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 Ledelsens gjennomgang av styringssystemet for følgende områder:  
 

• Innkjøp 
• Renhold 
• Simulering 
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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 
Nina Hope Iversen klinikkdirektør, Somatikk Kristiansand 
Geir Rørbakken klinikkdirektør, Somatikk Arendal 
Espen Jarle Hansen klinikkdirektør, Prehospitale tjenester 
Siri Tønnessen klinikkdirektør, Medisinsk serviceklinikk 
Vegard Haaland klinikkdirektør, Klinikk for psykisk helse 
Atle Aas seksjonsleder, Seksjon for innkjøp og logistikk, Økonomiavdelingen 
Elin Østerberg avdelingssjef, Avdeling for internservice, Medisinsk service 
Martin Hauge seksjonsleder, Fagavdelingen 
Siren Wetrhus Knutsen rådgiver, Fagavdelingen 
Øystein Tharaldsen seksjonsleder, Avdeling for teknologi og e-helse 
Edzo Michel Elias Klawer seksjonsleder, Medisinskteknisk seksjon 
Bente Jahnsen enhetsleder, Organisasjonsavdelingen 
Øyvind Grimestad sikkerhetssjef, Service- og sikkerhetsavdelingen 
Else Kristin Reitan kvalitetssjef, Fagavdelingen 
Per Gunnar Waldal rådgiver, Fagavdelingen 
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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 28.09.2021: 
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Oppsummering og tiltak pr. område: 
 
1. Simulering 

 
Hovedkonklusjon:  
Det er utarbeidet få styrende dokumenter knyttet til simulering. Simulering er ikke nevnt i strategiplanen, men krav til 
simulering er beskrevet i interne kompetansekrav på avdelingsnivå. Det er lite rapportering på simuleringsaktivitet. 
 

Det er svakheter/forbedringspunkter knyttet til 
• Det er behov for avklaring på ledelse, ansvar og oppgaver i sim-aktiviteten  
• Det er stort behov for å definere simuleringskravene i overordnede styringsdokumenter i SSHF 
• Det er store skjevheter i hvem/hvor simuleringstrenging gjøres i SSHF – det bør synkroniseres 
• Stor grad av tilfeldigheter på hvem som er/blir med i simuleringstrening i SSHF – stor variasjon på hva ledere på 

enhet- og avdelingsnivå velger å prioritere tid til 
 

Modenhet: 0,8 
 
Enighet om å jobbe videre med følgende tiltak:  

 
 Tiltak Ansvar Frist 
1. Beskrive forslag til modell for organisering, ansvar og oppgaver til 

simuleringssenteret 
Fagavdelingen 01.2022 

2. Beskrive krav til simulering i overordnede styringsdokumenter Fagdir(FD)/Org.dir (OD) 01.2022 
3. Utrede forslag til årlig rapporteringsrutiner for simuleringsaktivitet i 

SSHF 
FD 01.2022 

4. Utrede forslag til styrking av  sim-senteret med kompetanse innen 
psykiske helse/kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid 

AD/FD 03.2022 

5. Utarbeide rutine/veileder for bruk av simulering i oppfølgning av 
uønskede hendelser 

FD/BER 03.2022 

6. Iverksette prosjekt for felles simuleringssenter mellom 
SSHF/UiA/kommuner 

AD/FD/OD 06.2022 

 
Innspill/kommentarer etter presentasjonen: 
Variasjonen i simuleringsaktivitet må reduseres, det er for mye tilfeldigheter og mange skjevheter mellom 
lokasjoner. Forestående tiltak vil redusere variasjonen betydelig. 
 
 Det lages forslag til rapportering, både på individ- og systemnivå. Planen presenteres for foretaksledelsen 
og vedtas der.  
 
Obs! Det foregår mye simuleringstrening som ikke gjennomføres i regi av sim-senteret. 
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2. Innkjøp 
 
Hovedkonklusjon:  
Mye er styrt gjennom regionale avtaler. Det er over tid etablert og gode rutiner, men vi mangler et overordnet styrende 
dokument. Dårlig rapporteringsmulighet i RegERP. 
  
Det er forbedringspunkter knyttet til: 

• Det mangler et samlet overordnet dokument som beskriver styringssystemet for innkjøp ved SSHF, med linker til 
de aktuelle regionale dokumentene  

• Etter innføring av RegERP er det behov for bedre rapporter for å kunne gjøre analyser samt å effektivt kunne 
svare på henvendelser fra avdelingene 

 
Modenhet: 2,4 
 
Enighet om å jobbe videre med følgende tiltak:  

 
 Tiltak Ansvar Frist 
1. Utarbeide et overordnet styrende dokument i EK for planlegging, 

gjennomføring, kontroll og overvåking av innkjøp 
Innkjøpssjef Q4 2021 

2. Utarbeide bedre rapporter, regionalt arbeid har startet 
(forventet klart T2 2022) 

Innkjøpssjef T2 2021 

 
Innspill/kommentarer etter presentasjonen: 
Det er enighet om at prosedyrer og prosesser for innkjøp er vel ivaretatt, og at organisasjonen har stor 
tillitt til innkjøpssystemet. 
Et overordnet styrende dokument vil beskrive/definere ansvarsforhold rundt innkjøp/anskaffelser. 
 

 

3. Renhold 

Hovedkonklusjon:  
Godt system og mange styrende dokumenter. Liten variasjon på systemnivå.  

 
Det er forbedringspunkter knyttet til: 

• Ønske om mer innsikt i status på faktiske resultater 
• ATP målinger er ikke satt i system 
• Det mangler et overordnet dokument som beskriver arbeidsprosesser og rutiner for kontroll og målinger 

 
Modenhet: 2,4 
 
Enighet om å jobbe videre med følgende tiltak:  
 

 Tiltak Ansvar Frist 
1. Lage et overordnet styrende dokument som beskriver 

arbeidsprosesser og rutiner for kontroll og målinger 
Husøkonom 03.2022 

2.  Prosedyre/sjekkliste for gjennomføring og oppfølging av ATP 
kontroll 

Husøkonom 03.2022 
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3.  Prosedyre/sjekkliste for gjennomføring og oppfølging av kvartalsvis 
INSTA 800 kontroller 

Husøkonom/ 
Smittevern 

03.2022 

4.  Internrevisjoner: Legge til rette for revisorkompetanse i avdelingen 
og kunne gjennomføre internrevisjoner 

Husøkonom 03.2022 

 
Innspill/kommentarer etter presentasjonen: 
God redegjørelse av systemet i SSHF. Systematikk angående målinger og rapportering (på noen områder i samarbeid 
med Smittevern) vil komplettere systemet. 

 
Rapportering etter LGG mars 2021 
Endringer/kommentarer med grønn skrift 
 
Ytre miljø 
Modenhet: 3,8  3,8 
 

 
Tiltak Status Ansvar Frist 

1 Vi må videreutvikle mål for ytre miljø relatert til FNs bærekraftsmål i 
samarbeid med HSØ/Nasjonalt og implementere dette lokalt, 
jfr. rammeverket som vedtas i Q2 2021. 
Kommer i OBD i 2022. Regional framdrift. 

Pågår TEH Q1 2022 

2 Gjennomføre IR høsten 2021 med fokus på HMS/Ytre miljø. 
Gjennomføres i henhold til pkt 1 

Pågår TEH Q1 2022 

3 Følge opp forbruket av lystgass mye tettere sett i lys av både arbeidsmiljø og 
ytre miljø-perspektivet.  
Lekkasje over himling utenfor angio-lab.  
Tre rom kan ha hatt en konsentrasjon over Arbeidstilsynets norm.  

- BHT følger opp 
 
Tiltak fra TeH: 

- Utarbeide sjekkliste 
- Innføre forbruksrapport 
- Innføre gass-/vektmåling 

 
Ytterligere oppfølging: 

- Kan det ha betydning for pasienter? Tas opp i møtet 29.09.2021 
- Er forbruket under kontroll? Ja. 
- Ta saken tilbake til AMU etter møtet. 
- Presentasjonen distribueres. 

 

Utført. 
 

TEH/Teknisk Q2 2021 
 
 

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

- Sak til FL forberedes. 

Pågår TEH Q4 2021 
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Medisinsk teknisk utstyr – opplæring 
Modenhet: 2,4 2,8 
 

 
Tiltak Status Ansvar Frist 

1. Lukke avvik fra tilsyn DSB i 2020 
 
Gjennomføres høsten 2021 

Pågår Fag- /Org- / 
klinikkdirektører 

Uke 43 og 
utover 

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

Pågår Org.direktør 15.juni 
2021 
Deretter 
årlig. 

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

Pågår Klinikkdirektører 31.12. 2021 

4 Etterspørre dokumentasjon av MTU- opplæring i oppfølgingsmøter internt i 
klinikkene 
Pkt 3 og 4 følges opp under ett. 

Pågår Klinikk 
direktører 

Årlig 

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

Pågår Fagdirektør/ 
organisasjons 
direktør 

Oppstart 
desember 
2021 

 
 
 
Barn som pårørende 
Modenhet: 2,8 3,1 
 

 
Tiltak Status Ansvar Frist 

1 Checkware – Barn/søsken 
Regionalt system. Avventer videre oppfølging. 

Pågår Fagavdelingen Høst 2021 

2 Innføre dialog-/EDI-melding til kommunene 
 

Utført Fagavdelingen 
/Helse-felleskapet 

i Agder 

Høsten 
2021 

3 Oppdatere interne registreringsrutiner, tilpasset ulike kliniske behov 
 

Utført Fagavdelingen Våren 
2021 

4 Innføre journalaudit/internrevisjon som et gjentakende/rullerende 
kvalitetsarbeid 

Utført Fagavdelingen 2021 
Gjentas 

årlig 

5 Implementere koding av barn som pårørende Pågår Fagavdelingen/ 
kodekontoret 

Innen 
utløpet av 

2021 
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Fysisk sikring 
Modenhet: 2,5 2,5 

 
Tiltak Status Ansvar Frist 

1 Tilpasse arbeidet med fysisk sikring til «Styringsdokumentet for 
risikostyring» (kommer høsten  2021) 

Ikke påbegynt Ø Grimestad 01.10.21 

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

Utført Ø Grimestad 01.10.21 

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

Utført Ø Grimestad 01.06.21 
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