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Risikovurdering

2

De seks områdene med høyest risiko etter kompletterende tiltak kan oppsummeres med; 
• risiko for ikke å oppnå tilstrekkelig fremtidig investeringsbudsjett
• fremtidige rekrutteringsutfordringer
• avhengigheter til større regionale ikt-prosjekter 
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Status 1.1
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1.1.1 Videreutvikle informasjon og opplæring for pasienter og pårørende via digitale og ikke-digitale plattformer

• Kommet et godt stykke med mål for pasient- og pårørendeopplæring

1.1.4.Styrke brukermedvirkning på alle nivåer i helsetjenesten

• Prosjekt for systematisk innhenting av pasientrapporterte data (PROMS og PREMS), og pilot i gang på AFR

• Ferdigstille KOM-prosjektet Bruk Brukeren

1.2. Delplan kvalitet og pasientsikkerhet:

• Høringsversjon ferdig, innsatsområder identifisert, tiltak under utarbeiding



Status 1.2
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1.2.1 Kontinuerlig høsting av analyse

• På veg mot RDAP: Fungerende HR og antibiotikadashboard etablert

• Utarbeidet modell for kontinuerlig forbedring med digitale verktøy

• Forbedringsagentutdanning (ca 40 deltakere) og forbedringsveilederutdanning (10 deltakere) gjennomført sammen 
med kommunene i Agder – to kull er gjennom opplæringen Identifisert behov for forbedringsveilerede i stab og 
igangsatt  utdanning – et kull så langt. Verktøykasse for forbedring er utviklet og tatt i bruk

1.2.3 Systemer for oppfølging og læring etter uønskede hendelser

• Modulen for melding og behandling av uønskede hendelser i Kvalitetsmodulen er godt innarbeidet, vesentlig økning i 
antall meldte hendelser, og spesielt antall pasienthendelser

• Bruken av hendelsesanalyser er innarbeidet, med +/15 analyser i regi av Fagavdelingen pr. år (økning fra 5 i 2019)

1.2.4 Kartlegge og videreutvikle pasientsikkerhetskultur
• Pilot gjennomført ved AIO-avdelingene



Status 1.3

6

1.3.1 Etablere og videreutvikle pasientforløp av høy kvalitet i alle nivåer

• Jobbet med pasientforløp for skrøpelige eldre gjennom arbeidet med felles data og tiltak knyttet til denne 
(Helsedatagruppen i Helsefellesskapet), samarbeid om FACT-team, eget samhandlingsprosjekt for akuttmedisinsk kjede. 
Flere av prosjektene i KOM-porteføljen har samhandlingskomponenter.
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Status 2.1
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2.1.1 Sikre felle forståelse av ledelse og forventet lederadferd ved bl a å implementere ny lederplattform 

• Program for nye ledere er videreutviklet. 

• Mentorordning i SSHF , Lederutviklingsprogram – to kull., 

• Kompetansekrav ledere er utarbeidet i eget system på alle nivåer

• 2.1.3 Overordnet struktur for styrking av Kultur for helhet og samarbeid

• ADs digitale møter med alle ledere 5-6 ganger årlig. ADs fysiske møter med alle avdelingssjefene regelmessig for å 
involvere ledere i viktige saker. Hospiteringsordninger. Innført ordninger med bindingstid. 

• Styrket fagråd på tvers. Etablert flere nye, og styrket eksisterende. Årlige dialogmøter mellom fagrpdsledere og 
foretaksledelsen.

• Kombinasjonsstillinger etablert.

• 2.1.4 Fremme likestilling, mangfold og godt arbeidsmiljø

• Resertifisert i 2022. Pågår arbeid innenfor: Heltidspolitikk, livsfasepolitikk, inkludering, forankring, likelønn, 
diskriminering og seksuell trakassering



Status 2.2
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2.2.1 Bidra til å utdanne helsepersonell i tråd med helsetjenestens behov

• Godt samarbeid med Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo om utdanning av helsepersonell. Samarbeid med 
UiA om fullt profesjonsstudium i psykologi 

• UiO Campus sør under planlegging for oppstart med 10 studenter høsten 2023

• Økt antall utdanningsstillinger fra 38 til 48 , hovedtyngde på intensivsykepleiere (26), økt praksisplasser for 
bioingeniørstudenter fra 20 til 30 og økt fra 13 til 16 helsefagarbeiderlæringer

2.2.3 Sikre oppdatert og målrettet kompetanseutvikling gjennom bruk av kompetanseportalen

• Innført kompetanseportalen for alle medarbeidere (obligatorisk opplæring, fagspesifikk opplæring på tvers av 
klinikker, funksjonskrav for ledere), etablert en modell for realkompetansevurdering for overleger, plan for  kst. LIS 
leger i overlegestillinger –vaktkompetente



Status 2.3
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2.3.1 Forbedre produktivitet og arbeidsflyt gjennom god planlegging og fleksibilitet internt i og på tvers av klinikkene

• KOM-programmet er etablert for å bistå fagmiljøene med å jobbe med prosessene og øke produktivitet og forbedre arbeidsflyt. Utviklet 
SSHFs egen metode for Pit Stop, en metode for å arbeide intensivt med forbedringsområder i en avdeling eller funksjon. 

• Hentet inn modeller for aktivitetsstyrt ressursplanlegging fra andre foretak. Jobbet ut verktøy for SSHF, etablert prosess for å ta disse i 
bruk

• Etablert dashboards for driftstall som letter driftsoppfølging fra AD til klinikkdirektører, og fra klinikkdirektører til avdelingssjefer.  

• Klinikkdirektørenes tiltakspakker for å redusere kostnader

• Etablert struktur for Utredninger etter Utviklingsplan 2040. Starter med spesialiserte sentre og arbeidsmiljø. Etablert politisk
referansegruppe for politisk involvering i regionen. 

2.3.2 Skape bærekraft for investeringer ihht investeringsplan 

• Egen plan for investeringer, landet prioriteringer for strategiske investeringer. Anskaffet operasjonsrobot i Kristiansand, ny leasingavtale 
for operasjonsrobot neste fem år for Arendal. 

• Et forventet resultat i 2022; +60 mill.kr. etter regjeringens salderinger gir et stramt, men tilnærmet forventet investeringsbudsjett for 
2023.
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Status 3.1
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3.1.1 Styrke forskningsproduksjon ved økning i eksterne tildeling og interne PhD-stillinger

• Ekstern tildeling 2021-2022: 8 PhD, 1 postdoc, 8 øvrige forskningsprosjekter.
Intern tildeling: 10 internfinansierte PhD (5+5) 

3.1.2 Styrke forskningsinfrastruktur

• Syv forskningsgrupper etablert, 3 av 6 klinikkvise forskningsutvalg er etablert.
Studiekoordinator for kliniske studier ansatt. Retningslinjer for forskning og innovasjon godkjent.

3.2.2 Videreutvikle infrastruktur for innovasjon og tjenesteinnovasjon

• Etablert Avdeling for teknologi og innovasjon, integrert KOM-programmet i avdelingen, samarbeid mellom innovasjon, 
forskning og KOM i forbindelse med idemottak og søknader

• Bidratt til å etablere nasjonalt VR nettverk for spesialisthelsetjenesten for å på den måten mer effektivt, og med høyere 
kvalitet, kunne implementere VR teknologi i kompetanseheving.

• Utarbeidet nye retningslinjer for håndtering av kommersielle innovasjonsprosjekter.



Status 3.3
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3.3.1 Etablere UiO Campus sør med samarbeidspartnere (UiO og lokale)

• Tett samarbeid med UiO om etablering av UiO Campus sør, samt lokalt prosjektarbeid i Agder sammen med kommunene

• Inngått samarbeidsavtale om piloten

• Detaljert studieplanlegging

• Rekrutteringsarbeid startet for de første modulene i UiO Campus sør, samt campusleder og administrative stilling

• Skaffet ekstern finansiering fra lokale fond

• Identifisert og frigjort gode lokaler til studentene

• I samarbeid med UiA og studentsamskipnaden jobbet fram tilbud i universitetspedagogikk og sikret studentenes tilbud i 
Agder 

• UiO Campus sør starter pilot høsten 2023 ved SSHF
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Status 4.1

15

4.1.1 God og helhetlig lokalisasjonsutvikling med effektiv arealutnyttelse, økt samhandling internt og eksternt

• Nødetatbygg Flekkefjord står ferdig og er i bruk, sammen med politi og brann 

• Helsehus/akuttmottak Arendal –samarbeid med Arendal kommune 

• Samarbeid i Mandal om bygg

• Samlokalisering nødmeldeetater i Kristiansand i prosess

• Automasjon laboratorier i SSK, SSA og styrking av labutstyr i SSF

• 4.1.2 Ferdigstille og ta i bruk Nybygg psykisk helse

• Bygget er ferdig og bygget på tid og til budsjett

• Gevinstrealiseringsplan laget

• 4.1.3 Planlegge nytt akuttbygg i Kristiansand som sikrer akutt, intensiv/intermediær og kvinne/barn-funksjoner

• Oppstart tidligfase akutt/intensiv og nyfødtintensiv

• Konseptutredning pågår

• 4.1.4 Oppgradere teknisk infrastruktur og redusere vedlikeholdsetterslep

• Oversikt over nødvendig vedlikeholdsbehov etablert



Status 4.2
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4.2.1 Identifisere, utrede og gjennomføre strategiske investeringer for MTU

• Plan for investeringer 2022-2025 inkl. strategiske investeringer. 

• Operasjonsrobot SSK anskaffet, operasjonsrobot leasingavtale inngått for SSA

• 4.3.1 Utnytte mulighetene i regionale ikt-løsninger

• Etablert Avdeling for teknologi og innovasjon

• Digitale innbyggertjenester innført og implementert i ordinær drift. Gevinster er hentet ut.

• MetaVision er innført. Opplæring for alle nyansatte er etablert. Lokal forvaltning har aktiv dialog med klinikker og 
regional forvaltning for kontinuerlig forbedring. 

• eFormidling innført. Sikker elektronisk post mellom SSHF (via Public 360) og virksomheter, organisasjoner og 
privatpersoner (Sakarkivsystem/Altinn/Digipost). Reduksjon av papir, porto og økt effektivitet og personvern. 
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Status 4.3 forts.

• Videokonferanse med pasient kan planlegges direkte i timebok i DIPS.
• DHO tilbud til Covid pasienter videreført i 2022 og utvidet til sammenlignbare pasientgrupper. 
• Digital hjemmeoppfølging er nå en del av driften til familier med premature barn videreført 
• Gjennomført prosjekt for å øke bruk av videokonsultasjoner 2021
• GoTreathIT ( Revma) tilrettelagt for hjemmerapportering fra pasient
• Digital hjemmeoppfølging til HIV pasienter er innført som en del av driften
• Innført mulighet for digitale konsultasjoner for pasienter med kroniske sår, hvor sykepleier i kommunen gjør selve 

sårbehandlingen veiledet over video (90 konsultasjoner i år). Har også etablert samarbeid mellom SSK og SSF når 
det gjelder digitale konsultasjoner for sårpasienter. 

• Deltar i Innovasjonspartnerskap Agder, sammen med kommunene. I dialog for å pilotere løsning for digital 
hjemmeoppfølging på diabetes type 1 (for barn og unge)  og digitale konsultasjoner for sårbehandling  

4.3.3 Øke bruk av avstandsoppfølging, selvmonitorering, elektroniske konsultasjoner 


