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1. Styret tar administrerende direktørs redegjørelser til orientering. 
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Etablering av trombektomi ved SSHF - fase 2 

14.06.2018 besluttet styret i Helse Sør-Øst RHF at Sørlandet sykehus HF skulle 
etablerere tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt. 
27.06.2018 vedtok konstituert administrerende direktør at tilbudet etableres ved 
sykehuset i Kristiansand som dagbehandling i 2019 (fase 1) og med full døgndrift 
fra 2020 (fase 2). 

Andre del av rapporten som beskriver full døgndrift er ferdigstilt fra 
arbeidsgruppen. Rapporten ble presentert for styringsgruppen 4. april 2019. 
Rapporten ble lagt fram sammen med fagdirektørs innstilling for tillitsvalgte den 
16. mai. Status for arbeidet ble presentert i møte med brukerutvalget 23. mai 2019. 
Fagdirektøren la fram saken for Foretaksledelsen 17. juni 2019. 

I drøftingsmøte med tillitsvalgte 16.05.2019 var det ingen protokolltilførsler. 
Tillitsvalgte kommenterte at prosessen og gruppearbeidet har vært preget av stor 
innsats av flere fagpersoner, både lokale og eksterne. Det ble etterspurt tall på 
hvor mange utførte mekanisk trombektomi som må gjennomføres for at det skal 
regnes som forsvarlig. Det er regnet på befolkningsgrunnlaget som er ca. 300 000, 
og 40 trombektomier per år.  

Opprinnelig oppstart av døgndrift var satt fra 2020. Arbeidsgruppen som har 
planlagt implementering vurderer det slik at en ikke er i stand til å starte tilbudet 
fra januar 2020. For å sikre en god oppstart med nødvendig kompetanse og 
ferdigheter hos den enkelte yrkesgruppe, samt nødvendig tilgjengelighet av 
kompetanse (vaktberedskap), anbefaler arbeidsgruppen en ressursopptrapping og 
utsatt oppstart.  

På denne bakgrunn planlegges oppstart av døgntilbud med mekanisk trombektomi 
fra desember 2020. Oppstart fra desember gir også en økonomisk gevinst idet 
tilbudet ikke er fullfinansiert fra 2020.  

Arbeidsgruppen har gjennomført en ROS-analyse.  

Utsettelsen medfører noen pasienter fremdeles vil få prosedyren gjort i Oslo som i 
dag. På den andre siden får SSHF ytterligere tid til å bygge opp kompetanse og 
rutiner som er til det beste for pasienten.  

 

Innføring av elektronisk kurve og medikasjon ved SSF – evaluering 

SSHF er i ferd med å ta i bruk den regionale løsningen for elektronisk kurve og 
medikasjon. Produktet som HSØ har valgt er MetaVision. SSHF er det sjette 
foretaket i HSØ som innfører systemet. MetaVision ble tatt i bruk på sykehuset i 
Flekkefjord i mai. Planen videre er å ta i bruk systemet på AIO-avdelingene ved SSA 
og SSK i oktober, i akuttmottak og somatiske sengeposter ved SSA i november, og i 
resterende avdelinger ved SSA og SSK (både somatikk og psykiatri) våren 2020. 

Klinikkdirektør Øystein Evjen Olsen har ledet en grundig evaluering av innføringen 
og løsningen med involvering av alle berørte avdelinger og fagmiljø, og 
prosjektgruppen. Hensikten har vært både å forbedre løsningen og bruken av den i 
SSF og å bidra med læringspunkter til videre utrulling i SSA og SSK. 
Hovedinntrykket etter evalueringsarbeidet er: God implementering av et 
mangelfullt system. 
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SSF gikk inn i prosessen med pågangsmot og høy motivasjon. Det har vært stor 
innsats fra både fagmiljøene og prosjektgruppen, men bratt lærekurve for alle 
parter. Det er hovedsakelig gode erfaringer der data fanges automatisk.  Til 
eksempel høstes vitale parametere raskere og enklere i akuttmottak, intensiv og 
operasjon der pasientene er tilkoblet kompatibelt utstyr, selv om det også ved 
automatisk datafangst er sikkerhetsutfordringer.  De største utfordringene 
oppleves der data legges inn manuelt. Til eksempel har legemiddelsamstemmingen 
ved SSF opplevd å ta store steg tilbake på grunn av manglende integrasjon mot 
DIPS og kjernejournalen.  Dette må nå gjøres manuelt og i flere prosesser. Det er et 
gevinstpotensiale, men for å ta det ut kreves forbedret programvare, økt hastighet, 
integrerte sikkerhetsmekanismer og integrasjon mot ande systemer (bl.a. DIPS, 
PARTUS, kjernejournal). Pasientsikkerhet er ivaretatt, men med høy 
ressursinnsats. Merkostnad ved innføring per 29.8 er bokført til 894 000 kroner 
pga. opplæring, utstyr og overtid (tidsforskjøvet daglige rutiner -previsitt, visitt, 
tavlemøter mm. - pga. lang responstid i programmet). Redusert aktivitet pga. 
MetaVision er ikke medregnet.  

Eksempler på utfordringene er stor treghet (lang responstid) i selve systemet og at 
det ikke viser at det jobber mens man venter. Dette medfører både frustrasjon og 
økt risiko for at man gjør feil. Det forventes bedre responstid i neste versjon av 
programmet som kommer i høst. Fagmiljøene påpeker en del funksjonelle 
svakheter og mangler i MetaVision. SSHF deltar i alle regionale arbeidsgrupper 
som jobber med testing, feilretting og forslag til forbedringer i MetaVision og 
integrasjoner mot andre applikasjoner. 

SSF fikk spesielle problemer i oppstarten fordi oppgradering av trådløse nett ikke 
var tilstrekkelig koordinert med innføring av MetaVision. Dette planlegges bedre 
for SSA og SSK og situasjonen i SSF følges fortsatt nøye. Hittil har det ikke vært 
frikjøpt leger til deltakelse i prosjektgruppa. Basert på erfaringene fra SSF styrkes 
nå kjerneteamet med en 50 % legeressurs i Arendal og tilsvarende i Kristiansand. 
Kjerneteamet er nå også styrket med kompetanse fra sengeavdelinger. 

For øvrig har innføring av elektronisk kurve medført en betydelig reduksjon i 
scanning av papirkurver. I arkiv- og dokumentseksjonen startes derfor en prosess 
for å tilpasse bemanningen til redusert arbeidsomfang.  

 


