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Risikovurdering 3.tertial
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• SSHF har per 3.tertial samme hovedområder hvor det vurderes som høy risiko:
• høye ventelister/lange ventetider og fristbrudd i somatikk og psykiatri, 
• økonomi – grunnlag for bærekraft til fremtidige investeringer 
• Rekruttering er økende utfordring for foretaket både på somatiske overleger, LIS 2/3 og psykiatere / 

psykologspesialister / psykologer

Kap Kapittel overskrift Mål/annen 

oppg/ 

andre krav

Helseforetakene skal bidra i arbeidet med å 

følge opp beredskapsplanen for 

smitteverntiltak ved økt smittespredning under 

covid-19-pandemien.

Risiko per 

1.tertial

Risiko per 

2.tertial

Risiko per 

3.tertial

(Sannsynlighet - 

Konsekvens)

Angi 

måloppnåelse 

31.12.2022

(Sannsynlighet - 

Konsekvens)

1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 3

2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4

3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 4 - 4 4 - 4 4 - 4 4 - 4

4. Øvrige krav og rammer for 2022 3 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 3

5. Tildeling av midler og krav til aktivitet 4 - 4 4 - 4 4 - 4 4 - 4

6. Oppfølging og rapportering 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2



2.tertial

Risikomatrise pr. 2. og 3.tertial – samme risikonivå
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3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp
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Tiltak / Fokusområder

• Frivillig poliklinikk  

• PIT-stop

• Fokus på rekruttering av overleger/behandlere i ulike fag 

• Prosjekt ventesliste SPRINT  

• Sikre planleggingshorisont på minst 50% de neste 6 mnd.

• Sikre økning i tlf/videokonsultasjoner i somatikken

• Innført talegjenkjenning 

Kap Kapittel overskrift Mål/annen 

oppg/ 

andre krav

Helseforetakene skal bidra i arbeidet med å 

følge opp beredskapsplanen for 

smitteverntiltak ved økt smittespredning under 

covid-19-pandemien.

Risiko per 

1.tertial

Risiko per 

2.tertial

Risiko per 

3.tertial

(Sannsynlighet - 

Konsekvens)

3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 4 - 4 4 - 4 4 - 4

• Særlig fokus på tiltak inne ortopedi på ventelister og fristbrudd

• Utvidet samarbeid mellom Kr.sand og Flekkefjord innenfor 
Ortopedi

• Økt ortopedkapasitet Arendal

• Etablert tverrfaglig team for oppfølging av ALS (Nevro i 
Kr.sand)
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3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp
Kap Kapittel overskrift Mål/annen 

oppg/ 

andre krav

Helseforetakene skal bidra i arbeidet med å 

følge opp beredskapsplanen for 

smitteverntiltak ved økt smittespredning under 

covid-19-pandemien.

Tiltak for å oppnå mål / annen oppave Risiko per 

1.tertial

Risiko per 

2.tertial

Risiko per 

3.tertial

(Sannsynlighet - 

Konsekvens)

3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 4 - 4 4 - 4 4 - 4

3.1 Ventetid somatikk Mål Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres 

sammenliknet med 2021. Målsetningen på 

sikt er lavere enn 50 dager.

SSHF har stort etterslep etter pandemien, men utvikler seg i 

riktig retning. Tiltak er oppgavegldining, frivillig poliklinikk, 

PITstop i flere avdelinger, aktiv rekruttering, SPRINT prosjekt, 

avtalespesialister og samarbeid på tvers i foretaket.

5 - 5

3.2 Pasientavtaler Mål Helseforetaket skal overholde minst 95 pst. av 

pasientavtalene.

SSHF har som mål å sikre 50% med 6 mnd 

planleggingshorisomt.

Balansere ressurser for å unngå fristbrudd. 

5 - 4

3.2 Pasientavtaler Mål Andelen polikliniske konsultasjoner som 

gjennomføres over video og telefon skal være 

over 15 pst.

SSHF har økt andelen gradvis de siste to årene, og fortsetter å 

lære av hverandre. Psyk/rus ligger på nærmere 25%, 

somatikken ligger på 7,5%. Fokus på merkantil support i 

somatikken.

2 - 2

3.3 Epikriser somatikk Mål Minst 70 pst. av epikrisene skal være sendt innen 

1 dag etter utskrivning fra somatisk 

SSHF har innført Talegjenkjenning.

Fokusere på redusert sykefravær.

3 - 3

3.4 Pakkeforløp kreft Mål Andel pakkeforløp gjennomført innenfor 

standard forløpstid for hver av de 24 

SSHF ligger i overkant av 80% p.t. 2 - 2

3.5 Behandlingstilbud Annen oppg Helseforetaket skal påse at pasienter som 

mottar behandling hos private leverandører 

gjennom godkjenningsordningen i fritt 

behandlingsvalg får videreført det tilbudet de har 

behov for når ordningen avvikles.

Pr. november 2022 er det 52 pasiener fra SSHF'opptaksområde 

som er innlagt på døgnopphold på institusjo med Helfo 

godkjenning (KPH). 45 innenfor TSB og 7 innenfor VOP som 

SSHF mottar faktura på.  Overgamgsordning vedtatt av 

stortinger gjør at pasienter som allerede har påbegynt 

behandling hos en fritt behandlingsvalg-leverandør kan 

fortsette denne behandlingen inntil vedkommende er 

ferdigbehandlet. Denne overgangsordningen varer ut 2023. 

Klinikkdirektør er deltaker i arbeidet med avvikling av 

godkjenningsordningen FVB i regi av HSØ. 

1 - 4

3.5 Behandlingstilbud Annen oppg Helseforetaket skal vurdere hvilken elektiv 

aktivitet som helt eller delvis kan flyttes fra 

større til mindre sykehus.

SSHF har etablert en ordning for Ortopedi mellom Kr.sand og 

Flekkefjord. I tillegg henvises småkirurgi fra Kr.sand til både 

Flekkefjord og Arendal. Andre fagområder vurderes løpende og 

nye områder vil bli iverksatt fra 2023.

3 - 3

3.5 Behandlingstilbud Annen oppg Helseforetaket skal ha et tverrfaglig team for 

oppfølging av personer med ALS, som inkluderer 

kontaktlege og tilbud om opplæring/veiledning til 

kommunene.

Ivaretas av Nevrologisk avd. i Kr.sand. 1 - 1

3.5 Behandlingstilbud Annen oppg Helseforetaket skal styrke behandlings- og 

utdanningstilbudet innen hudsykdommer i tråd 

SSHF jobber aktivt for å rekruttere Hudleger 5 - 4



5. Tildeling av midler og krav til aktivitet
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Tiltak / Fokusområder

• Redusere årsverk ved å gjennomføre tiltak fra Pleie- og merkantilt utvalg

• Øke aktiviteten gjennom utvalgsarbeidet til AIO og opererende fag

• Minst holde budsjettnivå på aktivitet ut 2022.

• Etablere ytterligere tiltak for å sikre økonomisk balanse og styringsfart inn i 2023

• Oppfølgingsmøter med alle klinikkdirektører og avdelingssjefer rundt tiltaksarbeidet i september og november

• Sikre økt aktivitet og reduserte ventelister og fristbrudd gjennom prosjekt SPRINT inkl. frivillig poliklinikk samt nær dialog 
med avdelingsledere i enkelte fagområder

Kap Kapittel overskrift Mål/annen 

oppg/ 

andre krav

Helseforetakene skal bidra i arbeidet med å 

følge opp beredskapsplanen for 

smitteverntiltak ved økt smittespredning under 

covid-19-pandemien.

Risiko per 

1.tertial

Risiko per 

2.tertial

Risiko per 

3.tertial

(Sannsynlighet - 

Konsekvens)

5. Tildeling av midler og krav til aktivitet 4 - 4 4 - 4 4 - 4
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Kap Kapittel overskrift Mål/annen 

oppg/ 

andre krav

Helseforetakene skal bidra i arbeidet med å 

følge opp beredskapsplanen for 

smitteverntiltak ved økt smittespredning under 

covid-19-pandemien.

Tiltak for å oppnå mål / annen oppave Risiko per 

1.tertial

Risiko per 

2.tertial

Risiko per 

3.tertial

(Sannsynlighet - 

Konsekvens)

5. Tildeling av midler og krav til aktivitet 4 - 4 4 - 4 4 - 4

5.1 Økonomiske krav 

og rammer

Mål 	Sørlandet sykehus HF skal i 2022 basere sin 

virksomhet på de tildelte midler.

SSHF styrer etter tildelte midler. Covid-19 midler ble ikke tildelt 

til SSHF i juni 22.

4 - 4

5.1 Økonomiske krav 

og rammer

Mål 	Sørlandet sykehus HF skal benytte midlene som 

er stilt til rådighet på en effektiv måte og slik at 

de kommer pasientene til gode. Resultatkrav skal 

nås gjennom god drift og riktig bruk av ressurser.

SSHF styrer etter tildelte midler. Covid-19 midler ble ikke tildelt 

til SSHF i juni 22.

4 - 4

5.1 Økonomiske krav 

og rammer

Annen oppg Helseforetaket skal innrette virksomheten 

innenfor økonomiske rammer og krav som er gitt 

fra Helse Sør-Øst RHF i oppdrag og bestilling og 

foretaksmøter, slik at det legges til rette for en 

bærekraftig utvikling over tid.

SSHF har levert en bærekraftig ØLP 2023 - 2026 3 - 3

5.1 Resultatkrav Mål Årsresultat 2022 for Sørlandet sykehus HF skal 

minst være på 80 millioner kroner.

SSHF prognose er -53 mkr per nov. 4 - 4

5.1 Likviditet og 

investeringer

Annen oppg Helseforetakets styring av samlet likviditet skal 

skje innenfor tilgjengelige rammer til drift og 

SSHF styrer etter tilgjengelige midler 2 - 2

5.1 Likviditet og 

investeringer

Annen oppg Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal 

følges opp. Budsjettert resultat for 2022 skal ikke 

benyttes til investeringer i 2022 uten etter 

særskilt avtale med Helse Sør-Øst RHF.

SSHF følger Finansstrategien til HSØ 1 - 1

5.1 Likviditet og 

investeringer

Annen oppg Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved 

pågående investeringsprosjekter før etablering 

av nye investeringsforpliktelser.

SSHF har innført en modell for investeringer som inneholder 

flere stopppunkt som skal forhindre at investeringene går ut 

over sin ramme. Eventuelle overskridelser må godkjennes før 

investeringen kan gjennomføres.

2 - 2

5.2 Aktivitetskrav Annen oppg Sørlandet Sykehus HF skal i 2022 ha en aktivitet 

innen sine tjenesteområder i samsvar med 

aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF. En 

oversikt over de detaljerte kravene er tatt inn i 

vedlegg.

SSHF har økende ventelister pga pandemien og tilhørende høyt 

sykefravær.

Det er stor variasjon mellom fagområder. Størst utfordringer 

innenfor ORT og Nevro. Se tiltak pkt 3.1.

4 - 4


