
Risikovurdering 2. tertial 2019 Sørlandet syke
Nr Risikoomåde Risiko for manglende 

måloppnåelse S K Risiko-
nivå

Redusere	unødvendig	venting	og	variasjon	i	kapasitetsutnyttelsen

1
Risiko for å ikke nå mål om 
ventetid og fristbrudd i 
somatikken

Lange ventetider og stort antall 
fistbrudd innenfor ortopedi og ØNH i 
Kristiansand, og fare for høyt antall 
fristbrudd innen hjerte. Høy risiko 
innen hjerte, plastikk, ortopedi og øye 
i Arendal. Noe bedring av 
legekapasitet høst 2019 (SSA: 
plastikk, ortopedi   SSK: ØNH, 
kjevekir). 

5       3       Kritisk

2
Risiko for å ikke overholde 
minst 93 % av 
pasientavtalene

Mange utsatte kontakter innen 
revmatologi, ortopedi og ØNH.
Størst utfordringer og forverring 
sammenlignet med 2018 innen 
plastikkirurgi og pediatri i Arendal.

4       3       Høy

3
Risiko forbundet med 
gjennomføring av pakkeforløp 
kreft

Utfordringer knyttet til radiologi 
(mamma, urologi) og til behandling 
ved OUS (lunge). 

2       3       Middels



4

Risiko for å ikke oppnå 
nødvendig økonomisk resultat 
for å kunne investere i utstyr, 
teknologi og bygg 

4       4       Kritisk

5

Risiko om å ikke nå mål om 
større vekst i psykisk 
helsevern og TSB enn for 
somatikk på regionnivå

3       2       Middels

6

Risiko forbundet med 
innføring og gjennomføring av 
pakkeforløp innen psykisk 
helsevern og TSB 

3       2       Middels



7

Risiko for å ikke oppnå mål 
om at minst 50 % av 
epikrisene blir sendt innen 1 
dag etter utskrivning fra PHV 
og TSB

SSHF mangler data på dette. Jobbes 
med i HSØ. 1       2       Lav

8

Risiko for å ikke oppnå mål 
om reduksjon av 
tvangsmiddelvedtak i PHV 
døgnbehandling

3       3       Høy

9 Risiko for å ikke nå mål om 
ventetid i PHV og TSB 3       2       Middels



10
Risiko for å ikke nå mål om 
reduksjon av avslagsrater ved 
poliklinikkene innen PHV

3       2       Middels

Bedre	kvalitet	og	pasientsikkerhet

11

Risiko for å ikke oppnå mål 
om reduksjon av andel 
pasientskader (GTT-
undersøkelsene)

2       2       Lav

12
Risiko for å ikke oppnå mål 
innen HMS og 
pasientsikkerhet.

I somatikk Kristiansand er det stor 
risiko knyttet til intensiv/ 
intermediærkapasitet.

3       3       Høy

13
Risiko for å ikke oppnå mål 
om 20 % reduksjon av 
bredspektret antibiotika 

2       2       Lav

14 Risiko for å få 
korridorpasienter 2       2       Lav



15

Risiko for å ikke oppnå mål 
om at minst 70 % av 
epikrisene blir sendt innen 1 
dag etter utskrivning fra 
somatikken

2       2       Lav

16
Risiko forbundet med 
utdanning, rekruttering og 
arbeidsmiljø.

SSHF har generelt en god 
rekrutteringssituasjon med store 
utfordringer innen enkelte områder 
som spesialister i psykiatri, patologi, 
kirurgi og ortopedi samt enkelte 
grenspesialiteter innen lavvolums fag. 

3       3       Høy



17

Risiko forbundet med 
informasjonssikkerhet, 
informasjonsdeling, mobile og 
brukervennlige løsninger.

2       3       Middels

Andre	tema/områder	med	høy	risiko

18
Risiko knyttet til kapasitet og 
kvalitet pga. arealmangel

3          3          Høy

19 Vedlikehold bygg/utstyr 3          3          Høy



hus HF
Tiltak SSHF 2. tertial

- Rekruttering av leger til ortopedi, gastrokirurgi, plastikk, og 
karkirurgi. 
- Rekruttere flere behandlerer KPH 
- Sende pasienter til Helfo. 
- Overføre ortopediske pas tilbake SSF - ambulering av 
ortopeder fra SSK
- Etablere felles ventelister.
- Driftsgjennomgang av ØNH. 
- Ny turnus, bedre kapasitet urolig pol, Krs
- Bruk av frivillig poliklinikk (fritid og kveld)
- Etablere hørselssentral ved SSF. 
- Gjennomgå tilbud på søvnutredning (Nevro)
- Forbedre kapasitet CT-angio, 
- Oppgavedeling lege>spl/ optiker - Øye. Oppgaveoverføring 
poliklinikk . 
- Gjennomgå uønsket variasjon/ overforbruk undersøkelser, 
kontroller, prosedyrer, kfr "gjør kloke valg"

- samme tiltak som over 
- Vurdere samlet kapasitet alle lokasjoner ortopedi, radiologi og 
felles videomøter.
- Avvikling av fristbrudd prioriteres, dette vurderes løpende

- Styrke poliklinisk kapasitet urologi 
- Henvise pasienter fra SSK til SSA for MR. 
- Frigjøre radiologikapasitet ved å fjerne rutinemessig, 
unødvendig preoperativ røntgen thorax som rutine. 
- Forbedring av registreringsrutiner. 
- Deltakelse på MDT-møter (multidisiplinære team møter).



Resultatforbedring deles inn i klinikkvise prosjekter og 
driftstiltak, og tiltak etablert i prosjekter i 
virksomhetsprogrammet KOM. 
- Klinikkene arbeider med tiltak innen bedret ressursutnyttelse 
enten ved å redusere årsverk eller øke aktivitet og inntekt. 
Prosjekter i KOM er i konseptutredningsfasen og det skal 
etableres gevinstoversikter knyttet til hvert prosjekt. 
Av prosjekter i KOM kan nevnes: 
- Mer effektiv operasjonsplanlegging/drift, mer optimal 
poliklinikkutnyttelse
- Gjennomgang av de 5% som benytter ca 50% av tjenestene i 
samhandling med kommunene
- Gjennomgang og reduksjon av variasjon samt standardisert 
journaldokumentasjon og digitalisering av de merkantile 
tjenestene.
- Oppgavedeling. 

- Økt bemanning i ABUP (7 stillinger i pol.kl.)
- Innføring av pakkeforløp.
- Ta i bruk ny teknologi. Bruk av E-meistring som en del av 
behandlingstilbudet vil avhenge av anskaffelse av klinisk IKT 
støttesystem. 
- Samarbeid med kommunen om kvalitet på henvisninger. 

- internundervisning ved ulike enheter etter antatt behov
- Etablere monitoreringssystem for daglig tilbakemelding på 
status, ref målepunkter i pakkeforløp
- oppfølging ved avdelingene med bakgrunn i NPR 
tilbakemelding på rapporterte koder og estimerte forløpstider
- internavklaringer knyttet til koding
- fra 1.september innkoding av pasienter inntatt i behandling 
forut for 01.01.2019, i pakkeforløp (som fremdeles er i 
behandling)



- Riktig bruk av belter: Enheter skriver en rapport etter 
hendelser. Rapporten skal brukes i læringssammenheng i 
enheten.  
- Ettersamtaler ved alle tilfeller av bruk av tvang. 
- Oppfølging av Sivilombudsmannens anbefalinger vedr. bruk 
av skjerming. 
- Implementere HSØ-plan for reduksjon av bruk av 
tvangsmidler.
- Oppfølging av høringsnotat knyttet til 
Tvangsbegrensningsloven. 

- Drøfte bruk av dialogmeldinger med fastleger i fagråd KPH. 
Mulighet for å sikre riktig pasient på rett sted til rett tid. 
Dialogmeldinger er forventet innført i DIPS Classic 03.11.2019. 
- Implementering av pakkeforløp er forventet å påvirke ventetid 
i positiv retning
- Fortsatt arbeid i KPH fagråd med å utforme retningslinjer og 
tiltak med fokus på avslutning av pasientforløp i KPH 
- Avklare om det er interesse og mulighet for å utarbeide en e 
læring for henvisning med beslutningsstøtte for fastleger. 
Praksiskoordinatorene er orientert og invitert inn i samarbeid. 
Saken meldt til neste MSR.



- Drøfte bruk av dialogmeldinger med fastleger i fagråd KPH. 
Mulighet for å sikre riktig pasient på rett sted til rett tid. 
Dialogmeldinger er forventet innført i DIPS Classic 03.11.2019. 
- Implementering av pakkeforløp er forventet å påvirke ventetid 
i positiv retning
- Fortsatt utarbeiding av retningslinjer og tiltak med fokus på 
avslutning av pasientforløp i KPH fagråd
- Avklare  om det er interesse for og mulighet for å utarbeide en 
e læring for henvisning med beslutningsstøtte for fastleger i 
samarbeid med kommunehelsetjenesten. Saken meldt til neste 
MSR. Praksiskoordinatorene er orientert og invitert inn i 
samarbeid. 
- Fortsatt utredning av alternative modeller for inntak og 
organisering av tjenesten. 

I henhold til intern statistikk er avslagsraten for 2019 p.t. 
tilsvarende 2018, ref. risiko for å ikke nå mål om reduksjon av 
avslagsrater for poliklinikk innen PHV.  

- Gjennomføring av tavlemøter, det grønne korset i 
prehospitale tjenester. 
- Samarbeid mellom sykehusene ved rotasjonsordninger. 
- Rekruttering av spesialister. 
- Rekruttering av spesialsykepleiere til intensiv og intermediær 
er igangsatt. 
- Gjennomgang av sengepostsammensetning og bemanning. 

- Gjennomgang av pasientforløp med tanke på å redusere 
liggetid.
- Sikre at pasientrom holdes ledig ved overbelegg. 
- Ny gjennomgang av registreringspraksis korridor.



- Prosjekt om dokumentasjonsrutiner pågår ved SSA med mål 
om raskere ferdigstillelse av dokumenter. 
- Forbedringsprosjekt i pasientadminstrativt arbeid ved SSK. 

-Startet et arbeid med å utarbeide strategi for utvikle og 
beholde kompetente medarbeidere i SSHF.
-KPH utarbeider systematisk gjennomgang og egen strategi for 
å identifisere tiltak for å rekruttere og beholde psykiatere og 
psykologspesialister
-KPH deltar i regionalt rekrutteringsprosjekt innen psykisk 
helsevern barn og unge ledet av HSØ. 
-Ved SSF er det igangsatt rekrutteringsprosesser, men det er 
utfordrende å rekruttere overleger i kirurgi og 
spesialsykepleiere i anestesi og operasjon. 
-Det er etablert en ambuleringsordning innen ortopedi med 
ortopeder fra SSK som ambulerer til SSF
-Rekrutteringstiltak knyttet til ortopedi og gastrokirurgi
-Ved SSA vurderes det tiltak knyttet til rekruttering av 
spesialsykepleiere pga økt konkurranse med kommunene. 
-Startet arbeid med kommunene på Agder og UIA med å 
identifisere felles tiltak for å sikre rekruttering, utvikle og 
beholde medarbeider
-Avdelingen utarbeider langsiktige planer med å rekruttere LIS 
2 og 3 innen bl.a patologi og andre utsatte grenspesialiteter
-Etablert et KOM-prosjekt «ny oppgavedeling» som skal bidra 
til at SSHF bruker ressurser og kompetanse riktig



-Ta i bruk standard regionale løsninger i henhold til regional 
fremdriftsplan. 
-Prioritere anskaffelser av mobile løsninger enten i henhold til 
regionale rammeavtaler eller lokale investeringer
- Innen MSK er det satt igang nytt RIS, nytt labdatasystem, 
digital patologi, løsning for teleradiologi, forbedret løsning for 
kommunikasjon mot primærhelsetjenesten. (IHR)
- Innføring av MetaVision ved SSA og SSK. 
- Prioritering av PLO meldinger. 
- Prosjekter innen Merkantil avdeling ved SSA med formål om å 
tilrettelegge for økt digitalisering. 

- Anskaffelse av modulbygg 2019/2020. 
- Starte planlegging av nytt akuttbygg
- Automasjon av laboratoriedriften SSK og SSA vil bidra i 
positiv retning for lab
- Få kontroll på driftsøkonomien slik at midler til investeringer 
frigjøres


