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Det er jobbet godt med fireårig strategi 21-24 og utviklingsplan i et 2040-
perspektiv ved SSHF.
Administrerende direktør har gjennomført en status for gjennomføring av 
strategi 2021-2024, og risikovurdering i foretaksledelsen for måloppnåelse 
innen planperiodens utgang.
Gjennomgangen av strategien (i denne presentasjonen) som nå legges fram for 
styret til orientering, er først og fremst et verktøy for administrerende direktør 
og ledere som har gjennomføringsansvar av tiltakene i strategien.
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1.1.1 Videreutvikle informasjon og opplæring for pasienter og pårørende via digitale og ikke-digitale plattformer

Oppnådd:

• Utarbeidet kunnskapsbasert retningslinje for pasient- og pårørendeopplæring (PPO). Dette er gjort i samarbeid med regional kompetansetjeneste for 
pasient og pårørendeopplæring og OUS – ingen sykehus har hatt slik overordnet retningslinje tidligere.

• Prosedyre for registrering og dokumentasjon av gruppebasert PPO

• Etablert utvalg for PPO 

• Kartlegging av avdelingenes behov for systemstøtte innen PPO

Gjenstår: 

• Implementering av retningslinjer 

• Beskrive PPO i pasientforløp/behandlingslinjer – kontinuerlig arbeid

• Ferdigstille retningslinje for individuell PPO og for gruppebasert PPO 

• Adoptere retningslinje om helsekommunikasjon og brukermedvirkning fra OUS

• Følge opp kartlegging innen PPO, med tiltak innen helsepedagogikk, helsekommunikasjon og PPO for helsepersonell

• Strukturer for rapportering på PPO
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1.1.2 Videreutvikle samvalg i alle enheter

Oppnådd:

• Handlingsplan for implementering av samvalg - vedtatt 24.05.22

Gjenstår:

• Gjennomføring i alle klinikk (ref vedtak i foretaksledelsen), ved klinikkdirektører

• Beskrive samvalg i pasientforløp/behandlingslinjer

• System for måling av samvalg

• Rapportering på samvalg
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1.1.3 Kompetanse i helsekommunikasjon

Oppnådd: 

• Obligatorisk undervisning i helsekommunikasjon for leger i spesialisering (LIS) 

• Tilbud om kurs, undervisning og veiledning til helsepersonell

Gjenstår:  

• Utarbeide helhetlig kommunikasjonsstrategi for helsekommunikasjon i SSHF (kommunikasjon internt, eksternt og med pasienter og pårørende)

• Standardisert opplæring for helsepersonell

• Kompetansekrav innen PPO
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1.1.4.Styrke brukermedvirkning på alle nivåer i helsetjenesten

Oppnådd: 

• Representant fra brukerutvalg/ungdomsråd er medlem av Utvalg for PPO

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

Gjenstår: 

• Ferdigstille KOM-prosjektet Bruk Brukeren

• Anskaffe programvare, rulle ut PROMS og PREMS
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Delplan kvalitet og pasientsikkerhet:

Planen skal operasjonalisere vår egen strategiplan kap. 1 om kvalitet i pasientforløpet, den regionale delstrategien for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, 
og den nasjonale handlingsplanen for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Oppnådd:

• Høringsversjon ferdig, innsatsområder identifisert, tiltak under utarbeiding

Gjenstår:

• Høring og vedtak primo 2023, implementering 2023 – 2024. 

https://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2021/0204/009-2021%20Vedlegg%201%20-%20Delstrategi%20pasientsikkerhet%20og%20kvalitetsforbedring_endelig_v1.00.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten/Nasjonal%20handlingsplan%20for%20pasientsikkerhet%20og%20kvalitetsforbedring%202019-2023.pdf/_/attachment/inline/79c83e08-c6ef-4adc-a29a-4de1fc1fc0ef:94a7c49bf505dd36d59d9bf3de16769bad6c32d5/Nasjonal%20handlingsplan%20for%20pasientsikkerhet%20og%20kvalitetsforbedring%202019-2023.pdf
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1.2.3 Systemer for oppfølging og læring etter uønskede hendelser

Oppnådd: 

• Modulen for melding og behandling av uønskede hendelser o 
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)

• Opplæring og bevisstgjøring på betydningen av å jobbe med psykososial 
trygghet

• Policydokument for uønskede hendelser

Gjenstår: 

• Forbedre opplæringstilbudene for alle moduler i kvalitetssystemet, mer 
tilpasset de ulike målgruppen

• Etablere risikostyring fullt ut, for å kunne jobbe mer proaktivt

1.2.4 Kartlegge og videreutvikle pasientsikkerhetskultur
Oppnådd: 
• Pilot gjennomført ved AIO-avdelingene
Gjenstår: 
• Gjennomføre fullskala, vedtak i FL i 01.11.22

1.2.1 Kontinuerlig høsting av analyse

Oppnådd: 

• Fungerende HR og antibiotikadashboard etablert

• Utarbeidet modell for kontinuerlig forbedring med digitale verktøy etablert

• Identifisert behov for forbedringsveilerede i stab og igangsatt  utdanning – et 
kull så langt (ca 10 medarbeidere).

Gjenstår: 

• Prosess for RDAP (høsting av data i sanntid) og Lokal hub

1.2.2 Helhetlig struktur for opplæring og bruk av kontinuerlig forbedring

Oppnådd:  

• Forbedringsagentutdanning og forbedringsveilederutdanning gjennomført 
sammen med kommunene i Agder – to kull er gjennom opplæringen (ca 40 
medarbeidere)

• Verktøykasse for forbedring er utviklet og tatt i bruk

Gjenstår: 

• Overordnet struktur for kontinuerlig forbedring ved SSHF når KOM-
programmet er integrert i Avdeling for teknologi og innovasjon
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1.3.1 Etablere og videreutvikle pasientforløp av høy kvalitet i alle nivåer

Oppnådd:

• Jobbet med pasientforløp for skrøpelige eldre gjennom arbeidet med felles data for denne gruppen, 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.

Gjenstår: En samlet plan gjennom felles prioriteringer i porteføljestyring i Helsefelleskapet

1.3.2 Videreutvikle det utadvendte sykehus sammen med kommunene

Gjenstår: Adresseres i ny rullering av strategi i Helsefelleskapet

1.3.3 Digital samhandling og avstandsoppfølging 

Oppnådd: 

• Iverksatt forbedringsagentutdanning og forbedringsveilederopplæring- sammen med kommunene i Agder. Gjennomfører basisopplæring i kontinuerlig 
forbedring etter forespørsel fra avdelingene. Opplæring i kontinuerlig forbedring er nå integrert i lederopplæring og LIS- opplæring. Tatt initiativ til å 
etablere nasjonalt nettverk for forbedringsopplæring. 

Gjenstår: 

• Øke andelen ansatte som har kompetanse på forbedringsopplæring, og lage kultur for kontinuerlig forbedring som en del av den daglige driften . Sette 
indikatorer og måleparametre på dette
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1.3.4 Bidra til helsefellesskapet om tjenesteutvikling og kunnskapsdeling

Oppnådd: 
• Pågående forbedringsarbeid/modellutvikling: Akuttmedisinsk kjede-prosjektet. Pasientforløp barn og unge psykisk helse & rus, Flernivåintervensjon for 

forebygging av depresjon og selvmord- pilotprosjekt, felles intensjonsavtale for FACT på Agder (faglige prinsipper og øk. delingsmodell), Prosjekt Skrøpelige 
eldre og kompleks multimorbiditet. Etablert samhandlingsråd akuttmedisinsk kjede og faggruppe analyse og styringsdata. Koordinerende avtalegruppe 
(KA)- revidering av formelle samarbeidsavtaler. Styrket medisinskfaglige perspektiver og representasjon på Helsefellesskapets arenaer/arbeid.

Gjenstår: 
• Flere av de påbegynte prosjektene/arbeidene har opp til 2 års perspektiv.

Helsefellesskapet har mye ugjort i det å utvikle nye måter å samhandle på i pasientforløpene, inkludert å ta i bruk teknologi, det utadvendte sykehus mv. 
Dette adresseres i rullering av strategi i helsefellesskapet våren 2023.
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2.1.1 Sikre felle forståelse av ledelse og forventet lederadfreed ved bl a å implementere ny lederplattform 

Oppnådd:
• Program for nye ledere er videreutviklet. Videreført ledermobiliseringsprogram (kull 3), men skjøvet på. Mentorordning i SSHF , 

Lederutviklingsprogram – to kull., 
• Kompetansekrav ledere er utarbeidet i eget system

Gjenstår:
• Evaluere program for nye ledere. Vurdere hvilke tema som kan digitaliseres. Ledermobiliseringsprogrammet gjennomføres. Mentorordning –

evaluere og korrigere, 
• Videreutvikle Intranettside for ledere
• Kompetanseheving innenfor det å lede yngre og eldre medarbeidere, vurdere fagutviklingspakker og reetablering av råd og diskusjonsgrupper for 

ledere ved flere lokasjoner

2.1.2 Innføre og bedre gjensidige lederavtaler på alle nivåer i foretaket

Oppnådd:
• Evaluering av GLA medførte forslag til endringer i oppsett og struktur . Utvikler GLA til en ledersamtale/ avtale skjema i Dialogmodulen 

i Kompetansemodulen

Gjenstår:
• Ferdigstille ledersamtale/ lederavtale første kvartal 2023, Innføre på alle nivåer
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2.1.3 Overordnet struktur for styrking av Kultur for helhet og samarbeid

Oppnådd:
• 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.

Gjenstår: 
• Videreføring og evaluering og korrigere

2.1.4 Fremme likestilling, mangfold og godt arbeidsmiljø

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

Gjenstår: 
• Utrede rammebetingelser for ledere; som tid til ledelse, og mindre til administrasjon, slå sammen arbeidsgrupper innenfor likestilling og mangfold for å 

kunne se tingene mer helhetlig. Legge til rette for at ledere kan følge opp seniorer og legge gode planer for å beholde. Felles informasjonsdager mellom 
HR og KLP. Iverksette tiltak i henhold til utredning av rammebetingelser. Resertifisering. Utarbeide oppfølgingspakker for ledere innen Forbedring på de to 
områdene med lavest skår.
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2.2.1 Bidra til å utdanne helsepersonell i tråd med helsetjenestens behov

Oppnådd: 

• Godt samarbeid med Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo om 
utdanning av helsepersonell. 

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

• Samarbeid med UiA om fullt profesjonsstudium i psykologi 

• 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

Gjenstår: 

• Ytterligere økning av helsefagarbeiderlæringer

• Videreutvikling av SSHF som praksisarena

• Videre planlegging for de neste tre semestre av desentral 
medisinutdanning i UiO Campus sør

2.2.2 Kartlegge fremtidige kompetansebehov og sikre rekruttering av 
sykepleiere, psykologer og leger
Oppnådd: 
Prioriterte områder for 2022, styresak om status oktober 2022.

Gjenstår: 
• Eget område i Utredninger etter UP40; bemaningsfremskrivninger og 

rekruttering
• Tas opp i Delplan for Rekruttere, utvikle og beholde og prioritering av 

områder 2023 og 2024, og styrke samarbeid med utdanningsinstitusjoner

2.2.3 Sikre oppdatert og målrettet kompetanseutvikling gjennom bruk av 
kompetanseportalen
Oppnådd: 
• 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

Gjenstår: 
• Etterlevelse og oppfølging av bruk av Kompetansemodulen



Status 2.3

16

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

Oppnådd: 

• KOM-programmet er etablert for å bistå fagmiljøene med å jobbe med prosessene og øke produktivitet og forbedre arbeidsflyt.

• I KOM-programmet er det sammen med fagmiljøene utviklet SSHFs egen metode for Pit Stop, en metode for å arbeide intensivt med forbedringsområder i en 
avdeling eller funksjon. Hensikten er å oppnå valide og økonomiske gevinster. KOM-programmet har til nå gjennomført sju Pit Stop og pågår to Pit Stop. Der 
Pit Stop benyttes for funksjoner som er på tvers i foretaket, er dette en metode som bidrar til standardisering på tvers.

• 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. 

Gjenstår: 

• Ta i bruk Aktivitetsstyrt ressursplanleggingsverktøy, og starte med sengeposter, redusere variabel lønn

• Sengepostanalyse og andre dashboards for oppfølging av driften for eksempel "operasjonsplanlegging" og "ventende og fristbrudd«

• Gjennomføre eksisterende tiltakspakker og prosess for Utredninger etter utviklingsplan 2040  
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2.3.2 Skape bærekraft for investeringer ihht investeringsplan 

Oppnådd: 

• 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.

Gjenstår: 

• Budsjettert resultat i 2023; 0 mill.kr. Foretaket må gjennomføre produktivitetsforbedring, samt vurdere strukturelle endringer i regi av Utredningsarbeidet 
2040. 

• Foretaket har etterslep på investeringer i vedlikehold i størrelsesorden 3 – 4 mrd kr som foretaket må skape bærekraft til å håndtere. Dette krever 
prioriteringer fra driftsmidler til investeringer.

• Planlegge for etterbruk for gamle psykiatribygg.

• Etablere vedlikeholdspakker, og skape handlingsrom i driften for å finansiere disse i likviditeten, dialog med Helse Sør-Øst.



Respekt • Faglig dyktighet • Tilgjengelighet • Engasjement

18



Status 3.1

19

3.1.1 Styrke forskningsproduksjon ved økning i eksterne tildeling og interne PhD-stillinger

Oppnådd: 

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

Gjenstår: 

• Fortsatt prioritering av interne PhDer og kontinuerlig arbeid for å levere gode søknader til eksterne kilder.

3.1.2 Styrke forskningsinfrastruktur

Oppnådd:  

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

Gjenstår: 

• Tre klinikkvise forskningsutvalg + flere avdelingsvise forskningsutvalg.
Interne samarbeidsavtaler for kjøp av tjenester (lab/røntgen/patologi/studiesykepleie)
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3.2.1 Øke innovasjonskompetansen i foretaket

Oppnådd:

• Flere personer som deltar i prosess og prosjektarbeid, hvor man også 
benytter verktøy for innovasjon. 

• Etablert ny funksjon som jobber tett med fagansvarlig innovasjon, drifter 
idémottak og er prosjektstøtte i flere innovasjonsprosjekter

Gjenstår:

• Etablering av seksjon for innovasjon

• Opprette internt kurs for forskningsbasert innovasjon

3.2.2 Videreutvikle infrastruktur for innovasjon og tjenesteinnovasjon
Oppnådd: 

• 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.

Gjenstår: 
• Videreutvikle idemottaket 
• Samle ressurser på innovasjon og i Avdeling for teknologi og innovasjon 

og videreutvikle et samlet miljø
• Sikre bedre sammenheng mellom kontinuerlig forbedring, prosjekt- og 

utviklingsarbeid og innovasjonskompetanse og metodikk. 

Forskningsdrevet innovasjon:
• Utarbeidet retningslinje for forskning og innovasjon hvor forskeren har 

egne interesser i produktet
• Ukentlige møter mellom innovasjon og forskningsenheten
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3.3.1 Etablere UiO Campus sør med samarbeidspartnere (UiO og lokale)

Oppnådd: 

• 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

Gjenstår:

• Jobber med å utarbeide en simuleringsstrategi for å styrke Campus sør. 

• Ansettelse av det fulle antall professorater, lektorer og campus leder pågår
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4.1.1 God og helhetlig lokalisasjonsutvikling med effektiv arealutnyttelse, økt samhandling internt og eksternt

Oppnådd: 

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

• Helsehus/akuttmottak Arendal –samarbeid med Arendal kommune 

• Prosess for samlokalisering Kristiansand- en del av 

• Samarbeid i Mandal om bygg

• Samlokalisering nødmeldeetater i Kristiansand i prosess

Gjenstår:

• Etterbruksplan for psykiatribygg. 

• Større vedlikeholdsprosjekter

• Målrettet samarbeid med alle tre vertskommuner om lokalisasjonsutvikling

• Videre samarbeid om Helsehus Mandal 

• Struktur for ambulansestasjoner
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4.1.2 Ferdigstille og ta i bruk Nybygg psykisk helse
Oppnådd: 

• Bygget er ferdig og bygget på tid og til budsjett

• Gevinstrealiseringsplan laget

Gjenstår: 
• Bygget testes og tas i bruk mars 2023 for overlevering

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

• Oppstart tidligfase akutt/intensiv og nyfødtintensiv

• Konseptutredning pågår

Gjenstår: 

• Prosjektering/bygging akuttbygg. 

• KK og BUA ikke startet, i dialog med Helse Sør-Øst om videre prosess

4.1.4 Oppgradere teknisk infrastruktur og redusere vedlikeholdsetterslep
Oppnådd:
• Oversikt over nødvendig vedlikeholdsbehov etablert

Gjenstår:
• Lokalisasjonsutviklingsplan/plan for vedlikeholdspakker bygg skal 

utarbeides. Finansiering.
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4.2.1 Identifisere, utrede og gjennomføre strategiske investeringer for MTU

Oppnådd:

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

• Operasjonsrobot SSK anskaffet

• Operasjonsrobot leasingavtale for fem år inngått for SSA

• 50 % ferdigstilt MTU for øye-avdelingen SSA 

Gjenstår:

• Rullering av investeringsplan, og anskaffelse av planens prioriterte 
strategiske investeringer (PCI, bildediagnostikk mm.).

• Utarbeide MTU-områdeplan, analyse av status og fremtidige behov.

Oppnådd:

• Innført årshjul og prosess for planlegging og prioritering av alle investeringer. 
Alle investeringer vurderes gjennom fagavdeling, økonomiavdeling og 
investeringsutvalget for å sikre at tverrfaglig tilnærming. 

Gjenstår:

• Videreutvikle struktur for investeringsprosessen. 

• Tilstrekkelig finansiering for å redusere gjennomsnittsalder og ta i 
bruk nyeste teknologi iht. delplan investeringer. 

• Gjennomføre utskiftninger og nyanskaffelser av medisin teknisk 
utstyr som er prioritert av investeringsutvalget

• Øke samordning av IKT og MTU

4.2.2 Prioritere utstyrsanskaffelser for pasientsikkerhet, kvalitet og produktivitet



Status 4.3

26

4.3.1 Utnytte mulighetene i regionale ikt-løsninger

Oppnådd: 

• 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. 

• eSignering vedtatt innført. Sikker digital signatur med BankID.

• Strekkodeskanner tatt i bruk på dokumentsenter for sikker ID (oppslag i DIPS) 
ved skanning av pasientdokumentasjon fra avdeling.

Gjenstår:

• DIPS Arena ta i bruk våren 2024 ved SSHF. Innebærer endrede 
arbeidsprosesser og nye muligheter for fremtidig mer effektiv/enkel 
bruk.

• Innføre mine timeavtaler som er en del av digitale innbyggertjenester

• Benytte mulighetene i HelseNorge når det gjelder skjematikk og 
pasientinformasjon i større omfang

• Dokumentdeling i kjernejournal. Forsinket innføring.

• Bedre utnyttelse av Altinn portalen for sikker kommunikasjon ut/inn til 
SSHF og større kontroll på tilganger/brukere.

• Integrasjon mellom Teams og Public 360.

• Implementere bruk av saksbehandlingsfunksjonene i Public 360

• Utvikle enkelt rammeverk for bruk av Public 360 samt elæringskurs.

• EDialog – forankre og implementere SSHF
• ADI 2 integrasjon mellom Personalportal og Public 360. Avslutning av 

arbeidsforhold dokumentasjon
• ADI3 integrasjon mellom Personalportal og Public 360. 

Sykefraværsoppfølgingsdokumentasjon.
• Innføring av nytt radiologisk informasjonssystem (RIS)
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4.3.2 Innføre smartsykehus/klinisk logistikk

Oppnådd:

• Pilot i det regionale RFID sporingsprosjekt i regi av STIM

• Innføre entydig strekkode GS1

Gjenstår:

• Løsning for helselogistikk, regionalt prosjekt.
Pilotering ved andre HF i HSØ og deretter innføring på resterende som ønsker.
Betydelig forsinket, og sannsynlig tidligst innføringsstart ved SSHF vil være høst 2024.
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Status 4.3 forts.

Gjenstår:
• Innovasjonspartnerskap Agder,  Tellu-pilotering av DHO løsning for diabetes og 

informasjonsutveksling rundt samhandlingspasienter
• Endelig konklusjon angående opsjon på Nimble til SFK

(Innovasjonspartnerskap i SØHF)  
• FL avgjørelse angående restrisiko ved bruk av skytjenester. Kan gi åpning for 

bruk av :
• Sharesource for dialyse
• Airview for CPAP og Bipap fra Resmed
• Diasend for diabetes
• ECG24/7  skytjeneste

• Digital sårpoliklinikk. Bredding av tilbud til hele SSHF og samhandling med 
kommuner. 

• Økt bruk av skjemabesvarelse fra pasient i flere fagområder.
Avventer på ROS for skyløsninger for dialyse, ØNH, lunge (resmed airview), 
dette vil kunne bidra til å øke behandling hjemme og fjerne unødvendige 
kontroller. Avventer rammeanbud i HSØ for kartleggingsverktøy tilsvarende 
checkware i somatikk. Potensiale for å legge flere kontroller over til digital 
kartlegging. Bredde til større omfang innen pågående pasientgrupper og til 
flere pasientgrupper som en del av et helhetlig pasientforløp. 

• Kompetansestøtte via video til Fødeavdeling SSA

Oppnådd:
• 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 familer 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 
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4.3.4 Automatisere diagnostikk/behandling og administrative prosedyrer

Oppnådd: Ikke påbegynt

Gjenstår:
• RPA (Robotic Process Automation) som er en regional løsning fra Sykehuspartner.

Det prioriteres i første omgang automatisering av administrative prosedyrer som er felles i HSØ. Konkret arbeides det med automatisering av kontroll av 
offentlig postliste.

Status 4.3 forts.
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