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Nr Risikoomåde

Risiko -  
mangl
ende 
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pn.

Risiko-nivå 
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3.tertial 
2021

Risiko-nivå 
2. tertial

Overordnede tiltak i 3.tertial:

Risiko-
nivå 

pr.31.03.22 
etter tiltak

7
Veksten i psykisk helsevern og rusbehandling 
høyere enn i somatikk 3-2 3-2

Avhenger av aktivitetsnivå i somatikk som skal ta ned 
ventelister, se pkt.1 over. Økonomi gitt større vekst i psykiatri 
og TSB

4-2

8

Gjennomsnittlig ventetid under 40 dager for 
psykisk helsevern voksne, under 35 dager for 
psykisk helsevern barn og unge og under 30 
dager for rusbehandling

4-3 5-4
 "den polikl.pasienten", stimuleringsmidler HSØ, 
fritidspoliklinikker, avhenger av utvikling i 
henvisningsmengde

4-3

9
Pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for 
utredning og med gjennomført evaluering av 
behandling over 80%

5-2 5-2
Lovprom-samarbeid,digitalisering, innføring checkware 
ift.evalueringer mm.

3-3

10
Andel pasienter i pakkeforløp skal i minst 80% 
sammen med behandler ha utarbeidet en 
behandlingsplan

4-2 4-2 Lovprom-samarbeid,digitalisering, innføring checkware 
ift.evalueringer mm.

3-2

11 Minst 60% av epikrisene skal være sendt innen 1 
dag etter utskrivning

1-2 1-2 1-2

12
Antall pasienter i døgnbehandling med 
tvangsmiddelvedtak ikke reduseres 3-3 3-3

 - endringer i retningslinjer knyttet til isolering/skjerming 
- drøfting i fagråd
- økt kunnskap om ettersamtale i forebyggingsarbeid
- handlingsplan i PSA
- opplæring og dialog med ansatte i PSA
- gjennomgang av journaler/audit 

3-3

13 Avvisningsrater ved poliklinikkene i psykisk 
helsevern reduseres 

4-4 4-4

Klinikken opplever en stor henvisningsøkning og behov for å 
jobbe mer utadrettet mot fastleger og 
kommunehelsetjenesten for riktigere henvisninspraksis. 
Stimuleringsmidler HSØ vil øke avklaringssamtaler

3-4

Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
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14
Andel somatiske pasientopphold med 
pasientskade, målt med metoden GTT, reduseres 
til 10% eller lavere

2-2 2-2 2-2

15
Andel enheter med godt sikkerhetsklima utgjør 
minst 75% 2-2 2-2

Oppfølging ForBedring 2021 i alle enheter. 81 % av 
enhetene på SSHF svarer 75 eller bedre.  Referansen 
(HSØ) var 82 %. 

2-2

16 Forbruk av bredspektret antibiotika reduseres 
med 30% sammenliknet med 2012

2-3 2-3 Økt fokus og datavarehusløsning etableres høsten 2021 2-2

17 Unngå korridorpasienter 2-2 2-2 2-2

18 Minst 70% av epikrisene i somatikk er sendt 
innen 1 dag etter utskrivning

2-2 2-2 2-2

19 Antall nye kliniske behandlingsstudier med 
pasientdeltakelse økes med 15%

3-2 3-2 3-2

20 Økning av utdanningskapasitet prioriteres 2-3 2-3

Styrke veiledningskompetansen i SSHF

2-3

21 Beholde ansatte og rekruttere bedre 3-2 3-3
Delplan "beholde og rekruttere" i strategiplanarbeidet. Satt 
av resurser til samarbeidsprosjekt med Senter for 
seniorpolitikk og NSF, hvordan beholde seniorers 
kompetanse lengre.

2-2

22 Prioritere å utvikle kompetanse 2-3 2-3 2-3

23 Ny teknologi tas i bruk for bedre helsehjelp, og 
eldre applikasjoner utfases.

2-3 2-3 Talegjenkjenning. Avstandsoppfølging på ulike områder. 
Implementere e-mestring. Følge de regionale planene for 
teknologiinnføring. 

2-3

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
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24
Sammenhengende innsats fra forebygging til 
spesialiserte helsetjenester, for å bedre helse i 
befolkningen.

2-3 2-3 2-3

25 Manglende kvalitet i pasientbehandlingen og 
dårlige brukererfaringer

3-2 3-2 3-2

26 Arbeidsmiljø for ansatte 3-3 3-3
Oppfølging av ForBedring 2021 i alle enheter. HMS-uka i SSHF 
med fokus på arbeidsmiljø. Oppfølging av indikatorer HMS i 
HAMU.

2-3

27 Nok tid til pasientbehandling 3-3 3-3 2-3

Målene i regional utviklingsplan skal understøttes
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28 Resultatkrav oppnås 3-3 3-3

Fokus på gjennomføringTP3, og  TP4 - bamenningsnedtak 
og operasjonsproduktivitet mm, fokus aktivitet og god 
hverdagsdrift, Venteliste-sprint. Covid-19 
kompensasjonsordning kan påvirke årsresultatet også i 
2022

3-3

29 Antall årsverk er i hht budsjett 4-4 3-4
fokus gjennomføring  TP3 pleie og merkantil, og god 
hverdagsdrift/tett oppfølging av enheter. Pandemi medfører 
utsettelse av planlagte nedtak bemanning.

3-4

30 Aktivitet er i hht budsjett 4-4 4-4
Covidsituasjon påvirker dette negativt, mens rekruttering 
spesialister,fokus på aktivtet,planleggingshorisont leger, 
venteliste-sprint er tiltak.

3-4

31 Kjøp at eksterne helsetjenester / Fritt 
behandlingsvalg og innleie ihht. budsjett

4-3 4-3
fokus ressursbruk langtidsbehandling TSB pasienter, fokus 
på å unngå fristbrudd somatikk,samt plan for rekruttering er 
tiltak

3-3

Økonomi
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32 Kapasitet og kvalitetsutfordring pga. arealmangel 3-3 3-3

Covid-situasjonen mm. gir arealmangel i Kristiansand, 
Arendal må løse lokaliseringsutfordringer øye mm., DPS 
Solvang mangler plass, Flekkefjord mangler plass i 
akuttmottak. Ingen raske løsninger på disse områdene

3-3

33 Vedlikehold bygg 4-4 4-4

Streng prioritering av vedlikeholdsinvesteringer innenfor gitte 
investeringsrammer, etterslep svært høyt.Langsiktig arbeid. 
Konseptfase nytt Akuttbygg i Kr.sand i prosess. Byggforhold 
BUA og KK følges opp separat.

4-4

34 Vedlikehold av utstyr 2-3 2-3 Vedlikeholdsplaner baseres på risikovurderinger 2-3

Annet
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