
 
 

 

 

___________________________________________________________________ 

Ledelsens gjennomgang (LGG) 
08.02.2022 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 Ledelsens gjennomgang av styringssystemet for følgende områder:  
 

• Smittevern 
• Regnskap 
• Styringsinformasjon 

 
 

 

 

 

 

 

____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ledelsens gjennomgang - SSHF - Rapport Side: 2 
Av:    10 

Dokument-id: 
I.1.1.1-9 

Utarbeidet av: 
[] 

Fagansvarlig: 
[] 

Godkjent dato: 
 

Godkjent av: 
[] 

Revisjon: 
1.02 

Foretaksnivå\Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon\Ledelse og styring i SSHF\Virksomhetsstyring SSHF 
 

 

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 
Øystein Evjen Olsen klinikkdirektør, Somatikk Flekkefjord 
Espen Jarle Hansen klinikkdirektør, Prehospitale tjenester 
Siri Tønnessen klinikkdirektør, Medisinsk serviceklinikk 
Vegard Haaland klinikkdirektør, Klinikk for psykisk helse 
Heidi Uleberg rådgiver, Administrasjon 
Astrid Norevik Campbell enhetsleder, Enhet for smittevern 
Kristin T. Landås enhetsleder, Regnskapsenheten 
Grete Lillian Kartevoll Lie konsulent, Regnskapsenheten 
Jan-Erik Tunaal-Larsen seksjonsleder, Seksjon for virksomhetsdata 
Ingvild Byremo konst. enhetsleder Traumeenheten 
Erik Vevling Sunde avdelingssjef, AMK og pasientreiser 
Solgunn Berstad enhetsleder, Kompetanseenhet for medisinsk koding 
Signy Svendsen kommunikasjonsdirektør 
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 08.02.2022: 
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Oppsummering og tiltak pr. område: 
 
1. Smittevern 

 
Hovedkonklusjon:  
Det må utarbeides et policydokument for smittevern, men det er god struktur på arbeid innen dette fagfeltet. 
Vanskelig å fremskaffe ferske data for å følge utvikling og effekt av tiltak. Usikkerhet knyttet til registrerte data. 
 
Det er forbedringspunkter knyttet til: 
 

• Mangler policy-dokument for smittevern 
• IKP – pandemien har gitt oss oppgaver som må prioriteres før rutinemessige oppgaver 
• NOIS POSI og PIAH  

o Tallene er allerede «gamle» når de presenteres 
o Potensiale for mer involvering fra smittevern med hensyn til oppfølging i etterkant av infeksjoner? 
o Er definisjonene av postoperative sårinfeksjoner godt nok kjent? Bør det gjennomføres tiltak for å 

sikre dette?  
• Smykkeregistrering 

o Nedgang i deltakelse fra 2019-2021, sannsynligvis pga. koronapandemien 
o Pålitelige tall? 

• Antibiotikaresistente mikrober 
o Mangler mnd. statistikk fra mikrobiologisk avd. – fikk dette tidligere for å kunne kontrollere og ev. 

føre inn i kritisk info.  
• Vaksinasjonsprosent influensa 

o Utfordring med hvem som telles, faste stillinger, delte stillinger på flere avdelinger.  
o Har oversikt over foretaket, men ikke avdelingsvis 

Modenhet: 3 
 
Enighet om å jobbe videre med følgende tiltak:  

 
 Tiltak Ansvar Frist 
1. Utarbeide policy-dokument for smittevern i EK 

 
Smittevern-enheten 06.2022 

2. Revidere retningslinjer og prosedyrer som har passert gyldighetsdato i IKP  
 

Smittevern-enheten 06.2022 

3. NOIS-POSI og PIAH –Etablering av Datahub i SSHF vil gjøre det enklere å hente ut 
«real-time» data for klinikken 
 

TEH ? 

4. NOIS POSI og PIAH– Rotårsaksanalyser.  
 

Kvalitetsseksjonen 2022 

5. NOIS POSI og PIAH–Tettere dialog med klinikken.  
 

Smittevernenheten 2022 

6. Smykkeregistrering – ledelsesforankring.  
Ta i bruk webløsning fra FHI for å overvåke håndhygiene og beskyttelsesutstyr 
 

Ledelsen 2022 

7 Antibiotikaresistente mikrober – månedlig statistikk. Mikrobiologen/ 
Smittevern- 
enheten 

 

06.2022 

8 Vaksinasjonsprosent influensa – foretaksledelsen etterspør avdelingsvis 
registrering. Tilføyelse: Vurdere uthenting av data fra SYSVAK. 
 

Ledelsen(Smittevern) 2022 
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9 Nytt tiltak: Hente ut oversikt over ansattes kompetanse fra Kompetanseportalen 
 

Smittevern ? 

 
Innspill/kommentarer etter presentasjonen: 
• Prosentvis vaksinedekning er beregnet i tråd med HSØ definisjon, for medarbeidere på regulativ lønn. 
 
• Medarbeideres kompetanse kan hentes ut fra Kompetanseportalen. Smittevern kan evt få hjelp til dette av 

Kompetanseenheten 
 
• Definisjon på postoperativ sårinfeksjon kan være noe uklart, og bidra til upresise tall. Smittevernenheten kan 

evt arrangere kurs for å få en mer enhetlig registrering.  
 
• Det er krevende å skulle registrere vaksinedata i flere ulike systemer. Kan vaksinedata hentes direkte fra 

SYSVAK? 
 
• SSF viser til gode erfaringer med lokale representanter for smittevern med som en naturlig del av driften, og i 

diskusjon om mange driftsrelaterte spørsmål. Fagdirektør minner om at smittevern i hovedsak må jobbe på 
systemnivå og har begrenset kapasitet til å delta helt ut.  

 
 

2. Regnskap 
 
Hovedkonklusjon:  
God struktur og gode rutiner. Revisjon og oppdatering av dokumenter i EK må gjennomføres. 
  
Det er forbedringspunkter knyttet til: 

• Avstemming AGA 
• Månedlige avstemminger 
• Avstemming anleggsmidler 
• Eksternt finansierte prosjekter 
• Rutiner og retningslinjer i EK 

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

 
 Tiltak Ansvar Frist 
1 Oppdatere gamle og tilføre nye rutiner og retningslinjer i EK Web 

 
Kristin T Landås 30.06.2022 

 
2 Avstemming arbeidsgiveravgift: Utarbeide rutine / Samle 

avstemminger hos en ansatt på Regnskap, samt gjennomgå med 
revisor 
 

Kristin T Landås 30.04.2022 
 

3 Formalisere rutiner for avstemming og dokumentasjon 
 

Kristin T Landås 30.04.2022 
 

4 Avstemming anleggsmidler: Utarbeide rutine / Anleggsregisteret 
bør standardiseres 
 

Kristin T Landås 30.04.2022 
 

5 Opprettes en konkret rutine med en ansvarlig for prosjektene Kristin T Landås 30.06.2022 
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 Tiltak Ansvar Frist 
  

 
Innspill/kommentarer etter presentasjonen: 
I hvilken grad brukes regnskapsrapportene ute i organisasjonen? Brukes de i den daglige drift som 
styringsinformasjon?  
Regnskap vurderes som teknisk. Er implementering av rutiner et eget tema under LGG av økonomistyring, eller har 
regnskap en rolle også i implementering av rutiner? 
 
Regnskap er i kontinuerlig dialog med kontrollerne. Behov fra organisasjonen meldes til kontrollerne, som 
videreformidler til økonomisjef og regnskapssjef. 
 

 

3. Styringsinformasjon 

Hovedkonklusjon:  
I hovedsak god struktur, men overordnede dokumenter må utarbeides. Må etablere rutiner for lagring og sletting av 
sensitive data. Kontrollrutiner for uttrekk kan bedres. 

 
Det er forbedringspunkter knyttet til: 

• Sikre at datahåndtering er i henhold til forskrifter og lover 
• Sikre økt bruk av styringsportalen 
• For mye manuelt arbeid, som med ny dataplattform kan automatiseres   

 
Modenhet: 3 
 
Enighet om å jobbe videre med følgende tiltak:  
 

 Tiltak Ansvar Frist 
1. Fullføre policydokument for økonomistyring 

 
Økonomidirektør  
 

30.6.2022 
 

2.  Overordnede rutiner for håndtering av sensitive data må 
formaliseres og legges inn i EK 
 

Seksjonsleder 
 

30.6.2022 
 

3.  Rutiner for løpende arbeid må utarbeides og legges inni EK 
 

Seksjonsleder 
 

31.12.2022 
 

4.  Arbeide aktivt for etablering av lokal/regional data- og 
analyseplattform 

Seksjonsleder 
 

30.6.2022 
 

5.  Monitorere bruk av styringsportalen og finne tiltak som øker bruken 
 

Seksjonsleder 
 

30.6.2022 
 

6.  Rutine for sjekk av kvalitetsindikatorenes innhold og resultat 
stemmer med definisjoner for uttrekk, filtrering og publisering  
 

Seksjonsleder 
 

30.9.2022 
 

 
Innspill/kommentarer etter presentasjonen: 
• Det er ønskelig med en rutine som beskriver hvordan vi best kan rydde og ivareta sikring av sensitive data som 

er lagret «lokalt». Må samsvare med GDPR-krav. 
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• Ønskelig med «eierskap» til relevante data, dvs at man selv kan hente ut aktuelle data selv (slippe å bestille 
rapporter). 

 
• Rdap vil semi-anonymisere data og gi tilgang til data på en sikrere måte. Kan gi tilgang til flere, og hente ut mer 

relevante data lokalt.  
 
• Definisjoner på indikatorer kan bli bedre. 
 

 
 
Rapportering etter LGG juni 2021 
 
Endringer/kommentarer med grønn skrift 
 
Traumeenheten 
Modenhet: 2,5 (juni -21) 
 

 Tiltak Ansvar Frist Status/kommentarer 
1 Utarbeide overordnet styrende dokument 

for Traumeenheten 
 

Per Kr 
Hyldmo 

01.10.2021 
 

Pågår. 
Nylig utarbeidet felles 
policydokument-mal tas i bruk i 
utarbeidelse av policydokument 
for Traumeenheten 

2 Vurdere rapporteringssystem om grad av 
oppfyllelse av kompetansekrav i henhold til 
Nasjonal traumeplan og HSØ-vedtak ved 
hjelp av Kompetanseportalen 

 

Per Kr 
Hyldmo 

 Årlig Rapporteres årlig til Helse Sør-
Øst via avd. for Traumatologi 
Ullevål 
 
Manglende oppnåelse av krav, 
jamfør Nasjonal traumeplan, er 
beskrevet i Risikovurdering 
traumesystem SSHF 
 

3 Risikovurderinger gjennomføres. Det legges 
fram sak for foretaksledelsen når dette er 
gjennomført. Kan styringssystemet i større 
grad understøtte nødvendig 
kompetanseoppbygging?  
• Risikovurdering ble presentert for FL 7. 

desember  
• Traumeenheten skal utarbeide 

handlingsplan i samarbeid med aktuelle 
avdelinger og klinikker  

• Samlet handlingsplan skal presenteres 
for FL innen juni 2022  

 

Per Kr 
Hyldmo 

 28. 09.21 
 
 
 
 
Desember 
2021 
 
 
 
Juni 2022 

 

Innspill/kommentarer: 
Det er ønskelig at FL orienteres om det som rapporteres til HSØ. 
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Pasientreiser 
Modenhet: 2,8 (juni -21) 
 

 Tiltak Ansvar Frist Status/kommentarer 
1 Samle alle oppgjør i samme oppgjørssystem 

(Ctrl), slik at tall kan kontrolleres og 
sammenstilles på en systematisk og 
ressursbesparende måte. 

Avdelingssjef   

  

01.07.2021 Innføring av Ctrl har ført til 
en effektivisering av 
arbeidet med oppgjørene. 
Erfaringene viser at vi 
avdekker flere avvik enn 
tidligere. 

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

Avdelingssjef August 2021 
 

Pågår. 
Pasientreiser inngår i PTSS 
sin handlingsplan for 
perioden 2021 – 2024. 
Pasientreiser vil ta inn de 
punktene som omhandler 
avdelingen i egne planer, 
og jobbe videre med de i 
avdelingen. 

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

Avdelingssjef Utgangen 
2022 
 
 

Pågår. 
Pasientreiser HF 
gjennomfører et nasjonalt 
prosjekt for nasjonale 
servicepartnere på 
pasienttransport. 
PTSS deltar aktivt i dette 
prosjektet. 

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 
 

Pågår. 
Betraktes dette som et 
strategisk valg som må 
vurderes på overordnet 
nivå. 

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  Pågår. 
Det er utarbeidet en 
handlingsplan 
«Meldekultur i PTSS 
AMK/Pasientreiser» som 
omhandler å sikre god 
opplæring av alle ansatte. 
 
Alle ansatte har fått 
opplæring i registrering av 
uønskede hendelser i 
kvalitetsportalen av 
fagutvikler i avdelingen, 
samt gjennomført E-
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læringskurs «Uønskede 
hendelser». Internt 
tiltakskort i Pasientreiser er 
også revidert, og alle 
ansatte har hatt en 
gjennomgang av dette med 
fagutvikler. 

Innspill/kommentarer: 
Pasientreiser opererer med et annet avvikssystem. Det rapporteres oppover mot transportører. 
God prosess med implementering av Kvalitetsportalen. 
 
Anskaffelsen av systemet TRAPES ble «skrotet». Dette vanskeliggjør samarbeidet med AKT. 
 

 
 
 
Medisinsk koding  
Modenhet: 2,8 (juni -21) 
 

 Tiltak Ansvar Frist Status/Kommentarer 
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 
 
 
 
 
 

Til godkjenning 
 

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 
 
 

Definert som obligatorisk 
på bakgrunn av 
beskrivelse i 
klinikkretningslinje 
 

3 Etablere samarbeid med Fagavdelingen som 
beskrevet i mandatet 
 

Økonomidirektør 31.10.2021 Defineres mellom 
direktører 
 

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 
 
 

Utarbeidet prosedyre, 
ref. tiltak 5, som gjør at 
dette pkt. utgår 
 

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 
 
 

Utarbeidet prosedyre for 
håndtering av disse 
oppholdene 
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6 Utrede etablering av felles og lik rutine for 
tilbakemelding ved forslag om kodeendring 
 

Økonomidirektør 31.10.2021 
 
 

Er beskrevet i 
retningslinjen under  
tiltak 1 
 

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 
 
 

Faller inn under 
retningslinjen i tiltak1. 
 

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 
 

Utføres pro/kontra 
analyse på senere tidspkt. 
 

Innspill/kommentarer: 
Det er laget en plan for å få kompetansekrav inn i Kompetanseportalen. 
 

 
Kommunikasjon  
Modenhet: 2,0 (juni -21) 
  

Tiltak Ansvar Frist Status/kommentarer  

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

HR i samarbeid med 
Komm.avd. 

 
GLA under 
bearbeiding 
 

2 Kommunikasjon som tema i 
forbedringsarbeidet 

HR i samarbeid med 
Komm.avd. 

 
Ikke påbegynt 
 

3 Jevnlige møter 
kommunikasjonsressursene 
SSHF imellom 

Kommunikasjonsdirektør Under 
arbeid 

Ikke påbegynt pga 
korona og skifte av 
medarbeider BB 
 

4 Ansette spisskompetanse – 
nytt intranett 

Kommunikasjonsdirektør Sommer 
2021 

Gjennomført  
 

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

Kommunikasjonsdir 
 
Webansv./klinikkene 

Under 
vurdering 
Løpende 

Påbegynt  
 
Skjer fortløpende 
 
Handlingsplan laget, 
og konkrete mål på 
enkelte områder der 
det er mulig 
 

6 Etablere regionalt 
redaksjonsråd for intranett 

Komm.dir/intranettansvar Påbegynt Gjennomført 
 

 

http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok33698.pdf
http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok33698.pdf
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