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Oppfølging av kvalitetsindikatorer i SSHF
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Avdelingsnivå

Klinikkdirektør

Adm. dir

Seksjonsnivå

FAGRÅD



Forskrift ledelse og kvalitetsforbedring …
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Modul for styrende dokumentasjon  
(EK2)
System for faglige prosedyrer i SSHF
Rutiner for ansettelse av medarbeidere
Model for uønskede hendelser

Fagråd
Global trigger tools team

Nasjonale kvalitetsindikatorer og 
helseregistre
System for rapportering og behandling av 
uønskede hendelser
Tilbakemelding fra tilsynsmyndigheter 
Månedlig rapportering til foretaksledelsen 
på kvalitet
Hendelsesanalyser
Ledelsens gjennomgang

Kontinuerlig forbedringsarbeid
Kvalitets og 
pasientsikkerhetsutvalg
Overordnet kvalitetsutvalg

Videreutvikling og forbedring av 
modul for styrende dokumentasjon 
(EK3)
Modul for risikovurdering
Modul for informasjonssystemer
Modul for årskalender
Modul for handlingsplaner
Nytt system for melding av 
uønskede hendelser (modul i 
Kvalitetsportalen)
KOM-programmet
Reviderte rutiner for ansettelse av 
medarbeidere
Gjensidige lederavtaler
Kompetansemodulen med 
kompetanseplaner til alle
Medarbeidermodulen i 
kompetansemodulen

Nytt mandat og reetablering av 
fagrådene, inklusive modul for 
fagråd i Kvalitetsportalen og 
system for rapportering til 
foretaksledelsen
Oppstart arbeid med 
systematisk innhenting av 
pasientrapporterte data 
(PROMS og PREMS)
Pasientsikkerhetsvisitter
KOM-programmet

Utvikling av lokalt datavarehus for 
kvalitetsovervåking (pågår)
50- siste dødsfall analyser (somatikk 2021, 
psykiatri 2022 under utarbeidelse)
Analysegruppe i fagdirektørens stab
Ukentlig rapportering til foretaksledelsen på 
kvalitet
Bruk av rapporter fra 
kompetanseplanmodulen
Ledelsens gjennomgang
Strukturert uthenting, analyse og 
rapportering av data for uønskede hendelser
Modul for revisjoner og tilsyn
Internrevisjon i SSHF
Hendelsesanalyser  etter uønskede 
hendelser– forbedret metodikk og økt 
frekvens
Ledermobilisering og lederutdanning
Bruk av kompetanseplanmodulen i 
oppfølging av LIS samt styrking av LIS-
utdanningen og veilederkompetanse

Forbedringsagentutdannelse i regi 
av SSHF og kommunene på Agder
Redigert mandat for overordnet 
kvalitetsutvalg
Prosedyrer for endring av praksis 
med overvåking av etterfølgelse
Kontinuerlig forbedringsarbeid på 
alle nivåer
KOM programmet
Struktur for Kvalitets og 
pasientsikkerhetsutvalg inkludert 
internt nettverk.

Frem til 2020 Etter 2020

PLANLEGGE GJENNOMFØRE EVALUERE KORRIGERE



FORDELER
• Benchmarking opp mot andre HF 

• Inneholder rene kvalitetsindikatorer 
og også logistikkindikatorer

• Noen indikatorer er tilgjengelig 
hyppigere enn en gang årlig fra 
helsedirektoratet

ULEMPER
• Resultater en gang årlig gir en PDSA 

sirkel på tre år, noe som 
vanskeliggjør effektivt kontinuerlig 
forbedringsarbeid

Fordeler og utfordringer med nasjonale kvalitetsindikatorer
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https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/oversikt-over-kvalitetsindikatorer-per-helseforetak/helse-sor-ost-rhf/sorlandet-sykehus-hf


Pakkeforløp kreft HIÅ
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Det pågår/igangsettes arbeid innenfor gynekologisk kreft, urologisk 
kreft og hematologisk kreft
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Gastro/gen.kir
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Lunge
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Sanntidsrapportering av indikatorer ved SSHF
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• Utspring fra regional data-analyseplattform hvor SSHF er først ut. 

• Pt. hentes data ut for antibiotika-styring ned på den enkelte sengepost,- og i 
løpet av neste år vil vi jobbe med klinikerne for å identifisere gode indikatorer 
for kvalitetsovervåkning og forbedring. 

• Parallelt med dette jobbes det med strukturer for innsamling av Proms og 
Prems i hele helseforetaket.

• Dette verktøyet utvikles videre i hele foretaket
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