Lukket legemiddelsløyfe ses i sammenheng av innføring av regional løsning for elektronisk kurve 
og medikasjon i 2019. SSHF innfører pasientarmbånd som brukes til identifisering av pasient og 
er en viktig komponent knyttet bl.a. til lukket legemiddelsløyfe. 

 Sykehusapotekene skal, med utgangspunkt i det enkelte helseforetaks ansvar, analyser og 
behov, samarbeide om etablering og vedlikehold av legemiddelberedskap for kriser og 
katastrofer samt rutiner som forebygger legemiddelmangel. 

Egne lister for legemiddelberedskap er ferdigstilt, og oppdateres løpende. 

Legemiddelkomiteen ved SSHF har sammen med sykehusapotekene i 2018 etablert et system 
for informasjon om legemiddelmangler i samarbeid med mangelsenteret i OUS.  

 

3.3.7 Korridorpasienter 

 Ingen korridorpasienter. Å ligge i korridor er en uverdig situasjon for pasienten og et hinder for 
god kvalitet i behandlingen. I 2017 var andelen korridorpasienter 1,6 pst. i Helse Sør-Øst som 
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helhet. Det vises til at det ikke skal være korridorpasienter, og helseforetaket må innrette sin 
virksomhet med sikte på at dette målet nås. 

Foretaket har i liten grad utfordringer med korridorpasienter. I snitt ligger om lag 0,8% av 
pasientene på korridor innen somatikken. Dette gjelder i all hovedsak indremedisinske pasienter 
i vinterhalvåret.  

Foretaket har arbeidet kontinuerlig med tilpasning av sengetall og reduksjon av liggetider, og 
har i mange år vært blant de laveste i landet på dette. Dette har også medført at det er en viss 
romkapasitet utover normaldriftede senger, slik at korridorpasienter i stor grad unngås. Det 
gjøres også tiltak som bruk av pumper slik at pasienter ikke trenger innleggelse, jevnlige møter 
med kommunene ift. utskrivningsklare pasienter, tilpasning av pasientforløp for å redusere 
variasjon med mer, for å optimalisere sengedriften i foretaket. Det er også igangsatt prosjekt for 
å redusere forbruk av innleggelser på de 5% mestforbrukende pasientene ved sykehuset i 
Flekkefjord. 

Innen psykiatri og avhengighetsbehandling er det ingen korridorpasienter. 

 

3.3.8 Timeavtale 

 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
 

Gjennomsnittlig direktebooking (%) 

 KRS ARE SSF KPH 

2017 80 74 66 91 

2018 70 72 72 87,3 

 

KRS 

Høsten 2018 var utfordrende for direkte booking på Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) og 
Ortopedisk avdeling. Nevrologisk avdeling og kirurgisk avdeling har hatt lav andel direkte 
booking over tid.  

Barne- og ungdomsavdelingen har ikke klart å få god nok langtidsplanlegging pga. stor 
utskiftning av LIS, sykefravær og svangerskap. Det langtidsplanlegges nå og direktebooking 
forventes å bli bedre. Ortopedisk avdeling har i utgangspunktet kapasitetsutfordringer på 
legesiden og har måttet prioritere poliklinikk pga. lange ventelister. I tillegg har de hatt 
sykemeldinger. Dette fører til utfordringer i langtidsplanleggingen og svingninger i direkte 
booking. 

Nevrologisk avdeling har utfordringer med kapasitet på leger. Sengepost må prioriteres og det 
blir utfordrende med planleggingshorisont på poliklinikk. Kirurgisk avdeling jobber generelt med 
merkantile rutiner og avdelingen regner med at resultatet blir bedre fremover. 

 

ARE 

Klinikken har fokus på lang planleggingshorisont og åpne timebøker. Det er variasjon mellom 
avdelingene. 
Manglende legekapasitet innen flere kirurgiske fag har gitt utfordringer i 2018, men det jobbes 
systematisk med bedring av dette, slik at 2019 bør bli bedre på arbeidstidsplanlegging for leger .  
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FLE 

Noe bedring fra 2017 til 2018. Det har vært utfordringer ift. ledige legestillinger, men man har 
nå lengre arbeidsplaner, slik at det skal være mulig å bedre dette ytterligere.  
Det har også vært utfordringer innenfor merkantile tjenester med stort sykefravær i 2018 og 
mangel på sekretærressurser for å følge opp.  

KPH 

Nedgangen fra 2017 til 2018 skyldes utfordringer knyttet til overgang til regional EPJ standard 
fra mai og over sommeren, og med tilbudet Raskere tilbake så vil, i de sakene hvor pasienten er 
henvist til Norsk Arbeid og helse sitt tilbud, få sin time tildelt av denne avtaleparten, og 
direktebooking vil da ikke være mulig for KPH å gjøre, selv om rettighetsvurderingen er foregått 
ved lokalt DPS. Samtlige avdelingssjefer følges opp på dette temaet månedlig.   

 

3.3.9 Kvalitets- og fagutvikling 

 Minst 20 pst. av pasienter med akutt hjerneinfarkt får intravenøs trombolysebehandling. 

SSHF har lenge ligge over målet på 20 %. Små tall gir noe svingning. 
 

 Minst 50 pst. av pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, får denne 
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. 

SSHF har lenge ligget over målet på 50 %. De tre første kvartal i 2018 var tallet 74%. Det er 
tydelig lokal variasjon med kortest tidsbruk ved SSK og lengst ved SSF. Alle lokasjoner jobber 
med forbedring. Prehospital triagering må gjennomgås i forbindelse med fase 2 i prosessen for 
implementering av trombektomi slik at pasienter kommer raskt til riktig behandling. 
Sim.senteret ved SSHF er sentral i tilretteleggingen av hele teamet som øver på mottak og 
behandling  av pasienter til mekanisk trombektomi. 
 

 Pakkeforløp hjerneslag (akuttfasen) ble lagt fram i desember 2017, og blir implementert fra 
2018. Helseforetakene må sikre at pakkeforløpene blir registrert i henhold til Helsedirektoratets 
informasjonsbrev. Helseforetakene bør følge med på de registrerte dataene gjennom norsk 
hjerneslagregisters digitale løsning. 

Registreringen i hjerneslagregisteret er etablert. 
 

 Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 pst. 

Det er måloppnåelse i SSA.  

I SSK får rundt 23% hjemmedialyse gjennom året. Det arbeides med å få flere over på 
hjemmedialyse. Seksjonsleder har hospitert på OUS i høst. I tillegg kommer ambulant 
hemodialyse for 2 pasienter bosatt i Valle og Bykle kommuner. 

SSF er «satellitt» under dialyseenheten i Kristiansand, og starter ingen hjemmedialyser selv. 
 

 Sørlandet sykehus HF skal implementere pakkeforløpene for hjerneslag. 

Pakkeforløp er innført. For hjerneslag er dette først og fremst et verktøy for å følge andel 
pasienter som får ulike deler av behandlingen innen definerte tider. Det er laget en god rutine 
der registersykepleier fyller inn data. 
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 Sørlandet sykehus HF skal etablere rutiner for god overføring fra barne- til voksenorientert 
helsetjeneste ut fra best tilgjengelig kunnskap. Rutinene skal omfatte overføring internt i 
helseforetaket og ved utskriving til primærhelsetjenesten. Rutinene utarbeides i samarbeid med 
ungdomsrådet. 

LMS har delt informasjon i Ungdomsråd og formidlet ressurser til Barne- og ungdomsavdelingen. 
 

 Sørlandet sykehus HF skal redusere uberettiget variasjon i tilbudet til pasienter med kols, jf. 
SKDEs helseatlas. 

Resultater fra helseatlasene presenteres i relevante kvalitetsfora i tillegg til Styret. SSHF ligger i 
hovedtrekk på landsgjennomsnitt med unntak for barneatlas. Atlasene trenger jevnlig 
oppdateringer som en del av forbedringsarbeidet ved HFet. 
 

 Sørlandet sykehus HF skal styrke arbeidet med tidlig diagnostisering og oppfølging/veiledning av 
autismespekterforstyrrelser (ASF), samt stimulere til forpliktende samarbeidsavtaler mellom 
helseforetak/sykehus og kommuner. 

Arbeidet med å utrede organiseringen av ASF i SSHF er i gang i arbeidsgruppe og forventer å 
levere sin innstilling i februar 2019. I den forbindelse ble det drøftet hvordan ABUP kunne 
identifisere pasienter med tilstanden på et tidligere tidspunkt. Dette arbeidet ble imidlertid 
stoppet opp som følge av den offentlige utredningen av tjenestetilbudet til 
autismespekterforstyrrelse og beslektede diagnoser, som ble initiert og som skal ferdigstilles 
innen 31.12.2019. 

Det finnes ingen aktive fagråd eller spesielle samarbeidsavtaler mellom BUA og kommunene. 
Samhandlingssjef har i lengre tid arbeidet med og organisert møter for å etablere et fagråd 
mellom spesialisthelsetjenesten for barn og unge, og kommunene. Forslag til mandat er 
utarbeidet, men det gjenstår en del før dette fagrådet er etablert. 

Fagråd for psykisk helse barn og voksne er under etablering i samarbeid mellom SSHF og 
kommunene på Agder. BUA/HABU er invitert til å delta på sak når dette utvalget starter sin 
virksomhet. 
 

 Endring i screeningsprogrammet for livmorhalskreft trer i kraft nasjonalt 1. januar 2019 og skal 
implementeres gradvis frem til 1. januar 2022. Overføring av volum av prøver fra avgivende 
helseforetak eller private leverandør til mottakende helseforetak skal avtales mellom partene og 
skje i takt med kapasitetsoppbygging eller -nedbygging. 

Avdeling for patologi ved SSHF deltar, men Helse Sør-Østs program er forsinket implementert. 
SSHFs nåværende tilbud opprettholdes inntil videre. 
 

 Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF etablerer et tilbud om mekanisk 
trombektomi som dagbehandling i 2019 og med full døgndrift fra 2020. 

Det er dannet en arbeidsgruppe ledet av fagdirektøren som har planlegger implementering av 
trombektomi i Kristiansand. Høsten 2018 er det særlig arbeidet med fase 1 (dagtilbud fra og 
med 01.02.2019). Det er laget prosedyrer og gjort simuleringsøvelser. Flere medarbeidere har 
hospitert ved større sentra. I januar og februar 2019 vil det arbeides med fase 2 (døgntilbud fra 
2020). Plan for fase 2 skal være ferdig 01.03.2019. 

Sim Sørlandet tilrettelegger og deltar aktivt i simuleringstrening på trombektomi. 
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3.3.10 Forskning og innovasjon 

 Antall kliniske behandlingsstudier er økt sammenliknet med 2017. Telling av pasientdeltakelse 
skal følge ny nasjonal standard når denne er etablert. 

Adm.dir har vedtatt et mandat for hvordan industrifinansierte kliniske studier skal økes ved 
SSHF. Utredningsarbeidet er forsinket i påvente av nødvendige prosjektledelsesressurser, og vil 
bli gjennomført i 2019.     

For øvrig er SSHF tildelt er høyt antall (5) ph.d.-prosjekter fra Helse Sør-Øst i desember 2018 på 
til sammen 8,9 millioner, strategiske forskningsmidler (0,5 mill) og innovasjonsmidler (3,4 mill av 
HSØs totale pott på 8 mill). I tillegg har SSHF mottatt prosjektmidler til et innovasjons- og 
forskningsprosjekt fra Kreftforeningen på 8 mill. 

Innovasjonseffekten av anskaffelser i helseforetakene bør økes, eksempelvis innen bygg, 
medisinsk-teknisk utstyr og IKT. 

Klinikk for psykisk helse har stor forskningsaktivitet med 25 avlagte og 22 pågående ph.d.-
grader. Antall kliniske behandlingsstudier holder samme nivå som 2017. Avdeling for rus- og 
avhengighetsbehandling (ARA) drifter 5 behandlingsstudier, og publiserte 4 forskningsartikler i 
fagfellevurderte tidsskrifter i 2018. Få kliniske avdelinger i rusfeltet i Norge har tilsvarende 
forskningsproduksjon. 

 

3.3.11 Omlegging av «Raskere tilbake»-ordningen 

 «Raskere tilbake»-ordningen avvikles og inngår fra 2018 i ordinær drift. Helseforetakene skal 
sørge for en planmessig omlegging og integrering i ordinære pasienttilbud av de tiltak som har 
vist seg å ha god effekt og som har bidratt til samtidighet i behandling og arbeidsrettet bistand. 
Dette med grunnlag i anbefalinger fra de regionale helseforetakene til Helse- og 
omsorgsdepartementet i brev av 28. april 2017 og supplerende dialog mellom Helse Sør-Øst RHF 
og helseforetakene. Helseforetakene må ha poliklinisk tilbud for henholdsvis muskel-
/skjelettlidelser og angst/depresjon operative fra januar 2018 i egen regi, eller sørge for at 
tjenestene tilgjengeliggjøres for eget opptaksområde gjennom avtaler med eller kjøp fra andre 
helseforetak eller private leverandører frem til helseforetaket har tilbudet etablert. Omleggingen 
innebærer at dette blir ordinær pasientbehandling og dermed vil kunne bli finansiert av ISF og 
laboratorie- og radiologiske takster. Pasienter som får behandling gjennom disse 
behandlingstilbudene skal fortsatt registreres til NPR med debitorkode 20. Det skal tilrettelegges 
for muligheten for følgeforskning knyttet til omleggingen, og det skal redegjøres for bruk av 
midler satt av til tilbudene som etableres og/eller videreføres. Det vil bli stilt krav om 
rapportering og oversendelse av planer for videreføring og utvikling av tilbudet som nevnt over. 
Helseforetaket bes innen 1. mars 2018 oversende informasjon om status og videre plan for 
omleggingen til Helse Sør-Øst RHF. Nedtrappings- og avviklingskostnader for tilbud som ikke vil 
bli videreført vil bli finansiert av overførbare midler fra den tidligere ordningen. Dette 
konkretiseres i direkte dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetaket. 
 

Foretaket har i 2018 etablert tilbud innen muskel/skjelett og angst/depresjon, samt lagt ned 
tidligere «raskere tilbake»-tilbud. 

Klinikk for psykisk helse (KPH) har som en del av ordinær drift opprettet et tilbud innen angst og 
depresjon i samsvar med oppdraget. Klinikkens avdelinger melder om utfordringer når det 
gjelder målgruppe for tiltaket sett opp mot prioriteringsveileder. Oppdraget er fordelt på tre 
DPSer, og den første avdelingen – DPS Solvang - var i gang med tilbudet fra september 2018. 
DPS Aust-Agder har hatt noen uforutsette hendelser på personalsiden som har forsinket 
oppstarten, men avdelingen håper å være i gang på nyåret. Rekrutteringsutfordringer i DPS 
Lister har foreløpig medført at tilbudet ikke er startet opp. 
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3.3.12 Samhandling med kommunehelsetjenesten 

 

 Det skal i samarbeid med Helsedirektoratet og kommunene etableres en ordning for opplæring 
og bruk av akutthjelpere (det vises til akuttmedisinforskriften § 5). Sørlandet sykehus HF skal 
bidra i dette arbeidet. 

Sørlandet sykehus har tatt initiativ til felles kompetanseheving av kommunalt akuttpersonell og 
ambulansepersonell. Traumeenheten sammen med PTSS legger nå til rette for "Kommune-
BEST", tverrfaglig simuleringstrening i håndtering av alvorlig skadde pasienter. 

 Rapportering: Antall helseforetak som deltar i læringsnettvettverk Gode pasientforløp i 2018. / 
Datakilde: Helseforetakene rapporterer for perioden 1.1.2017-31.12.2018. 

Flere enheter i SSHF har deltatt i Læringsnettverket for gode pasientforløp i hele 2018, herunder 
deltatt på møter, på lokale og regionale samlinger og i forbedrings- og utviklingsarbeid. 
Samahandlingssjefen koordinerer dette arbeidet som har fått svært positiv tilbakemelding fra 
sentrale arrangører. 

 SSHF har deltatt i et utviklingsprogram i regi av HOD og KS, med bruk av KS konsulent. Som en 
oppfølging ble det i 2018 satt i gang et arbeid med felles strategi, og tiltak for konkrete 
samhandlingstiltak.  

 Det nevnte KOM-programmet vil også ha en sterk samhandlingskomponent, og det er oppnevnt 
to observatører i KOM-programmets styringsgruppe fra kommunene. 

 

3.3.13 Brukermedvirkning 

 Rapportering: Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016 / Datakilde: 
Folkehelseinstituttet / Publiseringsfrekvens: Publisert i oktober 2017 

Ingen av helseforetakene skilte seg statistisk signifikant fra landsgjennomsnittet på de tre 
indikatorene miljø, pasientorientering og utbytte. Tabellen viser resultatene for Klinikk for 
psykisk helse, Sørlandet sykehus. Det vises for øvrig til kommentaren over om 
brukermedvirkning/samvalg.  
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 Rapportering: Brukererfaringer med fødsel- og barselomsorgen i 2017 / Datakilde: 
Folkehelseinstituttet / Publiseringsfrekvens: Publisert i desember 2018 

SSHF er godkjent som mor-barn-vennlig sykehus og scorer høyt på pasienttilfredshet. 

Gravide og fødende pasientene er i stor grad med på å delta i beslutninger som omhandler egen 
helse og sikkerhet. Disse beslutninger tas i tråd med nasjonale føringer for fødselsomsorg hvor 
den medisinsk ansvarlige foreslår gode løp i tråd med god praksis og kapasitet ved avdelingen. 
 

 Rapportering: Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) i 2017 / Datakilde: Folkehelseinstituttet / Publiseringsfrekvens: Publisert i 
desember 2018 

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) er den eneste avdelingen i Norge som skårer 
signifikant bedre enn gjennomsnittet på utbytte av behandling. Avdelingen ligger på 
landsgjennomsnitt når det gjelder andre data («behandlingen og behandlerne» og «miljøet»). 
Det vises for øvrig til kommentaren over om brukermedvirkning/samvalg. 
 

 Bidra til opplæring av helsepersonell i samvalg og implementering av samvalgsverktøy fra 
Helsenorge.no. 

Sørlandet sykehus/RK-PPO har arrangert «train the trainer»-kurs i samvalg, for helseforetak i 
HSØ. Involverte fagpersoner er aktive med å gi informasjon/opplæring i eget helseforetak, etter 
rammeverket «Klar for samvalg».  

Implementering av samvalgsverktøy er satt på vent da det fra fagmiljø er satt spørsmålstegn ved 
kunnskapsgrunnlaget i noen av verktøyene som er publisert på helsenorge.no. Sørlandet 
sykehus var nesten ferdig med utviklingen av HIV samvalgsverktøyet, og har brukt Helse Sør-Øst 
verktøyet til dette. Det avventes avklaringer fra RHF’ets mht. kjøp/rettigheter før arbeidet 
ferdigstilles og verktøyet kan tas i bruk. 

LMS arrangerer og utvikler kurs innen helsepedagogikk med fokus på helsefremming, 
pasientdeltakelse/ brukermedvirkning, klinisk kommunikasjon og pasientinformasjon. Det trengs 
klarere forankring på alle ledernivåer og en strategi for hvordan samvalg skal implementeres i 
SSHF. 

Samvalg er på ulik måte tema i alle klinikker. SSK har nedfelt i virksomhetsplan 2019 at 
samvalgsverktøy skal tas i bruk og opplæring skal gis. Dette vil skje i samarbeid med 
fagavdelingen. Klinikken har gode erfaringer fra brukerstyrte poliklinikker for HIV og ME. I SSF er 
temaet samvalg tatt inn i undervisningen for leger og sykepleiere. Samvalg implementeres i 
læringsmål for LIS-leger. 

Klinikk for psykisk helse (KPH) har ikke eksplisitt tatt i bruk samvalgsverktøy fra Helsenorge.no, 
men har god kultur for samarbeid med brukere/pasienter, både på system- og individnivå. 
Klinikken har gode rutiner for at utrednings- og behandlingsplan utarbeides i samarbeid med 
pasient. Dette følges opp gjennom auditer. Pakkeforløpene som implementeres, legger større 
krav til brukermedvirkning og involvering. Pasienten skal involveres i beslutningspunkter knyttet 
til egen behandling. Det stilles også krav til jevnlig evalueringspunkter i behandlingsforløpene for 
å sikre pasientens opplevelse og vurdering av tilbudet. Pakkeforløpene anbefaler (bør krav) bruk 
av feedbackverktøy for å sikre brukermedvirkningen ytterligere. Klinikken har implementert 
dette ved en avdeling (ARA).  

Pakkeforløpene stiller også krav til økt informasjon om behandlingstilbud pasienten kan velge 
mellom på aktuell enhet. Behandlere følger opp dette gjennom beslutningspunktskjema i DIPS. 
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Dette sikrer rapportering og bevissthet rundt brukermedvirkning og at dette følges opp i den 
kliniske hverdagen. 

 

3.4. Bemanning, kompetanse, ledelse og organisering 

3.4.1 ForBedring 

 Sørlandet sykehus HF skal gjennomføre den felles kartleggingen av arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhetskultur (ForBedring) i 2018 med metodikk som gjør det mulig å sammenlikne 
resultatene mellom sykehus og helseregioner. Det skal gjennomføres forbedringstiltak på 
identifiserte forbedringsområder når undersøkelsen er gjennomført. Videre skal resultater på 
nasjonale indikatorer for pasientsikkerhetskultur rapporteres til Helsedirektoratet. 

I SSHF blir det hvert år nedsatt en arbeidsgruppe med delegert ansvar for tilrettelegging og 
gjennomføring av ForBedring. Gruppa består av rådgivere fra organisasjonsavdelingen, 
fagavdelingen (kvalitet og pasientsikkerhet) og hovedverneombud. Gjennomføringsansvarlig er 
organisert i Organisasjonsavdelingen, men får bistand fra de andre i planleggingen. Det er også 
tett samarbeid med kommunikasjonsenheten i forbindelse med markedsføring av 
undersøkelsen. 

Samarbeidet mellom fagavdelingen og organisasjonsavdelingen er spesielt viktig ved 
gjennomgang av rapporter i etterkant av undersøkelsen. Dette så en bedre kan gi målrettet 
bistand i forhold i til hva som fremgår i enhetenes rapporter. Rapportresultater gjennomgås i 
Hovedarbeidsutvalget og i foretaksledelsen i SSHF 

Resultatene følges opp av linjeleder og alle enhetene skal lage plan for oppfølgingsplan i sine 
enheter. Organisasjonsavdelingen bistår enheter ved behov. 

 

3.4.2 Sykefravær 

 Sørlandet sykehus HF skal arbeide for at sykefraværet i alle enheter reduseres med minimum 
0,15 prosentpoeng i løpet av 2018. 

Sykefraværet i SSHF har variert i løpet av 2018, men var særlig høyt de første månedene av året. 
For noen enheter forekommer det enkeltmåneder med høyt fravær mens noen avdelinger og 
enheter har slitt med høyt sykefravær over lengre tid.  

Ledere på alle nivåer har kontinuerlig fokus på sykefravær. Dette er fast tema i 
oppfølgingsmøter på klinikk- og avdelingsnivå og i AMU-møter. Særlige tiltak satt inn i enheter 
med stort fravær. Det tilstrebes en tett dialog og oppfølging av sykemeldte i alle avdelinger, 
samt å tilrettelegge arbeidssituasjonen så langt det lar seg gjøre og oppmuntre til og legge til 
rette for gradert sykemelding. 

Adm.dir vedtok 19.02.18 at det skal jobbes særskilt med gruppen medarbeidere som har 
gjentatte sykefravær over flere år. Bedriftshelsetjenesten (BHT) bistår lederne med 
gjennomføring av dette arbeidet. Målet er å øke nærværet for den enkelte - som igjen vil 
redusere arbeidsbelastningen i enheten. 

I forkant av klinikkvis opplæring ble det informert om prosjektet i klinikkvise AMU, ledermøter 
og i møter med tillitsvalgte. Det er utarbeidet en obligatorisk lederopplæring og et 
oppfølgingsprogram der administrative rutiner og sjekklister gjennomgås. 

Våren 2018 startet arbeidet Klinikk for somatikk Arendal og høsten 2018 startet opplæring i 
Klinikk for somatikk Kristiansand. I 2019 vil Klinikk for psykisk helse og Medisinsk serviceklinikk 
delta i arbeidet. 
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Følgende tiltak prøves ut; 

- Lederopplæring 

- Tettere oppfølging ved gjentatt fravær (månedlig oppfølgingssamtale) 

- Tettere oppfølging ved friskmelding etter fravær 

- Faste dager hver måned settes av til oppfølgingsmøter med medarbeider, leder, BHT og 
ved behov vil NAV, fastlege og HR delta i møtene 

 

3.4.3 Kompetanseutvikling 

 Sørlandet sykehus HF skal samarbeide med Helse Sør-Øst RHF om å utvikle en felles regional 
strategi for å utdanne, rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos medarbeidere. 

SSHF deltar i arbeidet initiert av HSØ for å bidra til å utvikle strategier for å rekruttere, utvikle og 
beholde medarbeidere både innenfor eget foretak og definere hvilke områder hvor det er behov 
for en felles regional strategi og innsatsområder. Det gjennomføres nå en kartlegging innen flere 
områder i alle helseforetak som skal danne grunnlag for videre diskusjon, prioritering og 
oppfølging for å definere dette. SSHF deltar og vil delta aktivt i dette arbeidet både når det 
gjelder felles strategier, men også for å innhente erfaringer fa andre helseforetak som kan 
vurderes ved SSHF. 

SSHF er også i ferd med å etablere et samarbeid med kommunene og fylkeskommunene 
innenfor samme område. 
 

 Sørlandet sykehus HF skal, i dialog med de relevante utdanningsinstitusjonene, arbeide for å få 
utdanninger bedre i samsvar med tjenestenes behov og skal i denne dialogen også arbeide for at 
opptak av studenter og gjennomføring av praksis er tilpasset både kapasitet og læringsutbytter. 

SSHF har god dialog med Universitetet i Agder (UiA) om utdanning av bioingeniører, 
vernepleiere og sykepleiere. Antall praksisplasser ble økt med 10 for de sykepleierstudentene 
som startet opp høsten 2018. 

Universitetet i Stavanger (UIS) arbeider med å etablere en bacherlor paramedicutdanning og 
SSHF har signert en intensjonsavtale om praksisplasser. Dette er helt i tråd med PTSS’ 
kompetanseplan hvor de har en målsetting om en økning av høyskoleutdannet personell  

SSHF har en avtale med Universitet i Sør-øst Norge om utdanning av jordmødre.  

SSHF har etablert en dialog med universitetet i Oslo, medisinsk fakultet om å øke andelen 
praksisplasser for medisinstudenter med en ambisjon om planlagt oppstart høsten 2019.  

 

3.4.4 Legers spesialistutdanning 

 Sørlandet sykehus HF må sikre at det er utarbeidet planer og læringsaktiviteter for innfasing av 
ny spesialitet i akutt- og mottaksmedisin samt utarbeide planer og forberede iverksetting av del 
2 og 3 i ny modell for legers spesialistutdanning. 

SSHF har etablert et eget prosjekt med prosjektleder som planlegger og gjennomfører 
implementering av ny LIS-utdanning. 

Arbeidet med planer og læringsaktiviteter for Akutt- og mottaksmedisin, samt planer for 
iverksetting av del 2 og 3 i ny modell for legers spesialistutdanning er i tråd med fermdriftplan. 
SSHF har hatt 32 arbeidsgrupper (spesialiteter) som har oversendt filer med læringsmål og 
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læringsaktiviteter som skal gjennomføres for å nå disse. Det har vært et meget utfordrende 
arbeid, særlig pga. tidspress. 

Det er utarbeidet et program for felles kompetansemodul, og har vært et samarbeid mellom 
Læring og mestringssenteret, Brukerutvalg og Ungdomsråd, Universitet i Agder, ledere og 
prosjektleder. 

SSHF har gjennomført 7 veiledningskurs siden 2017 og planlegger å gjennomføre 4-5 kurs pr. år 
fremover inntil alle overleger og LIS leger har gjennomført har gjennomført 2 dagers 
veiledningskurs. 

Det er gjennomført opplæring for ca. 30 merkantile superbrukere som skal legge inn 
læringsaktiviteter i Dossier/kompetanseportalen. Dette er kompetanseplanene til LiS-ene, og 
skal legges ved søknaden om å bli godkjent utdanningsinstitusjon. Arbeidet gjennomføres i 
januar/februar 2019 og skal kvalitetssikres av kontaktpersonen for den enkelte spesialitet.  

Det har vært et betydelig merarbeid at det ikke er integrasjon mellom kompetanseportalen og 
filene hvor læringsaktivitetene er definert. 

Parallelt med dette skal det lages avtaler mellom alle HF-ene i HSØ basert på det 
rotasjonsrådene har kommet frem til. Det gjenstår fortsatt noen avklaringer i enkelte fag. 
Malene for avtalene som skal inngås med andre helseforetak er forsinket. 

 

3.4.5 Spesialsykepleiere 

 Sørlandet sykehus HF skal ha en strategi som bidrar til gode rekrutterings- og utdanningsplaner 
for spesialsykepleiere innen ABIOK- og jordmorfagene. Herunder må det sikres praksisplasser 
tilpasset fremtidig behov i spesialavdelinger. 

SSHF har oversikter over fremtidig behov for spesialsykepleiere og jordmødre frem mot 2035. 
Det utarbeides konkrete planer hvert andre år over forventet turn-over og SSHF tilbyr lønn 
under utdanning til 32 sykepleiere for å sikre rekruttering til AIOB samt jordmødre ved alle tre 
lokasjoner.  

For perioden 2018-20 gis det lønn under utdanning til intensiv og operasjonsykepleie, 
barnesykepleie og jordmødre. 

SSHF har 52 praksisplasser for AIO, 10 praksisplasser for jordmødre og praksisplasser for 
barnesykepleie og kreftsykepleie på etterspørsel. SSHF har økt antall praksisplasser fra 2018 i 
tråd med UiAs behov for praksisplasser. 

 

3.4.6 Lærlinger 

 Sørlandet sykehus HF skal ha lærlingplasser innen helsefagarbeiderfaget. 

SSHF har 12 lærlinger i helsefagarbeiderfaget i somatikken. KPH inngår foreløpig ikke i 
ordningen. 

 

3.4.7 Vaksine 

 Sørlandet sykehus HF skal legge til rette for at alt personell hvert år får tilbud om 
sesonginfluensavaksine slik at WHO og EUs målsetning om 75 prosent vaksinasjonsdekning for 
helsepersonell kan nås. 

SSHF har gjort en betydelig innsats og gjennomført flere tiltak for å øke vaksineringen i 2018. 
SSHF oppnådde et resultat hvor 62% av alle fast ansatte er vaksinerte, herav over 80% av 
medarbeidere i de fleste sårbare avdelinger. 
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3.5. Nasjonal samordning 

3.5.1 Oppgjørskontroll- og samkjøringsprosjektet 

 Sørlandet sykehus HF skal, i samarbeid med Pasientreiser HF, bidra til operasjonaliseringen av 
oppgjørskontroll- og samkjøringsprosjektet i tråd med plan, herunder oppdatere lokale 
gevinstrealiseringsplaner. 

Det nasjonale prosjektet er forsinket, og operasjonalisering og gevinstrealisering har derfor ikke 
vært aktuelt. SSHF bidrar aktivt inn i prosjektarbeidet, og er beredt til mottak når prosjektet er 
klart for implementering. 

 

3.6. E-helse - Modernisering og digitalisering 

3.6.1 Informasjonssikkerhet og personvern 

 Sørlandet sykehus HF skal påse at krav som følge av EUs personvernforordning (GDPR) ivaretas, 
og sikre at de til enhver tid gjeldende krav til informasjonssikkerhet og personvern kontinuerlig 
ivaretas ved drift og forvaltning og hensyntas i alle endringsprosesser. 

Sørlandet sykehus har fått eget personvernombud. Det har vært arbeidet med protokoll for 
behandlingsaktiviteter, personvernerklæringer og plan for utarbeidelse av GAP-analyse. 

SSHF har engasjert medarbeider med kompetanse innen GDPR for å se særskilt på HR-området. 
 

 Sørlandet sykehus HF skal bidra til å revidere felles regionalt styringssystem for 
informasjonssikkerhet i henhold til de krav og endringer som ligger i innføringen av EUs 
personvernforordning (GDPR) og effektuere endringene i eget styringssystem for 
informasjonssikkerhet. 

Revisjon av fellesregionalt styringssystem er i ferd med å ferdigstilles, og vil bli tatt inn i 
Sørlandet sykehus sin kvalitetshåndbok. 

 

 Sørlandet sykehus HF skal i takt med regional plan for utrulling av løsning for statistisk 
logganalyse bidra til at denne blir tatt i bruk. Statistisk logganalyse gir helseforetakene verktøy 
som gir mulighet for systematisk gjennomgang av logger. Sørlandet sykehus HF skal 
implementere rutiner for å gjennomgå identifiserte unormale oppslag og håndtering av 
uberettigede oppslag. 

Dette er et nasjonalt prosjekt som operasjonaliseres i regi av Helse Sør-Øst. Løsningen vil bli 
iverksatt på Sørlandet sykehus i henhold til plan fra dette prosjektet. 

 

3.6.2 Gjennomføring av IKT-prosjekter 

 Prosjektveiviseren skal benyttes i alle IKT-prosjekter. Styringsdokumentasjon fra prosjektene skal 
være dokumentert, transparent og tilgjengelig. Sørlandet sykehus HF skal benytte CA PPM for 
registering og oppfølging av alle IKT-prosjekter. 

Prosjektveiviseren benyttes i alle IKT-prosjekter ved SSHF. Alle nye IKT-prosjekter registreres og 
følges opp i CA PPM. Dette inkorporeres også i verktøysamling for KOM-programmet. 
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3.6.3 Innføring av regionale løsninger 

 Sykehuspartner er felles tjenesteleverandør til helseforetakene i regionen innen IKT-, HR- og 
logistikktjenester. Sykehuspartner har ansvar for å levere fellestjenester, inklusive drift og 
forvaltning av infrastruktur og IKT-løsninger. 

SSHF benytter Sykehuspartner til leveranse av fellestjenester, inklusive drift og forvaltning av 
infrastruktur og IKT-løsninger. SSHF sikrer en ekstra dialogarena gjennom at Sykehuspartner har 
en observatør i styringsgruppen for KOM-programmet. 
 

 Sørlandet sykehus HF skal sammen med Sykehuspartner kartlegge, planlegge og deretter 
iverksette applikasjonssanering og konsolidering. 

Dette gjennomføres i god dialog mellom SSHF og Sykehuspartner. 
 

 Sørlandet sykehus HF skal innføre regionale løsninger i henhold til regional gjennomføringsplan. 

SSHF innfører regionale løsninger ihht. de gjeldene regionale gjennomføringsplanene. 

Under RKL-programmet er det innført system for medikamentell kreftbehandling og regional 
standard for EPJ (DIPS). Det er startet forberedelser for innføring av elektronisk kurve. SSHF 
deltar også i prosjekter som digitale innbyggertjenester, interaktiv henvisning og rekvirering, HF-
HF kommunikasjon etc. 
 

 Sørlandet sykehus HF skal bidra til gjennomføring av regionale prosjekter for innføring av 
modernisert Folkeregister og innføring av helse-ID. 

SSHF skal i løpet av 1. halvår 2019 innføre «Automatisk tildeling av fødselsnummer». 
 

 Sørlandet sykehus HF skal arbeide med IKT-standardisering, informasjonsdeling og mobile 
løsninger som understøtter gode og trygge pasientforløp. 

DIPS er standardisert ihht. Helse Sør-Øst regional standard. Det arbeides med regionalt prosjekt 
for digitalt innsyn for pasienter. Dette forventes etablert innen 3. kvartal 2019. Digital sending 
av epikriser er innført og får forbedret funksjonalitet/visning i starten av 2019. Digital sending av 
henvisninger blir innført i 2019. Elektroniske meldinger (dialogmeldinger) med fastleger blir 
sannsynligvis innført 2. halvdel 2019. Journalinnsyn mellom foretak i Helse Sør-Øst (for leger og 
psykologer) innføres sannsynligvis 2020. 
 

 Det skal etableres en standardisert og sikker IKT-infrastruktur som understøtter videre 
digitalisering. 

SSHF understøtter de regionale aktivitetene (stim) for å etablere en standardisert og sikker 
infrastruktur. KOM-programmet understøtter dette. 

 
3.7. Økonomiske krav og rammer og krav til aktivitet 

 Sørlandet sykehus HF skal forebygge evt. uønskede tilpasninger som følge av omleggingen av 
finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern og rusbehandling i 2017. Omleggingen 
skal brukes som et virkemiddel for å understøtte ønsket faglig innretning av disse tjenestene. 

Foretaket har grunnet høy poliklinisk aktivitet overordnet sett fått noe økte inntekter gjennom 
omleggingen til ISF innen psykisk helsevern og avhengighetsbehandling. Det er dog noen enkelte 
effekter som ønskes omtalt vedrørende ordningen. 
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KPHs lederfokus er at aktivitetsregistreringen gjøres ut i fra faglige standarder – aldri økonomi. 

KPH har i 2018 videreført sin tette månedlige oppfølging med avdelingenes aktivitetsregistrering 
etter omleggingen av finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern og rusbehandling i 
2017. I år erfares det bedring i kodekvalitet allerede i første ledd, samt en økt forståelse og 
kunnskap om ISF-regelverket.   

Det observeres at aggregeringsregler har en negativ effekt når det er flere ulike kontakter. Med 
noen særunntak aggregeres flere kontakter samme dag til ett opphold og sammenliknet med P-
takst systemet blir det mindre i refusjon når disse kontaktene er på samme dag og blir gruppert 
til ett opphold. 

Det vises til kapittel 2.14 Flere kontakter samme dag. Aggregeringsregler i ISF 
Grunnlagsdokumentet for 2018.   

På tross av dette har KPH har likevel fastholdt på å ha flest mulig kontakter for pasienten samme 
dag for å gi ett bedre tilbud. Med innføringen av pakkeforløp vil det i større grad enn før være 
aktuelt å gjennomføre utredningsdager, og da legge opp til større bruk av Strukturert poliklinisk 
dagtilbud.  

Det har også vært en bevisst endring i avdeling for avhengighetsbehandling, med å avvikle 
tidligere praksis med drop-in urinprøvekontroller. Dette har ikke hatt en økonomisk uttelling, 
men førte tidligere til en forhøyet ikke-reell aktivitet. Dette er Helse Sør-Øst allerede orientert 
om i flere omganger og er korrigert i årets aktivitetsbudsjett. 

 

3.7.1 Drift og investering 

 Sørlandet sykehus HF skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og slik at 
de kommer pasientene til gode. Sørlandet sykehus HF skal i 2018 basere sin virksomhet på de 
tildelte midler. 

Foretaket har i 2018 som i tidligere år disponert tilgjengelige midler til drift og investeringer. Det 
siste ved et budsjettert resultat på 75 mill.kr, men som etter siste prognose går i retning av 50 
mill.kr. Dette kombinert med midler fra Helse Sør-Øst, noe salg av mindre eiendommer og noen 
mindre gaver, tilsier et investeringsnivå (bevilgninger) på om lag 125 mill.kr i 2019. 
 

 Sikre god drift og budsjetterte resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr. 
Det er i økonomisk langtidsplan og budsjett 2018 for Sørlandet Sykehus lagt opp til et 
investeringsnivå i størrelsesorden 140 mill.kr årlig for å kunne opprettholde standarden på bygg 
og utstyr. Det er et betydelig etterslep på investeringer både i bygg og utstyr, i størrelsesorden 
2,5 mrd.kr. Parallelt med dette øker sykehusets fordring hos Helse Sør-Øst med nær 100 mill.kr i 
2018, til et nivå på om lag 1,3 mrd.kr. Disse midlene vil sykehuset være avhengig av tilgang til for 
å kunne investere i større bygnings-oppgraderinger i løpet av relativt få år frem i tid. 
 
 

3.7.2 Resultat 

 Årsresultat 2018 for Sørlandet sykehus skal være på minst 75 millioner kroner. 

Årsresultat for Sørlandet sykehus HF ble budsjettert på 75 mill.kr for 2018, og det ble i 
budsjettet påpekt at risikoen i dette budsjettet var betydelig høyere enn tidligere år. 
Siste oppdaterte prognose for foretaket er på 50 mill.kr etter at ISF prisene ble oppregulert i 
november. 

For å sikre og bedre resultatene fremover er foretaket i igangsettelsesfasen av et 
virksomhetsprogram, Kvalitet og Modernisering – for et bærekraftig sykehus (KoM). Dette 
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programmet vil ha som mål å forbedre drift over de neste 4 år med om lag 200 mill.kr. 
Programorganisasjonen er under oppbygging og porteføljestyring av prosjekter kombinert med 
gevinstrealiseringsstyring skal bidra sterkt til dette. 

 

 Investeringer skal budsjetteres innenfor helseforetakets tilgjengelige investeringsmidler i 2018, 
det vil si likviditetstildelingen for 2017 med tillegg av budsjettert bruk av oppspart likviditet, og 
eventuelle salgs-/gavemidler. I tråd med forutsetningene fra økonomisk langtidsplan skal 
egenkapitaltilskudd til pensjonsinnretningene samt netto likviditet fra lokale IKT-investeringer 
gjennomført av Sykehuspartner, salderes innenfor helseforetakets tilgjengelig 
investeringsmidler. 

Foretaket har som tidligere år budsjettert og planlagt investeringer innenfor de over beskrevne 
regimet. Det er også et betydelig overheng i gjennomføringen av vedtatte investeringer, sik at 
foretaket har nærmere 200 mill.kr i vedtatte investeringer i 2017/18 som skal gjennomføres i 
2019. Dette bidrar også til svært god likviditet i foretaket. 

 

3.7.3 Likviditet og investeringer 

 Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til drift og 
investeringer. 

Sørlandet Sykehus HF har i en årrekke bygget opp god likviditet, og det er om lag 800 mill.kr på 
bankkonti pr 31.12.2018, kombinert med en langsiktig fordring på om lag 1,3 mrd. på Helse Sør-
Øst RHF (tilbakeholdte investeringsmidler). 
 

 Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2018 skal ikke 
benyttes til investeringer i 2018 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

Budsjettert resultat for 2018 blir ikke benyttet før i 2019/2020 med bakgrunn i det store 
etterslepet fra 2017/2018 på investeringssiden, slik at dette ikke har vært nødvendig å 
konsultere Helse Sør-Øst om. 
 

 Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før etablering 
av nye investeringsforpliktelser. 

Det gjøres kontinuerlig vurdering av resultatrisiko før investeringsbeslutninger fattes i foretaket. 
Dette kombinert med sen bruk av midlene ift. opptjeningen sikrer at man ikke benytter ikke 
opptjente midler til investeringer. 

 

3.7.4 Overføring av likviditet - driftskreditt 

 Det legges til grunn at helseforetakene skal drive sin virksomhet innenfor gjeldende 
driftskredittrammer, samt innretter virksomheten innenfor økonomiske rammer og krav som 
følger av vedtak i foretaksmøter i 2018, herunder oppdrag og bestilling 2018 som er gitt i 
foretaksmøte 14. februar 2018, slik at det bidrar til at Helse Sør-Øst RHFs «sørge for»-ansvar 
oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid. 

Sørlandet Sykehus har i en årrekke hatt betydelige bankinnskudd, slik at bruk av 
kassakredittramme ikke har vært nødvendig. Vedtak i foretaksmøtet fra februar 2018 følges av 
foretaket hva gjelder likviditet og bærekraft. 
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 Sørlandet sykehus HF skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av Helse Sør-Øst 
RHF. 

Jamfør punkt over. 
 

 Helse Sør-Øst RHF skal forespørres i god tid dersom det er behov for driftskreditt ut over 
gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende dokumentasjon for dette 
behovet. 

Dette har ikke vært en problemstilling for foretaket i de senere år. 

 

3.7.5 Økonomisk handlingsrom 

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Sørlandet sykehus HF 
skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og investeringer er realisert, både når det 
gjelder kvalitet og økonomi. 

Det arbeides kontinuerlig med driftsforbedringer i sykehuset, både innen kvalitet og 
pasientsikkerhet og ift. økonomisk bærekraft. Foretaket har i de siste ti år i sum levert resultater 
noe over de vedtatte budsjetter. Dette for å skape mulighetsrom for nødvendige investeringer i 
vedlikehold av bygg og utstyr. 

Som nevnt etableres det i disse dager et virksomhetsprogram (KOM-programmet) for å 
systematisk sikre forbedringer både innen kvalitet og økonomisk bærekraft. Dette programmet 
vil ha stort fokus på gevinstrealisering gjennom forbedringer både innen 
infrastrukturforbedringer, kompetansebygging, ledelse og pasientbehandling. 

 

3.7.6 Investerings- og utbyggingsprosjekter 

 Helse Sør-Øst RHF avsetter regional likviditet i 2018 i forbindelse med nytt psykiatribygg 
Kristiansand. I forbindelse med prosjektet for nytt psykiatribygg i Kristiansand skal helseforetaket 
avsette nødvendige ressurser til utvikling av virksomhetsmodell, driftskonsepter og 
bemanningsplanlegging samt planer for gevinstrealisering. Dette arbeidet skal avstemmes med 
Helse Sør-Øst RHFs prosjektorganisasjon.  Videre har helseforetaket ansvar for å sikre 
medvirkning fra ansatte og bruker i alt arbeidet som omfatter investerings- og 
utbyggingsprosjektene. 

Byggeprosjektet håndteres av Sykehusbygg. Planlagt ferdigstillelse og innflytting er planlagt 
høsten 2022. Det er planlagt 70 senger innen voksenpsykiatri og 10 innen barne-
/ungdomspsykiatri samt poliklinikk og kontorarealer i bygget. 

Det er igangsatt arbeid internt i sykehuset knyttet til organisasjonsutvikling, virksomhetsmodell 
og driftskonsepter. Dette pågår i parallell med byggeprosjektets planleggingsfaser og vil i stor 
grad konkluderes i 2019. Dette arbeider vil også innbefatte gevinstrealiseringsplaner. 

 

3.7.7 Krav til aktivitet 

 Aktiviteten skal være i henhold til aktivitetskravet for 2018. 

Sørlandet Sykehus har innen de somatiske fagene sett en ønsket nedgang av innlagte pasienter 
over de siste årene. I 2018 ble denne -1,9%. Dette skyldes i stor grad ønsket omlegging fra døgn- 
til dagkirurgi, spesielt i Kristiansand. Samlet sett økte dagbehandlingene 1,6% fra 2017 til 2018.  

Sett i forhold til budsjettene endte 2018 om lag 3,2% etter budsjett på innleggelser og 1,5% 
etter på dagbehandlinger. Det er i stor grad i de kirurgiske fagene avviket fra budsjett 
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forekommer. Dette skyldes i stor grad rekrutteringsutfordringer/legekapasitet, spesielt i 
Flekkefjord (ortopedi, generell kirurgi) og Arendal (gastrokirurgi, plastikkirurgi, ortopedi).  

Fordelt på de tre sykehuslokasjonene i SSHF er det samlet sett en betydelig vekst i Kristiansand 
(spesielt poliklinisk og dagkirurgisk), mens Arendal og Flekkefjord begge har en reduksjon i 
aktivitet. 

Polikliniske behandlinger økte med 1,1% fra 2017 til 2018. Dette er i tråd med folketallsveksten i 
Agder og på budsjettert nivå samlet sett. Det er dog betydelig variasjon mellom de ulike 
lokasjonene og befolkningsregionene på Agder både i innleggelsesmønster og poliklinikk. Dette 
arbeides det videre med i 2019, blant annet ved sykehuset i Flekkefjord som i samarbeid med 
kommunene i regionen har et prosjekt knyttet til forbruket av innleggelser på de 5 % 
mestforbrukende pasientene. 

Målt i ISF poeng forventer sykehuset å havne på 78 461 poeng («sørge for-ansvar»). Dette er en 
vekst på 1 641 poeng (+2,1%) fra 2017. Av dette utgjør endringer i vekter omlag 1 200 poeng, 
med andre ord en realvekst på ca. 450 poeng eller 0,6%. Sett i forhold til Samdatas 
forbruksstatistikk og behovsfaktorer innen somatikk indikerer dette et mindreforbruk i 
Agderbefolkningen på om lag 2,5% ift. forventet forbruk. 

Det arbeides målrettet med rekrutteringsutfordringene på legesiden, slik at det forventes at en i 
2019 skal klare måltallene i budsjettene for aktivitet. Budsjettene hensyntar også i større grad 
omstilling fra døgn til dag for 2019. 

 
Innen områdene voksenpsykiatri (POV), barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og 
avhengighetsbehandling (TSB) har 2018 vært et utfordrende år. Det har vært stort sykefravær i 
1. halvår 2018 på behandlersiden kombinert med betydelige rekrutteringsutfordringer for alle 
de tre tjenesteområdene (mer enn 30 ledige behandlerstillinger). 

Aktiviteten innen POV endte på 183 403 ISF-berettigede konsultasjoner som er 1,9% opp fra 
2017 og 3,6% under budsjett. Aktiviteten i 2. halvår var på budsjettert nivå, og det forventes 
videre vekst i 2019 tatt behandlersituasjonen ved inngangen til 2019 i betraktning. Sett i forhold 
til Samdata er forbruket i befolkningen i Agder rett over landssnittet, omtrent som forventet 
behov tilsier. 

Innen BUP endte aktiviteten på 45 816 konsultasjoner, ned 1,9% fra 2017 og 4,4% under 
budsjett. De samme kommentarer vedr. sykefravær og behandlerkapasitet som for VOP gjelder 
også her. Dette området ligger forbruksmessig noe under forventet behov i befolkningen. Det er 
fokus på å øke konsultasjonene her, samt få redusert et høyt antall ikke møtte pasienter, som er 
en vesentlig årsak til nedgangen. 

Innen TSB endte antall konsultasjoner på 27 445, en nedgang på 0,8% fra 2017 og 4,4% under 
budsjett. Her er tallene korrigert for urinprøveregistreringer som ble endret fra 2018 og 
resulterte i en nedgang på anslagsvis 5 500 registrerte konsultasjoner. 
De samme kommentarene som gjelder VOP over gjelder også TSB. Her er det også bygget opp et 
nytt FACT-team gjennom 2018, slik at aktivitetsnivået i annet halvår tilsier en god vekst i 2019. 
Forbruket i befolkningen er betydelig høyere en landssnittet og forventet behov. 

 

3.8. Øvrige krav 

3.8.1 Beredskap og sikkerhet 

 Sørlandet sykehus HF skal gjennomføre nødvendige oppdateringer i egne beredskapsplaner og 
rutiner i tråd med revidert Nasjonal helseberedskapsplan. 
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SSHF har jevnlig revidering, gjennomganger og øvelser i forbindelse med beredskapsplaner. 
SSHF har i 2018 øvet beredskap og krisehåndtering i økt grad sammenliknet med tidligere år. 
Dette gjelder både overordnet og lokale kriseberedskapsgrupper, inkludert table top-øvelser. 

Dette blant annet på grunn av nasjonal helseberedskapsøvelse og TJR18. 
 

 Sørlandet sykehus HF skal delta i arbeidet med å forberede implementering av ny sikkerhetslov. 

Har deltatt i møte med plansjef for sikkerhet i Helse Sør-Øst og sikkerhetsledere fra alle HF i 
regionen. Konklusjon er at dagens lovverk etterleves, eventuelle nye initiativ etter revidert lov 
gjeldende fra 01.01.2019 avventes. 

SSHF har jevnlig revidering, gjennomganger og øvelser i forbindelse med beredskapsplaner. 
SSHF har i 2018 øvet beredskap og krisehåndtering i økt grad sammenliknet med tidligere år. 
Dette blant annet på grunn av nasjonal helseberedskapsøvelse og TJR18. 

 

3.8.2 Redningshelikoptertjeneste 

 Sørlandet sykehus HF skal ha avtaler med Forsvaret. Avtalene skal sikre leveranse og etterfylling 
av medisinsk forbruksmateriell. 
Avtaler om etterfylling av medisinsk forbruksmateriell er ivaretatt mellom forsvaret og OUS. 
Nødvendig utstyr får man der hvor man avleverer pasienten. Oppdraget svares ut i årlig melding 
fra Helse Sør-Øst RHF. 

 

3.8.3 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser 

 Sørlandet sykehus HF må følge opp hovedfunnene og anbefalingene i Riksrevisjonens 
undersøkelse om bierverv. 

SSHF har informert om regelverket i lederinformasjonsskriv og har lagt til rette for aktiv 
lederinvolvering gjennom månedlig oppfølging i arbeidsgiverpolitikkgruppen der det sitter 
representanter fra alle klinikkene. Det har gitt økt bevissthet om reglene og oversikt over 
registreringspraksis følges opp ved rapportering. Det forventes å se resultater av dette arbeidet. 

 

3.8.4 Arbeidslivskriminalitet 

 Ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter skal det sikres at leverandører 
følger lover og regler. Helseforetakene skal i årlig melding redegjøre for resultater fra oppfølging 
av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre 
dette hensynet. 

Sørlandet Sykehus har fokus på avtaledekning og avtalelojalitet. En avtale inngått etter lov om 
offentlige anskaffelser skal sikre at varen tilfredsstiller funksjonelle krav og at leverandørene 
tilfredsstiller krav til HMS (herunder lønnsbetingelser og barnearbeid). 

Sykehusinnkjøp har ansvar for å gjennomføre alle konkurranser over kr 100 000 på vegne av 
SSHF. Det å sikre at leverandører følger lover og regler er et viktig kriterium for at tilbydere skal 
kunne være en leverandør til SSHF.  

SSHF legger til grunn at Sykehusinnkjøp i forbindelse med anskaffelsesprosessen kvalifiserer 
potensielle leverandører i tråd med loven. 

Oppfølgingsansvaret på nasjonale og regionale avtaler er tillagt Sykehusinnkjøp nasjonale og 
regionale tjenester. På lokale avtaler har også Sykehusinnkjøp forvaltningsoppgaven, men her 
gjøres dette i større grad i samarbeid med SSHF. 
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SSHF har et forbedringsområdet på det som gjelder å ha en systematisk oppfølging av 
leverandører og at de følger de krav som er satt i forbindelse med anskaffelsen.  

Premissene for leverandøroppfølging i hele kontraktens levetid legges i anskaffelsesprosessen. 
Det er derfor viktig at Sykehusinnkjøp og Helseforetakene sammen kommer frem til en 
standardisert rutine for oppfølging av leverandører, herunder hvem som gjør hva. Med dette 
som utgangspunkt så vil SSHF løfte saken inn i Forum for innkjøp og logistikk i den hensikt å få 
på plass felles praksis.  

SSHF vil i 2019 i tillegg etablere lokale aktiviteter hvor man følger opp prioriterte leverandører 
og kategorier med fokus på at de overholder lover og regler, satt som krav i anskaffelsen, 
gjennom hele avtalens levetid. 
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4. ANDRE RAPPORTERINGER 
 
 

4.1. Andre forhold ved driften 

 
Likestilling og mangfold 

Sørlandet sykehus ble i juni 2018 tildelt sertifiseringsbevis som likestillings- og mangfoldsbedrift etter 
å ha deltatt i prosjektet Likestilt arbeidsliv. Det har vært utformet en mangfold og likestillingspolicy i 
SSHF som bygger på det arbeidet og de dokumenter som allerede er utformet i SSHF.  

Et godt arbeidsliv er preget av mangfold hvor vi ønsker å lære av, utvikle oss gjennom og tjene på 
hverandres styrker, egenskaper og forskjeller. I Sørlandet sykehus jobber det det 38 ulike 
nasjonaliteter. Over 500 av våre medarbeidere har utenlandsk statsborgerskap. Det er et ønske at 
SSHFs ansatte skal representere mangfoldet i samfunnet og dette er noe vi ønsker å utvikle videre. 

Arbeidet med implementering starter nå. Fram mot resertifisering vil det jobbes strategisk og 
systematisk med likestilling og mangfold. Dette er også i tråd med sykehusets verdigrunnlag.  

 

Sentralbord 

SSHF sitt sentralbordnummeret 03738 er erstattet med ordinært 8-sifret nummer 906 10 600. 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

 
5. UTVIKLINGSTRENDER OG RAMMEBETINGELSER 
 
For grundig beskrivelse av utviklingstrender og rammebetingelser vises det til Utviklingsplan 2035 
med Strategiplan 2018-20 (styrebehandlet 12.04.2018), samt Økonomisk langtidsplan 2019-2022 
(styrebehandlet 15.05.2018). Punktene som kommenteres under er områder som er nye/endret 
etter styrebehandling. 
 
Økonomiske rammeforutsetninger 

 Foretakets økonomiske rammer etableres i økonomisk langtidsplan-arbeidet i Helse Sør-Øst 
RHF regi årlig og i foretakets budsjettbehandling etter statsbudsjettet hver høst. Økonomisk 
langtidsplan styrebehandles i foretakets styre i mai og budsjett for det kommende året i 
desember. 

 De økonomiske rammene reflekterer befolkningsutviklingen i opptaksområdet, men grunnet 
økende kostnader til høykostnadsmedisiner, behandlingshjelpemidler og IKT spesielt, er det 
årlig krav til effektivisering av sykehusdriften i de somatiske klinikkene. 

 Det er i de fremskrevne rammene i økonomisk langtidsplan behov for effektivisering i årene 
som kommer i størrelsesorden 1-1,5 % årlig, i tillegg til at foretaket må løse de utfordringene 
dagens drift allerede innehar. 

 
Tjenestene for eldre pasienter med komplekse lidelser må utvikles i samhandling med kommunene 

 Forekomsten av multimorbiditet og behov for helhetlig medisinsk behandling vil stige som 
følge av økende alder i befolkningen.  

 Økt kompleksitet vil utfordre eksisterende faglige tilnærminger på mange områder, samt øke 
behovet for tilpassede behandlingsforløp internt i sykehuset. Det må jobbes for å styrke 
samhandling internt i foretaket, og i den eksterne samhandlingen med kommunene. En 
tilpassing av helsetjenesten særlig for multimorbide eldre, må skje både innad i hver enkelt 
fagdisiplin samt som økt samarbeid med spesialister i geriatri og alderspsykiatri.  

 En gruppe pasienter (5 %) med kroniske, sammensatte lidelser forbruker opptil 50 % av 
helseressursene. Her igangsetter SSHF i samarbeid med opptakskommunene prosjekter for 
tettere oppfølging av disse «frequent fliers» pasientene. Eksempler er innovasjonsprosjekt i 
Lister og TELMA prosjektet som integrerer en lignende pasientgruppe. 

 
Behov for økning av kapasiteten intensiv og intermediær  

 Det registreres arealmessige kapasitetsbegrensninger og vanskelige arbeidsforhold i 
bygningsmassen, særlig i Kristiansand. Virksomheten balanserer mot uforsvarlig drift på 
enkelte dager.  

 Det er høsten 2018 gjort en utredning av tiltak på kort sikt (3 år) som skal bedre 
driftsforholdene for klinikkene og styrke kvaliteten og pasientsikkerheten. Tiltakene 
behandles våren 2019 og omhandler tiltak for riktig kompetanse på rett sted, bedre logistikk 
og håndtering ved aktivitetstopper og økt personalkapasitet. 
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Behov for økning av kapasiteten i akuttmottaket 

 Ved sykehuset i Kristiansand trenger man de neste 2-6 år større og mer funksjonelle lokaler i 
akuttmottaket. Dette ses i sammenheng med et jevnt økende pasientstrøm de siste årene 
(+1 000-1 500 årlig). På enkeltdager grenser tilstrømming til hva som er forsvarlig medisinsk 
behandling.  

 Det er i 2018 etablert modulbygg som har gitt en midlertid bedring av arealsituasjon. På tross 
av dette vil situasjonen være svært vanskelig innen 4-6 år dersom det ikke etableres nye 
lokaler.  

 Parallelt er det gjort mye for å bedre logistikk av pasientstrømmen, styring av kompetanse på 
legesiden i akuttmottaket samt bedring av systemer for triagering og smidige pasientforløp. 

 
Kvalitet og pasientsikkerhet må styrkes 

 Det er over tid gjennomført forbedringsarbeid i SSF. Innen kirurgiske fag er det fremdeles 
pågående arbeid for å sikre gode, helhetlige og langsiktige løsninger. Høsten 2018 ble flere 
tiltak innen ortopedi gjennomført.  Innen generell kirurgi pågår arbeidet inn i 2019, og 
følgende tiltak for å styrke kvalitet og pasientsikkerhet skal videreutvikles:  

o Triagering og seleksjon av risikopasienter innen akuttkirurgi som skal overføres til 
SSK 

o Styrke faglig samarbeid med SSK/SSF innen generell kirurgi, radiologi og ortopedi. 
Med et tettere faglig samarbeid på tvers av sykehuset og med en etablert 
rotasjonsordning innen ortopedi vil SSF kunne avlaste ventelister innen ortopedi i 
SSA og SSK. 
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6. STRATEGIER OG PLANER FOR SØRLANDET SYKEHUS HF 
 
Det vises til Utviklingsplan 2035 med Strategiplan 2018-20 (styrebehandlet 12.04.2018), samt 
Økonomisk langtidsplan 2019-2022 (styrebehandlet 15.05.2018). HSØ vedtok høsten 2019 sin 
regionale utviklingsplan, som blant annet bygger på foretakenes utviklingsplaner. Det registreres 
godt samsvar mellom Regional utviklingsplan 2035 og SSHFs utviklingsplan.  
 
Høsten 2018 økte ny administrerende direktør midlertidig møtetiden i samlet foretaksledelse og 
gjennomgikk systematisk foretakets styringsstruktur og plandokumenter. For å styrke 
gjennomføringskraft og kapasitet på tvers av foretaket og operasjonalisere SSHFs utviklingsplan og 
strategi ble det tidligere omtalte KOM-programmet etablert, med forprosjekt fra desember 2018.   
 
KOM-programmet 

Virksomhetsprogrammet Kvalitet og modernisering – for et bærekraftig sykehus (KOM) vil være 
sentralt i oppfølging av SSHFs strategier og planer. Programmets fire «søyler» grupperer sykehusets 
utviklingsplan sine ni målområder. Disse er; pasientrettede prosjekter (P), infrastruktur-prosjekter (I), 
prosjekter innen ledelse (L) og prosjekter som styrker foretakets kunnskap og kompetanse (K). 
Programmet skal over en fireårsperiode bistå klinikkene med standardisert utvikling, som innføring 
av teknologi og nye måter å jobbe på.  

Programmets forprosjekt som ble startet i desember 2018, og har arbeidet tett med foretaksledelsen 
om programmets organisering, innhold, forankring og arbeidsmetodikk. Det er identifisert 10-15 
prosjekter som programmet skal arbeide med i 2019. Programmet starter opp mars 2019. Det ble 
gjennomført en intern utlysning av programmets leder.  

Teknologi 

SSHF fortsetter innføringen av regionale IKT-løsninger og har startet forberedelser til å ta i bruk bl.a. 
elektronisk kurve og medikasjon, regional ERP og DIPS Arena. 

Teknologi vil være et viktig element i mange prosjekter under KOM-programmet. Teknologi vil her 
blant annet understøtte mer effektive arbeidsprosesser, pasientforløp og interaksjon med pasienter 
utenfor sykehuset. Det er behov for bedre løsninger innen telemedisin, velferdsteknologi, 
avstandsoppfølging og informasjonsdeling. SSHF utvikler nye metoder for kvalitetssikring av 
pasientbehandlingen basert på maskinlæring/kunstig intelligens. På dette området er lovverket og 
teknologien i utakt. SSHF deltar i flere forsknings- og utviklingsprosjekter innen IKT/telemedisin/e-
helse som åpner for nye arbeidsformer innen diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter. 
SSHF vil styrke samarbeidet med kommunehelsetjenesten, Universitetet i Agder og næringslivet på 
disse områdene. 
 

Utvikling av sykehuslokasjonenes tomtepotensial i samarbeid med vertskommunene 

Ambulansestasjonen i Flekkefjord eies og drives av SSHF. Bygningsmessig er stasjonen i dårlig stand 
og det er betydelige utfordringer i forhold til HMS. Flekkefjord kommune har behov for nye lokaler 
for Brann- og redningstjenesten. Som resultat av en god dialog mellom kommunen og sykehuset 
arbeides det med en mulig samlokalisering. Det kan også være aktuelt med samlokalisering av 
lensmannskontoret. SSHF og Flekkefjord kommune inngikk i juni 2018 en intensjonsavtale om 
samlokalisering og avtalte i fellesskap å utvikle et konsept for et felles bygg for alle tre nødetater 
plassert på sykehusets parkeringsplass.  

Legevakten i Arendal leier lokaler i sykehuset, i nær tilknytning til sykehusets akuttmottak. 

På grunn av betydelig aktivitetsøkning gjennom mange år, opplever både legevakten og 
akuttmottaket arealmangel og til dels vanskelige arbeidsforhold. Det har så langt ikke vært mulig å 
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finne realistiske utvidelsesmuligheter for de to funksjonene innenfor nåværende bygningskropp. 
Arendal kommune ønsker å bygge et nytt helsehus med plass for legevakt og flere andre kommunale 
helsetjenester. Planlegging pågår, men størrelse, funksjonsinnhold og plassering er ikke endelig 
bestemt.  Det vil være fordelaktig at helsehuset plasseres i nær tilknytning til sykehuset en vurderer 
et fjellparti nordøst for sykehusets hovedbygg.  

Med utgangspunkt i Kristiansand kommunes visjon om å utvikle en «helsebydel» på det store 
sykehusområdet på Eg i Kristiansand, har kommunen og SSHF i fellesskap utarbeidet en 
mulighetsstudie for en langsiktig utvikling for styrket samhandling om prioriterte funksjoner. SSHF 
har startet arbeid med planprogram og illustrasjonsplan for sykehusets kjerneområde på Eg. Dette 
området utgjør den største delen av en evt. fremtidig helsebydel. Et slikt planprogram er en 
forutsetning for senere reguleringsplaner og byggeprosjekter. SSHF vil gjennomføre dette arbeidet i 
tråd med HSØs nye veileder for byggeprosjekter. 

Nytt bygg for psykisk helse i Kristiansand er vedtatt, finansiert og under planlegging. Bygget skal 
erstatte fire gamle bygg og stå klart til bruk høsten 2022. SSHF har behov for betydelige utvidelser og 
oppgraderinger av somatiske akutt- og intensivfunksjoner ved sykehuset i Kristiansand. Det er 
ønskelig å starte bygging av et nytt bygg for disse funksjonene straks psykiatribygget er ferdigstilt.  

Utdanning og forskning 

SSHF har et sørge-for-ansvar for forskning og utdanning. SSHF vil styrke seg som 
utdanningsinstitusjon, blant annet med økt ansvar for utdanning av medisinstudenter. Siden 2010 
har SSHF hatt en avtale med UiO om medisinstudenter i praksis innen kirurgi og medisin ved SSA og 
psykisk helse i KPH. Foretaket har videre et godt samarbeid med UiA om en rekke 
bachelorutdanninger. Administrerende direktør tok høsten 2018 et initiativ om et styrket samarbeid 
om utdanning med UiA. Dette vil følges opp i 2019. 

Administrerende direktør tok også høsten 2018 initiativ overfor Det medisinske fakultetet ved UiO 
med et ønske om å ta imot flere studenter i tråd med fakultetets behov for praksisplasser. SSHF vil 
videreføre ordningen som er etablert ved SSA i somatikk og KPH ved SSK i psykiatri, samt utvide 
avtalen til å i tillegg inkludere studenter i klinikk for somatikk ved SSK og SSF og ved SSA i psykiatri. 
Fakultetet responderte positivt på henvendelsen. Det etableres en arbeidsgruppe sammensatt av 
fagfolk fra medisinske og kirurgiske avdelinger ved alle tre lokasjoner, samt kommunehelsetjenesten 
ved de tre vertskommunene, som vil arbeide for oppstart for praksis i modul 7 fra høsten 2019. 
Arbeidsgruppen skal ha regelmessig dialog med UiO underveis i arbeidet. 

SSHF har vært ledende innen forskning blant ikke-universitetssykehusene i mange år og hadde i 2016 
høyest andel av nivå-2 (høyeste nivå) publikasjoner (30.2 %) av alle sykehus i Norge.  I 2017 ble 
imidlertid SSHF mht. forskningspoeng forbigått av Innlandet og Vestfold. Ambisjonen i gjeldende 
strategiplan 2018-2020 er: «SSHF er det ikke-universitetssykehuset i landet med størst 
forskningsaktivitet.» SSHF skal altså gjenerobre den forskningsmessige lederposisjonen blant ikke-
universitetssykehusene i Norge. Dette befordrer arbeid med styrket forskningsinfrastruktur og økt 
prioritering til forskning i kommende budsjetter. 

Det ble i 2018 ferdigstilt en publikasjon som oppsummerer SSHFs forskningsproduksjon. 

I desember 2018 fikk SSHF innvilget støtte til 5 store innovasjons- og forskningsprosjekter fra HSØ. 
SSHF fikk i en annen søknadsrunde innvilget tre innovasjonsprosjekter fra HSØ høsten 2018. 

 


