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 Ledelsens gjennomgang av styringssystemet for følgende områder:  
 

• Traumetilbudet 
• Pasientreiser 
• Medisinsk koding 
• Kommunikasjon 
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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 
Geir Rørbakken 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 
Per Kristian Hyldmo enhetsleder Traumeenheten 
Erik Vevling Sunde avdelingssjef, AMK og pasientreiser 
Trude Skeie konsulent, AMK og pasientreiser 
Solgunn Berstad enhetsleder, medisinsk koding 
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 08.06.2021: 
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Oppsummering og tiltak pr. område: 

1. Traumetilbudet i SSHF 
 
Hovedkonklusjon: Styringssystemet er generelt godt. Det er utfordrende å opprettholde høy nok kompetanse i ledelse 
av traumeteamene. Kan styringssystemet bidra til dette på en bedre måte enn i dag? 
  
Det er forbedringspunkter knyttet til: 

1. Styrende dokument for Traumeenheten 
o Beskrive overordnede oppgaver 
o Samarbeidslinjer - forhold og roller stab/linje 
o Beskrive oppgavene 

 
Modenhet: 2,5 
 
Enighet om å jobbe videre med følgende tiltak:  

 
 Tiltak Ansvar Frist 
1 Utarbeide overordnet styrende dokument for Traumeenheten Per Kr Hyldmo 01.10.2021 
2 Vurdere rapporteringssystem om grad av oppfyllelse av 

kompetansekrav i henhold til. Nasjonal traumeplan og HSØ-
vedtak ved hjelp av  Kompetanseportalen 

Per Kr Hyldmo  Inngår i tiltak 3 

3 Risikovurderinger gjennomføres. Det legges fram sak for 
foretaksledelsen når dette er gjennomført. Kan styringssystemet i 
større grad understøtte nødvendig kompetanseoppbygging?  

Per Kr Hyldmo  28. 09.21 

 
Innspill/kommentarer etter presentasjonen: 
Det er vanskelig å etterkomme de formelle kompetansekravene til lederne av traumeteamene.  
Etterlevelse av formelle krav vil kunne medføre en for stor belastning på enkelte fagmiljøer, f.eks 
gastrokirurgi-miljøet, og ha konsekvenser for andre oppgaver disse skal utføre.  
 
Regionale kurs som er avlyst i 2020/-21 bidrar til ytterligere svekkelse i utdanningen og den formelle 
kompetanse. 
 
Det gjennomføres kompenserende tiltak internt. 
 
Det vedtas å gjennomføre en risikoanalyse, der man vurderer risikoreduserende/kompenserende tiltak for 
å minimere risiko.  

 

2. Pasientreiser 

Hovedkonklusjon: styringssystemet med tilhørende dokumentasjon i EK vurderes som godt gjennomarbeidet.  
 

Det er forbedringspunkter knyttet til: 
1. Behov for å systematisere og kvalitetssikre kontroll av drosjeoppgjør 
2. Manglende overordnet mål- og strategidokument 
3. Behov for å avklare brukernes forventninger til tilbudet, samt gjøre tilbudet mer forutsigbart jamfør 

tilbakemeldinger i årlig brukerundersøkelse 
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4. Behov for å koordinere all offentlig transport i samarbeid med fylkeskommuner og trafikkselskap for å oppnå en 
bedre ressursutnyttelse 

5. Behov for å forbedre meldekulturen knyttet til avvik og uønskede hendelser 
 

 
Modenhet: 2,8 
 
Enighet om å jobbe videre med følgende tiltak:  
 

 Tiltak Ansvar Frist 
1.  Samle alle oppgjør i samme oppgjørssystem (Ctrl), slik at tall kan 

kontrolleres og sammenstilles på en systematisk og 
ressursbesparende måte. 

Avdelingssjef  01.07.21 

  

01.07.21 

2.  Utarbeiding av  handlingsplan med forankring i foretakets 
strategidokument for perioden 2021-2024. 

Avdelingssjef August 2021 
 

3.  Utarbeide en Serviceerklæring, samt et sett med serviceparametere 
som sier noe om hva pasient kan forvente av f.eks ventetid. 

Avdelingssjef Utgangen 2022 
 

4.  Det pågår en prosess om et evt samarbeid med Agder 
Fylkeskommune og AKT for å se på muligheten for å se 
pasientreiser, TT-kjøring og skolekjøring i sammenheng. 
Tiltaket/prosessen må vurderes på overordnet nivå. 

Klinikkdirektør Mulighet for 
innføring av 
pilot i løpet av 
2022 

5.  Legge til rette for at medarbeidere er informert om og har høyest 
mulig kompetanse på rutiner for melding av uønskede hendelser, og 
sikre at det gjennomføres systematisk læring i etterkant av slike. 
Dette gjøres gjennom strukturert informasjons- og holdningsarbeid, 
samt en evaluering av hvilke system som er hensiktsmessig for 
pasientreiser i behandling av avvik. 

Avdelingssjef Pågående 
 

 
Innspill/kommentarer etter presentasjonen: 
Pkt 4 i tiltakslisten kan betraktes som et strategisk valg som må vurderes på overordnet nivå. 
Dette anses imidlertid som et viktig bidrag i den videre utvikling innenfor dette feltet. 
 
 
 
3. Medisinsk koding 

 
Hovedkonklusjon: Strukturelle systemer er på plass, men overordnet prosedyrer må utarbeides. I tillegg må 
kompetansekrav inn i kompetanseportalen.  Det ble ikke lagt fram data om resultater. Dette legges fram ved 
rapportering om 6 mnd (indekser mm) 
 

Det er svakheter/forbedringspunkter knyttet til 
1. Utdatert/mangler retningslinje på foretaksnivå.  
2. Behov for bedre system rundt «Grunnopplæring for medisinsk koding for nye LIS-er».  
3. Mangler et definert og strukturert samarbeid med Fagavdelingen 
4. Mangler et system for håndtering av saker hvor behandler fastholder feil kodebruk etter tilbakemeldinger fra 

KMK hvor det i henhold til kode- og regelverket ikke er rom for subjektiv vurdering av kliniker 
5. Forbedre system ved forslag om endring av medisinske koder slik at man unngår at det sendes mange «gule 

lapper» i dips  
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6. Behov for å få opp kvaliteten på journaldokumentasjonen da det er av betydning for korrekt koding 
7. Avvikende rutiner for mottaker av tilbakemelding ved forslag om kodeendring etter avdelingenes ønske 
8. Mangler felles prosedyre for medisinsk koding på klinikknivå 
9. At epikrise skal følge pasienten ved utreise gir behandler tidspress med å finne korrekt medisinske koder 

? 
Modenhet: 2,8 
 
Enighet om å jobbe videre med følgende tiltak:  

 
 Tiltak Ansvar Frist 

1.  Utarbeide/oppdatere retningslinje for 
-medisinsk koding, beskrive styringssystemet på foretaksnivå. Se 

også punkt 7 
- /interne revisjoner 
-gjennomgang av feil- og sjekklister 
-grunnopplæring i medisinsk koding for alle aktuelle profesjoner 

Økonomidirektør 31.10.2021 

2 Avklare om «Grunnopplæringen i medisinsk koding» skal være 
obligatorisk for alle nye LIS-er uavhengig av lokalisasjon og etablere 
rutine som gjør at klinikkene rapporterer inn nye LIS-er til KMK og 
hvem som har deltatt 

Foretaksledelse 
 

01.09.21 
 

3 Etablere samarbeid med Fagavdelingen som beskrevet i mandatet Økonomidirektør 31.10.2021 
4 Etablere system for håndtering av saker hvor behandler fastholder 

feil kodebruk etter tilbakemeldinger fra KMK hvor det i henhold til 
kode- og regelverket ikke er rom for subjektiv vurdering av kliniker 

Økonomidirektør 31.10.2021 

5 Utrede om det skal etableres rutine for at kodekonsulent endrer 
medisinske koder uten korrespondanse med behandler der 
sekundærgjennomgang oppdager opplagt feil bruk av koder basert 
på beskrivelser i gjeldende kode- og regelverk  

Økonomidirektør 
 

31.10.2021 

6 Utrede etablering av felles og lik rutine for tilbakemelding ved 
forslag om kodeendring 

Økonomidirektør 31.10.2021 

7 Utarbeide felles prosedyre for medisinsk koding med utgangspunkt i 
prosedyre utarbeidet ved SSK 
Medisinsk koding - system for kvalitetssikring - Klinikk for somatikk 
SSK. Se punkt 1, kan være sammenfallende.  

Økonomidirektør 31.10.2021 

8 Utrede om det skal testes ut bruke av kodefrie epikriser, der 
kodekonsulenter setter koder etter legens tekstlige beskrivelse av 
tilstand. Ressursbruk, risiko mm må belyses.  

Økonomidirektør 31.10.2021 

Innspill/kommentarer etter presentasjonen: 
Det må utarbeides prosedyrer på foretaksnivå (samme praksis i hele foretaket). 
 
Det er vesentlig at kompetansen hos de som utfører koding er tilstrekkelig. Kompetansekrav bør legges inn i 
Kompetanseportalen. 
 
Kvalitet på epikrisene er viktig for at sekundærkoding skal bli riktig. 
 
Pkt 4 må formuleres slik at ansvaret ligger i linja (Per Q, Nina M og Sus ser på dette punktet). Både tiltak 4, 5 og 8 
innebærer vesentlige endringer fra dagens praksis og må utredes og legges fram for FL.  
 

 
 

http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok33698.pdf
http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok33698.pdf
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4. Kommunikasjon 
 
Hovedkonklusjon: Det er utarbeidet gode rutiner og systemer for kommunikasjon. Imidlertid er det utfordrende å måle 
resultater innen dette feltet (utarbeide gode indikatorer).   

 
Det er svakheter/forbedringspunkter knyttet til: 
1. Vi klarer ikke å etterleve «informasjon helt ut» – få alle til å ta sitt ansvar for informasjon ut - og 

tilbake.  
2. Vi har ikke etablert «kommunikasjon» som et fag som angår oss alle. 
3.  SSHF mangler mål og strategier for hvordan kommunikasjonsressursene internt i SSHF skal 

samarbeide 
4. Kommunikasjonsavdelingen mangler konkret plan og mål for faglig oppdatering 
5. Kommunikasjonsavdelingen mangler «styringsverktøy» i form av målbare mål 
6. Sårbarhet mht Sykehuspartner og levering (intranett) 

 
Modenhet: 2,0 

 
Enighet om å jobbe videre med følgende tiltak:  

  
Tiltak Ansvar Frist 

1 Gjensidig lederavtale (GLA) må 
poengtere ansvar for informasjon helt ut 

HR i samarbeid med 
Komm.avd. 

 

2 Kommunikasjon som tema i 
forbedringsarbeidet 

HR i samarbeid med 
Komm.avd. 

 

3 Jevnlige møter 
kommunikasjonsressursene SSHF 
imellom 

Kommunikasjonsdirektør Under 
arbeid 

4 Ansette spisskompetanse – nytt intranett Kommunikasjonsdirektør Sommer 
2021 

5 Analysere medietreff – «negative, 
nøytrale, positive»  
Flere behandlingstekster på sshf.no 
Handlingsplan på hvilke mål vi skal oppnå 

Kommunikasjonsdir 
 
Webansv./klinikkene 

Under 
vurdering 
Løpende 

6 Etablere regionalt redaksjonsråd for 
intranett 

Komm.dir/intranettansvar Påbegynt 

Innspill/kommentarer etter presentasjonen: 
Hva er de definerte målene innen dette feltet?  
Styrende dokumenter er på plass, men vet vi om de etterleves? 
 

 
Ansvarlig stabsavdeling rapporterer om status for tiltakene etter 6 mnd, som del av LGG.  
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