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Streik

• 155 medarbeidere

• Sentralbord og servicetorg

• Hørselsentraler SSA og SSK

• Arkiv og dokumentsenter

• Merkantil avdeling SSA

• Helsebussen

• Opptrapping denne uken

• Rapportering til fylkesmannen



Oppsummering av status og svar på tilsyn SSF

• Ortopedisk vaktordning i prosess, utfordrende pasientstrømmer
• Vedtatt ny rekrutteringsmodell for Flekkefjord i generell kirurgi
• Arbeides videre med møteserie for helhetlig videreutvikling av gastrokirurgi
• Tilsynssvar og redegjørelser

• HOD via Helse Sør øst
• Fylkesmannen
• Helsetilsynet

• Spørsmålene har dreid seg om perioden 2008-2019, vedr.:
• Foretakets kvalitetssystem
• Pasientsikkerhet og ansettelser
• Videreutdanning og kvalitetskontroll av kirurgers aktivitet

• Vi har redegjort for vår praksis med generell kirurger og vår kvalitetssikring 
knyttet til denne spesialiteten

• Vi erkjenner behovet for å videreutvikle vårt kvalitetssystem, og 
gjenoppretting av tillit

• Vi kan vise til gode resultater i SSF ved flere kvalitetsparametere



Styrking av samhandling i Agder

• Kommende Helse og sykehusplan vil fokusere 
på samhandling

• Ny strategi for samhandling: 
Grensesprengende samarbeid om 
helsetjenester på Agder

• Styrket struktur for samhandling, med 
sammenheng mellom overordnet nivå og 
regionalt nivå

• Fra tre til fire møter i Overordnet strategisk 
samhandlingsorgan (OSS)

• Felles årshjul

• Årlig helsepolitisk toppmøte for OSS, styret i 
SSHF og Sørlandsrådet

• Årlig helsekonferanse for de regionale 
samarbeidsutvalgene, ledere og OSS

OSS

-møte



Behov for prinsipiell avklaring av handlingsrom i 
Utviklingsplan 2035 og prosjekt AFR
• Utviklingsplan 2035 har tatt noen overordnede grep.

• Planen regulerer en 17-årsperiode, og er detaljert for et slikt formål

• Strategi 2018-2020 skal rulleres til neste år

• Det legges opp til et to styresaker denne høsten for prosess for Strategi 2021-
2023, en i septembermøte og en i desember

• Styresak om strategi 2021-2023 i september legges fram for styrets føringer for 
prosessen og en prinsipiell avklaring av handlingsrom

• Utviklingsplanen legger begrensninger på funksjonsfordelinger. 

• Det henspeiles på formuleringer i Utviklingsplan 2035 som er gjengitt i 
orienteringssaken, som viser til:
• endringer i behov, i medisinsk-teknologiske muligheter, endret oppgavefordeling mellom 

kommuner og sykehus.

• enkelte spissfunksjoner som kan legges til SSA eller SSF

• Sak om flytting av AFR som ble trukket i forrige styremøte arbeider videre med 
sitt avgrensede mandat til slik avklaring er gjennomført



Kvalitet og modernisering-
for et bærekraftig sykehus



Sense of urgency (Leading change. John P. Kotter)

Vi trenger omstilling i helsetjenestene



Pasienter og 
pårørende

Forskere

Ledelse og 
helse-

personell i 
kommuner, 

inkl fastleger

Ledelse og 
helse-

personell i 
helseforetak

Politikere på 
nasjonalt 

nivå Politikere på 
regionalt og 
kommunalt 

nivå

Næringslivs-
aktører

Departe-
menter og 

direktorater

TOP 
DOWN

BOTTOM 
UP

RHF





Bergen kommunes satsing på velferdsteknologi, 
tjenesteinnovasjon og kunnskapsutvikling 

- Skal ha særlig fokus på primærhelsetjenesten



SSHF og Universitetet i Oslo

Praksisutplassering – Forskning –

Forskningsdrevet innovasjon 



Status KOM

Presentasjon

Styremøte SSHF

20. Juni 2019



Styringsgruppemøte 
19.6.19



Forslag til mandat anbefalt godkjent

14



Forslag til kommunikasjonsplan anbefalt godkjent

15



Programorganisasjon



Presentasjon av programorganisasjon

17

Programeier

Nina Mevold

Programdirektør

Vegard Øksendal Haaland

Programkontor/Rådgivere:

Kirsti Hobbesland Brandsvoll Frank Erik Strømland

Grete Dagsvik Bjørnar Tunes Arnesen

Ragnhild Mørner Fidjestøl NN

Torun Poppe
Referansegruppe

Styringsgruppe



Programmets 
milepæler 2019



Presentasjon av programmets milepæler/hovedleveranser for 2019

19

• Etablering av programkontor

• Prioritering av mulige prosjekter for oppstart konseptfase (generasjon 3)

• Oppstart og gjennomføring av konseptfase for 20 – 25 prosjekter

• Beslutning og oppstart av prosjekter basert på anbefaling fra konseptfase



Milepæler/hovedleveranser 2019 
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Etablering av programkontor

Prioritering av prosjekter

for oppstart konseptfase

14 definerte prosjekter

i konseptfase

5-10 nye prosjekter

i konseptfase

Planlegging besluttede

prosjekter

Gjennomføring av besluttede prosjekter

Planlegging besluttede

prosjekter

Generasjon 2 prosjekter

Generasjon 3 prosjekter



Status på igangsatte 
konseptfaser



Risikovurdering av konseptfase for prosjekter i generasjon 2
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De som trenger det
mest

Felles biladministrasjon
ved SSHF

Økt arbeidsglede i SSHF

Ny oppgavedeling Optimal 
journaldokumentasjon

Optimal 
operasjonsplanlegging

ved SSHF



Risikovurdering av konseptfase for prosjekter i generasjon 2
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Optimal drift av 

poliklinikk

Ressursutnyttelse

på tvers

(Mangler prosjektleder)

Kontinuerlig
forbedringsarbeid ved

SSHF

(Mangler prosjektleder)

Fra døgn til dag

(Mangler prosjektleder)

Gjør kloke valg på Agder

(Mangler prosjektleder)

Langtidsplanlegging av 
legers arbeidstid



Risikovurdering av to prosjekter i generasjon 1

24

Avstandsoppfølging:

“Sykehus hjemme”
Flytting av AFR



Screenet gevinstpotensial, gjennomføringskostnad og -
risiko  for prosjekter i konseptfasen (gen. 2)
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Foreløpig versjon. Enkelte av prosjektforslagene har ikke 

vært gjennom screeningen.

Nettoeffekten (Sparing)
Veldig høy: > 5 millioner

Høy: > 1 million
Litt: > 100 000kr

Ingen: < 100 000 kr
Negativt: -

Liten: < 3 mnd

Medium: < 1 år

Høy: > 1 år

Prosjekt Gevinst score Prosjekt score

I hvilken grad 

påvirker 

prosjektet/tiltaket 

virksomhetens 

økonomi?

I hvilken grad 

bidrar 

prosjektet/tiltaket 

til å forbedre 

kvaliteten for 

pasientens 

tjeneste?

Hvor lang 

gjennomføringstid trenger 

prosjektet?

I hvilken grad er det 

usikkerhet rundt 

prosjektets mulighet 

for å oppnå 

mål/gevinstene?

Ny oppgavedeling (2) 24 14,1 Veldig høy Høy Høy Liten

Optimal drift av poliklinikk (1) 22,5 15,3 Veldig høy Høy Høy Medium

Optimal operasjonsplanlegging (1) 22,5 12,4 Veldig høy Høy Høy Liten

(S) De som trenger det mest (Agder) 21 15,1 Veldig høy Høy Medium Medium

Modernisering av journaldokumentasjon (1) 17,5 14,1 Høy Høy Medium Medium

Fra døgn til dag 17 8,9 Veldig høy Litt Høy Medium

Modernisering av journaldokumentasjon (3) 17 5,4 Veldig høy Litt Medium Liten

Ressursutnyttelse på tvers 14,5 4,4 Høy Høy Høy Medium

Flytting av AFR 14 -3,8 Veldig høy Litt Høy Medium

(S) Gjør kloke valg 12 4,3 Litt Høy Høy Liten

Modernisering av journaldokumentasjon (2) 9 -0,1 Høy Litt Medium Medium

Felles biladministrasjon 8 5,6 Litt Litt Medium Liten

Avstandsoppfølging: "Sykehus hjemme" 0 0 0 0 0 0

Joy in Work 22,5 16,1 Veldig høy Høy Høy Høy

Kontinuerlig forbedringsarbeid 0 0 0 0 0 0

Langtidsplanlegging av legers arbeidstid 0 0 0 0 0 0

Ny oppgavedeling 0 0 0 0 0 0



Screenet gevinstpotensial, gjennomføringskostnad og -
risiko  for prosjekter i konseptfasen (gen. 2)
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Optimal 
operasjonsplanlegging (1)
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Ny 
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Prioritering av 
kommende prosjekter



Screenet gevinstpotensial, gjennomføringskostnad og -risiko  for 
prosjekter i konseptfasen (gen. 3)
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Foreløpig versjon. Enkelte av prosjektforslagene har ikke vært gjennom 

screeningen, og det jobbes med justering av klassifiseringene, eksempelvis for 

økonomisk gevinst.

Nettoeffekten (Sparing)
Veldig høy: > 5 millioner

Høy: > 1 million
Litt: > 100 000kr

Ingen: < 100 000 kr
Negativt: -

Liten: < 3 mnd

Medium: < 1 år

Høy: > 1 år

Prosjekt Gevinst score Prosjekt score

I hvilken grad 

påvirker 

prosjektet/tiltaket 

virksomhetens 

økonomi?

I hvilken grad 

bidrar 

prosjektet/tiltaket 

til å forbedre 

kvaliteten for 

pasientens 

tjeneste?

Hvor lang 

gjennomføringstid trenger 

prosjektet?

I hvilken grad er det 

usikkerhet rundt 

prosjektets mulighet 

for å oppnå 

mål/gevinstene?

AI kodekontroll 20 15,3 Veldig høy Litt Medium Medium

Digital beslutningsstøtte 19 7,4 Høy Høy Høy Liten

Bemanningsanalyser merkantile 18,5 12,8 Veldig høy Litt Medium Høy

Geografisk innkalling 17,5 11,8 Høy Høy Høy Liten

(S) Drosjerekvirering 17 13,6 Veldig høy Litt Medium Medium

Benchmark bemanning for leger (UTA) 17 8,3 Veldig høy Litt Medium Høy

Standardisering av levering/henting ved akuttmottakene i SSHF 16,5 14,3 Litt Høy Medium Liten

God resurssutnyttelse i lavaktivitetsperioder på tvers av foretaket 16 5,6 Veldig høy Ingen Høy Medium

Tjenestemobil 8 2,3 Høy Ingen Liten Liten

Praksisutplassering av medisinerstudenter 0,5 -1,4 Negativt Litt Medium Liten

Bemanningsplaner gap analyse 14,5 9,1 Veldig høy Ingen Medium Høy

Pleietyngde ny metode for beregning 18,5 10,6 Veldig høy Litt Medium Høy

Sikker ID (ikke screenet) 0 0 0 0 0 0

Beleggskoordinator 12 6,8 Høy Litt Medium Høy

Avtandsoppfølging for KPH (ikke screenet) 0 0 0 0 0 0

Organisering av frivillig arbeid og brukerorganisasjoner (ikke screenet) 0 0 0 0 0 0
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• Mottak av idéer/forbedringer/prosjekter
• Totalt rundt 190 ideer innkommet

• Prosjektlederkurs
• 142 personer gjennomført kurs

• Ny intranettside for KOM
• Mål å ha på plass før sommeren

• Bemanning
• Alle på plass innen medio august. Én prosjektlederstilling utlyst. 

Annet


