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 Ledelsens gjennomgang av styringssystemet for følgende områder:  
 

• Barn som pårørende 
• Ytre miljø 
• Opplæring MTU 
• Fysisk sikring 
• Oppfølging etter LGG 15.12.2020 

o Forskning 
o Økonomistyring 
o Pasient- og pårørendeopplæring 
o Risikostyring 
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Deltakerliste: 
 

Navn Rolle 
Nina Mevold Adm. direktør 
Susanne Sørensen Hernes Fagdirektør 
Per Bertil Qvarnstrøm Økonomidirektør 
Per W Torgersen Teknologidirektør 
Nina Føreland Organisasjonsdirektør 
Signy Svendsen Kommunikasjonsdirektør 
Nina Hope Iversen Klinikkdirektør, Somatikk Kristiansand 
Berit Grønning Nielsen Klinikkdirektør, Somatikk Arendal 
Øystein Evjen Olsen Klinikkdirektør, Somatikk Flekkefjord 
Espen Jarle Hansen Klinikkdirektør, Prehospitale tjenester 
Siri Tønnessen Klinikkdirektør, Medisinsk serviceklinikk 
Vegard Haaland Klinikkdirektør, Klinikk for psykisk helse 
Siren Vetrhus Knutsen Rådgiver, Fagavdelingen 
Knut-Kristian Aas Bjørnstad Rådgiver, Avdeling for teknologi og e-helse 
Bente Jahnsen Enhetsleder, Organisasjonsavdelingen 
Øyvind Grimestad Sikkerhetssjef, Service- og sikkerhetsavdelingen 
Frode Gallefoss Forskningssjef, Fagavdelingen 
Torhild Einstabland Økonomisjef, Økonomiavdelingen 
Helene Morvik Enhetsleder, Fagavdelingen 
Else Kristin Reitan Kvalitetssjef, Fagavdelingen 
Per Gunnar Waldal Rådgiver, Fagavdelingen 

 
Møtet ble gjennomført som videomøte.  
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Modellen som brukes for å drøfte og vurdere grad av modenhet i organisasjonen (skala fra 0-5):  
 

 
 
 
Vurdering av modenhet for temaene som ble gjennomgått 09.03.2021: 
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Oppsummering og tiltak pr. område: 

1. Barn som pårørende 
 
Hovedkonklusjon: Fokuset på barn som pårørende har økt betraktelig de siste årene. Det gjøres mye godt arbeid i den 
kliniske virksomhet, men likevel store forskjeller mellom psykiatri og somatikk. Dokumentasjonen er mangelfull. 
  

Det er forbedringspunkter knyttet til 
1. Tilpasning av registreringsrutiner for de ulike kliniske hverdager (KPH/somatikk har ulike kliniske behov) 
2. Dokumentasjon i pasientjournal 
3. Implementering av prosedyrekoder for arbeidet 
4. Samhandling internt ved overføring av pasienter 
5. Systematisk informasjonsutveksling mellom sykehus og kommune når barn er pårørende og trenger oppfølging 
6. Familiefokus i all behandling 

 
Modenhet: 2,8 
 

Enighet om å jobbe videre med følgende tiltak:  
 

 Tiltak Ansvar Frist 
1 Checkware – Barn/søsken Fagavdelingen Våren 2021 
2 Innføre dialog-/EDI-melding til kommunene Fagavdelingen 

/Helse-felleskapet i 
Agder 

2021 

3 Oppdatere interne registreringsrutiner, tilpasset ulike kliniske 
behov 

Fagavdelingen Våren 2021 

4 Innføre journalaudit/internrevisjon som et 
gjentakende/rullerende kvalitetsarbeid 

Fagavdelingen 2021 

5 Implementere koding av barn som pårørende Fagavdelingen/ 
kodekontoret 

2021 

 
Innspill/kommentarer etter presentasjonen: 
Den kliniske hverdagen er ulik i somatisk virksomhet og innen rus/psykiatri. Registreringsrutinene må derfor 
tilpasses den kliniske hverdag. Klinikerne må involveres i dette arbeidet. 
 
Checkware vil sannsynligvis innføres som et verktøy også i somatisk virksomhet. 

  
 

2. Ytre miljø 

Hovedkonklusjon: Styringssystemet med tilhørende dokumentasjon i EK vurderes som godt gjennomarbeidet. 
Kontinuerlig forbedring av systemet vil henge sammen med implementering av rammeverket.  

 
Det er forbedringspunkter knyttet til 

1. Videreutvikling av mål for ytre miljø relatert til FNs bærekraftmål i samarbeid med HSØ/nasjonalt, og 
implementere dette lokalt. Jfr. rammeverket som vedtas i Q2 2021. 

2. Internrevisjoner med fokus på HMS/Ytre miljø. 
3. Tettere oppfølging av forbruket av lystgass i forhold til både arbeidsmiljø- og ytre miljøperspektivet.  
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Modenhet: 3,8 
 

Enighet om å jobbe videre med følgende tiltak:  
 

 Tiltak Ansvar Frist 
1.  Videreutvikle mål for ytre miljø relatert til FNs bærekraftmål i 

samarbeid med HSØ/nasjonalt, og implementere dette lokalt. 
(Jfr. rammeverket som vedtas i Q2 2021.) 

TEH Q4 2021 

2.  Gjennomføre IR høsten 2021 med fokus på HMS/Ytre miljø. TEH Q4 2021 
3.  Følge opp forbruket av lystgass tettere (både arbeidsmiljø- og ytre 

miljøperspektivet).  
TEH/Teknisk  

4.  Utrede i hvilken grad bruk av hjemmekontor, digitale møter og 
redusert reisevirksomhet bør videreføres også etter korona. 

TEH/Org. 
avdelingen 

 

 
Innspill/kommentarer etter presentasjonen: 
Foretaksledelsen berømmer det systematiske arbeidet som har vært gjort innen temaet Ytre miljø over mange år. 
 
2020 har vært et spesielt år med store besparelse innen transport/reisevirksomhet grunnet hjemmekontor og liten 
reiseaktivitet i forbindelse med eksterne møter. Vi bør tilstrebe en utvikling med mindre reiseaktivitet også etter 
pandemien, da dette innebærer både økonomisk og miljømessig gevinst. 
 
Teknologien for digitale møter er videreutviklet og gjort lettere tilgjengelig, og det kan være aktuelt å se på 
mulighetene for å videreføre/tilrettelegge for dette også etter pandemien. 
 
Fortsatt bruk av hjemmekontor, både for administrativt og klinisk personell bør vurderes. For å realisere dette for 
klinisk personell må sykehuset ha låne-PC’er til disposisjon. Et aspekt ved økt bruk av hjemmekontor er de 
ergonomiske utfordringer mange kan ha i forbindelse med arbeidsplass hjemme. Dette må det tas hensyn til. 
 
Det hadde vært ønskelig å splitte opp måltallene i miljøregnskapet, slik at klinikker og stabsavdelinger kunne 
identifisere effekt av egne miljøtiltak. På grunn av målingenes karakter viser dette seg å være vanskelig på mange 
områder. 
 
Problemstillingen rundt høyt forbruk av lystgass bør tas opp med fagmiljøene. 

 
 
3. Styringssystem for MTU-opplæring 
 

Hovedkonklusjon: Det er utarbeidet gode rutiner og systemer for opplæring, men opplæringen blir i dag ikke godt 
nok dokumentert.  
 
Det er svakheter/forbedringspunkter knyttet til 
1. Avvik fra DSB tilsyn i 2020 er ikke lukket 
2. Noen enheter mangler dokumentasjon av MTU-opplæring  
3. Ulike rutiner for dokumentasjon (GAT, «Individuell dokumentasjon» i papirformat, ingen dokumentasjon) 
4. Manglende kontroll av dokumentasjon av MTU- opplæring i oppfølgingsmøter internt i klinikkene 
5. Det gjenstår å gjennomføre plan for internrevisjon på opplæring i MTU 
 
Modenhet: 2,4 
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Enighet om å jobbe videre med følgende tiltak:  
  

Tiltak Status Ansvar Frist 

1 Avvik fra tilsyn DSB i 2020 må følges opp og 
lukkes. 

Pågår Fag- /Org- / 
klinikkdirektører 

15.juni 
2021 

2 Implementere Kompetanseportalen for alle 
yrkesgrupper og påse at det er MTU-
kompetanseplan i alle enheter som har MTU 

Pågår Organisasjons 
direktør 

15.juni 
2021 

3 Påse at enheter som mangler dokumentasjon 
av opplæring  på MTU gjennomfører opplæring 
og dokumenterer 

Pågår Klinikk 
direktører 

31.12. 
2021 

4 Etterspørre dokumentasjon av MTU- opplæring 
i oppfølgingsmøter internt i klinikkene 

Pågår Klinikk 
direktører 

Årlig 

5 Gjennomføre internrevisjoner MTU-opplæring 
Detaljert revisjonsplan er utarbeidet og inngår i 
overordnet revisjonsprogram 2021-2023. 

Pågår Fagdirektør/ 
organisasjons 
direktør 

Opp start 
vår 2021 

 
Innspill/kommentarer etter presentasjonen: 
 
Dette er også et område der det er gode planer og gode rutiner for opplæring, men dokumentasjonen er for dårlig. 
Det er store forventninger til at Kompetanseportalen vil være et viktig bidrag til bedre dokumentasjon og oversikt 
over gjennomført opplæring, og at kompetansekravene etterleves. 
 
Utvikling av dash-boards vil bidra til å gi ledere på alle nivåer ønsket oversikt over ansattes kompetanse. 
 

 
4. Fysisk sikring 

 
Hovedkonklusjon: Det jobbes proaktivt, risikobasert og langsiktig med fysisk sikring i SSHF. Det er gjennomført flere 
risikoanalyser, og det prioriteres tiltak etter beslutninger i investeringsutvalg/foretaksledelsen. 
 

Det er svakheter/forbedringspunkter knyttet til 
1. Risikostyring: Vi gjennomfører risikovurderinger, og bruker dem i proaktivt forbedringsarbeidet, men 

mangler noe på formell risikohåndtering:  
a. Risikoaksept vs risikoreduksjon – Hvor ligger beslutningen? 
b. Verifikasjon av implementerte tiltak 
c. Del av risikostyringen i SSHF 

2. SSHF har ikke en sikkerhetspolicy som inkluderer fysisk sikring mot tilsiktede handlinger.  
 
Modenhet: 2,5 
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Enighet om å jobbe videre med følgende tiltak:  
 

 Tiltak Ansvar Frist 
1.  Tilpasse arbeidet med fysisk sikring til «Styringsdokumentet for 

risikostyring» (kommer våren 2021) 
Ø Grimestad 01.10.21 

2 Utarbeide en sikkerhetspolicy som omfatter fysisk sikring mot 
tilsiktede handlinger. 

Ø Grimestad 01.10.21 

3 Utarbeide en handlingsplan for fysisk sikring, basert på ROS 2016 og 
SBS helse, som spilles inn som del av Delplan investeringer 2021-
2024 

Ø Grimestad 01.06.21 

 
Innspill/kommentarer etter presentasjonen: 
 
Fysisk sikring er ikke fullt ut integrert i styringssystemet.  
 
Beslutningsmyndighet i forhold til akseptert risiko må defineres ytterligere. Dette blir en del av et overordnet 
dokument for risikostyring som er under utarbeidelse. 
 
Plan for strategiske investeringer innen dette tema er utarbeidet. 

 
 

 
Oppfølging etter LGG 15.12.2020 
 

o Forskning 
o Pasient- og pårørendeopplæring 
o Risikostyring 
o Økonomistyring 
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Forskning 
 
Modenhet pr. mars 2021: 2,4 (uendret) 
 

 
 
Pasient- og pårørendeopplæring 
 
Modenhet pr. mars 2021: 1,0 (uendret) 
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Retningslinjer for pasient- og pårørendeopplæring 

 
 
Nina I: Prosedyrer og rutiner ferdige i sept 2021, mens implementering gjennomføres innen utgangen av 2021. Obs tid 
for implementering. 
 
 
Risikostyring 
 
Modenhet pr. mars 2021: 2,3 (uendret) 
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Økonomistyring 
 
Modenhet pr. mars 2021: 3,0 (uendret) 
 

 
Nytt tiltak:  
Opplæring/kompetanse i fullmakter og økonomistyring for alle ledere.  
(Dette er nå innbakt i opplæringsplan for nye ledere, men det bør lages egen plan for «gamle» ledere.) 
 
 
Innspill til videre oppfølging: 
Generell kommentar: Det systematiske arbeidet som skjer som et resultat av LGG er nyttig.  
 

• Er det hensiktsmessig å rapportere status etter tidligere GTT f.eks etter 6 mndr, og ikke 3 mndr som nå?  
• Bør det benyttes en standard «mal» for statusrapportering der statusendring fremgår mer visuelt? 
• Modenhetsvurderingene er kanskje generelt litt strenge? 
• Neste LGG gjennomføres i løpet av 3 timer, en nedkorting fra 4 timer. Etterhvert vil det i større grad bli en 

statusoppdatering av tidligere tema, noe som vil kreve kortere tid. 
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