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1 Status Covid-19 (september 2020) 

Sykehuset har per 8. september behandlet 52 pasienter med Covid-19. Det er for 
tiden ingen inneliggende pasienter med covid-19. 49 pasienter er utskrevet i live 
og 3 er døde. Det er analysert 41151 analyse for Covid-19 ved mikrobiologisk 
laboratorium i Kristiansand, hvorav 385 personer har fått påvist Covid-19 i 

perioden fra 4.mars og til dags dato.  
Smittesituasjonen i Agder er stabil. Det 
er en vedvarende fare for nye utbrudd, 
men foreløpig har utbruddene vært 
små og begrensbare. Administrerende 
direktør har vedtatt at grønn 
beredskap avsluttes fra og med 
mandag 14. september, men 
praktiserer årvåkenhet og viderefører 

nødvendige rutiner for reduksjon av smitte, slik som adgangskontroll, hyppig 
rengjøring og økt tilstedeværelse fra smittevern. 

På oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF i april 2020 (styresak 019-2020) har sykehuset 
planlagt for en Covid-19 beredskap på 188 ordinære senger og 68 intensivsenger. I 
tillegg inneholder beredskapsplanen 12 rene intensivsenger og 210 rene ordinære 
senger. Sykehuset har tilstrekkelige arealer og vil kunne nå inn i trinn 3 med vår 
ordinære bemanning, gitt nedtak av annen planlagt aktivitet. 

For å kunne behandle Covid-19 syke i dette antallet har det blitt anskaffet 
medisinsk teknisk utstyr som respiratorer, dialyseapparater og pumper. De aller 
meste av dette er på plass, men det er fremdeles noen mangler (Tabell 1).  

Tabell 1. Medisinsk teknisk utstyr tilgjengelig og i bestilling ved SSHF per 28.08.20 

Beholdning per 28.08.20 I bestilling 

Utstyr        /   lokasjon SSK SSA SSF SUM SSK SSA SSF 

Respiratorer 16 20 4 40 13a 0 0 

Anestesi-apparater 17 14 2 33 17b 0 0 

Annen ventilator 7 6 2 15 13c 4 c 4 c 

Dialyseapparater 25 18 8 88 4d 4 d 0  

a Leveranse uke 40, b Usikker leveranse, c uke 36-42, d leveranse uke 44.  Det gjøres oppmerksom på at 
respiratorer ved SSA skulle planlagt skiftes i 2020 og ved SSK i 2021. De gamle respiratorene fungere 
og bidrar til det høye respiratortallet ved SSHF i tabellen. 

Administrerende direktør ga fagdirektør i oppgave å gjennomføre en underveis-
evaluering av beredskapen i forbindelse med periode mars – mai i Covid-19 
utbruddet. Denne evalueringen foreligger nå og viser at sykehusets medarbeidere 
klarte mobiliseringen til gul beredskap og mottak av covid-19 pasienter bra. 
Foretaket har valgt å se den første bølgen av Covid-19 som et utgangspunkt for 
forbedring og identifiserer læringspunkter til en eventuell ny eskalering av 
pandemien. 
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2 Status MetaVision 

MetaVision er et elektronisk verktøy for dokumentasjon av pasientmålinger, 
observasjoner og medikamenter. Det gir helsepersonell en kombinasjon av 
innhøstede data fra medisinsk-teknisk utstyr og manuelle registreringer, 
strukturert og standardisert for SSHF og alle foretak HSØ. 

Prosjekt for innføring av MetaVision startet opp høsten 2018 i Flekkefjord og er nå 
innført i alle somatiske klinikker, samt i psykiatriske sengeposter.  ABUP, ARA og 
DPS-ene innfører MetaVision 3. november i år.  

Erfaringene så langt er positive, man nå har en gjennomgående kurve som kan nås 
fra alle PC-er. Flekkefjord startet opp med en eldre versjon av systemet og fikk 
store utfordringer med treghet og tilgjengelighet. Med oppgradert versjon og 
læringsmomenter fra en grundig evaluering av innføringen i Flekkefjord, fungerer 
systemet nå vesentlig bedre. Det var motstand både i fagmiljøene og 
tillitsvalgtkorpset om videre utrulling. Etter dialog med foretaksledelsen tilbød 
Sykehuspartner å sette ut målestasjoner for ytelsesevne. Med den bakgrunn 
vedtok administrerende direktør å videreføre planlagt utrulling. 

Det er fremdeles utfordringer med tregheter, manglende integrasjoner mellom 
DIPS, Partus og MetaVision og endring av arbeidsrutiner i klinikkene. 
Utfordringene følges opp i den videre forvaltningen av systemet både lokalt og 
regionalt. Det er ansatt fire personer i seksjon for Klinisk IKT som forvalter 
systemet og man legger opp til en glidende overgang fra prosjekt til forvaltning. I 
oktober er det ventet en ny oppgradering av systemet (versjon 6.12) og regionalt 
arbeides det med flere etterlengtede integrasjoner, ytelsesforbedringer og ny 
funksjonalitet, som vil komme i senere versjoner.  

Innføring av elektronisk kurve har ført til betydelig reduksjon av papirhåndtering 
og innsparing av flere årsverk i arkiv- og dokumenttjenesten. Det er gjennomført 
en spørreundersøkelse blant brukerne, som vil brukes i 
gevinstrealiseringsarbeidet. Analysearbeidet starter nå og vil danne grunnlaget for 
det langsiktige arbeidet med gevinstrealisering og forbedring av system og rutiner. 

Lokale prosjektkostnader er innenfor budsjett. 

 

3 Konsernrevisjonen 

Etter rapporterte uønskede hendelser knyttet til operasjoner ved Sørlandet sykehus, ba 

Helse Sør-Øst RHF etter dialog med ledelsen ved sykehuset konsernrevisjonen om å 

gjennomføre en revisjon ved sykehuset. 

Revisjonen er gjennomført, og Konsernrevisjonen har meldt at Covid-19-situasjonen 

har medført en forsinkelse i ferdigstilling av rapporten. 

Foretaksledelsen har deltatt i kvalitetssikring av datagrunnlag og fakta, og avventer nå 

ferdigstilling av rapporten. 

4 Akuttbygg Kristiansand 

Det er ambisjoner for utvikling og pågående byggeprosjekter på alle lokalisasjoner ved 

Sørlandet sykehus HF.  Det er velkjent at Somatikk Kristiansand er underdimensjonert i 

forhold til nåværende pasientstrøm og kompleksiteten i moderne akuttmedisin. Spesielt 

gjelder dette akutt- og intensivfunksjoner.  
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Nytt akuttbygg ved Sørlandet sykehus Kristiansand er omtalt i HSØs økonomisk 

langtidsplan 2021–2024 (Sak 060-2020) over regionale prioriteringer.  

Det er god dialog med eier om prosessen, og administrerende direktør har vært i to 

møter med eier for å diskutere rammer for prosjektinnramming. Styreleder deltok på det 

siste av disse møtene, som ble holdt 2. september. 

Det arbeides nå med ulike innganger til prosjektinnramming. Det er planlagt et 

oppfølgingsmøte med HSØ i oktober, og styret vil få seg forelagt sak om prosessen i 

løpet av høsten. 

 


