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Respekt • Faglig dyktighet • Tilgjengelighet • Engasjement

1. Styrke faglig oppfølgning av kirurgiske tjenester i SSF
1.1 Indikasjon før operasjon i samsvar med nasjonale retningslinjer
Tiltak

Status
29.10.2020

Status
10.02.2021

Ansvarlig

Foreløpig
tidsplan

Ferdigstillelse

Alle operasjoner ved SSHF skal følge nasjonale faglige
retningslinjer

Igangsatt

Fullført

Fagdirektør
Klinikkdirektører

Høst
2020

31.01.2021

Alenespesialister skal knyttes sammen med større
miljøer, og rotasjon på tvers i foretaket iverksettes

Planlagt

Pågår

Organisasjonsdirekt Vår 2021
ør
Klinikkdirektør

01.07.2021

Det skal utvikles en kompetanseoversikt og
kompetanseplan for alle leger (se pkt 5)

Planlagt

Pågår

Organisasjonsdirekt Vår 2021
ør

31.05.2021

Pasientforløp gastrokirurgi SSF

Igangsatt

Pågår

Fagdirektør
Klinikkdirektører

Høst
2020

31.07.2021

Økt samarbeid om ortopedipasienter SSF

Planlagt

Fullført

Klinikkdirektør SSF

Høst
2020

31.01.2021

2. Samvalg – informasjon til pasienter innen kirurgi
2.1 Innføre samvalg
Tiltak

Status
29.10.2020

Status
10.02.2021

Ansvarlig

Foreløpig
tidsplan

Ferdigstillelse

Nedsette gruppe for igangsettelse av samvalg i tråd med
mandatet. Strukturert samvalg skal rulles ut i hele
foretaket. Minst 80% av pasientene opplever reelt samvalg
(i situasjoner hvor samvalg er aktuelt) i 2024.

Igangsatt

Pågår

Fagdirektør

Høst 2020 2024

01.06.2024

Korrekt journaldokumentasjon er viktig i forbindelse med
samvalg. Det skal lages fraser i den elektroniske
pasientjournalen som sikrer at viktig informasjon i
forbindelse med konsultasjonen blir dokumentert. Det
innebærer påminnelse i form av standardiserte maler i
pasientjournalen for å dokumentere samvalg.

Planlagt

Fullført

Klinikkdirektører

Høst 2020

31.01.2021

Det pågår også et arbeid med å profesjonalisere
behandlingstekster på sshf.no, slik at informasjon om «før,
under og etter behandling» forbedres og tydeliggjøres.

Igangsatt

Pågår

Fagdirektør

Høst 2020 -> 30.06.2021

3. Forvaltning og oppfølging av lister over tillatte operasjoner SSF
3.1

Listen i generell kirurgi

Tiltak

Status
10.02.2021

Ansvarlig

Foreløpig
tidsplan

Ferdigstillelse

Plan for årlig møte i legegruppen SSF, avdeling for kirurgiske Igangsatt
fag, for revisjon av lister over tillatte operasjoner ved SSF

Fullført

Klinikkdirektør SSF
Fagdirektør

Høst 2020

31.03.2021

Revisjon av lister til SSF EK prosedyre

Fullført

Klinikkdirektør SSF
Fagdirektør

Høst 2020

31.03.2021

3.2

Status
29.10.2020

Vurdering av listen for ortopediske inngrep ved SSF

Det vil våren 2021 bli igangsatt et utviklingsarbeid med
ortopediske pasienter på Agder relatert til kapasiteten og
den definerte kompetanseutviklingen ved de tre
lokasjonene. Det planlegges en gjennomgang av inngrep
ved de tre lokasjonene. Fagråd ortopedi vil bli bedt om råd
etter at analysearbeidet er gjennomført.

3.3

Igangsatt

Planlagt

Planlagt

Fagdirektør
Klinikkdirektører

Vår 2021

31.12.2021

Fullført

Fagdirektør
Kvalitetssjef
Klinikkdirektør SSF

Høst 2020

09.02.2021

System for forvaltning av lister

Ferdigstille beskrivelse av system for forvaltning av
operasjonslister ved SSF.

Igangsatt

4. Styrke rutinene ved ansettelser av kirurger i SSF
4.1 Revidere SSHFs ansettelsesrutiner
Tiltak

Status
29.10.2020

Status
10.01.2021

Ansvarlig

Foreløpig
tidsplan

Ferdigstillelse

Rutiner for rekruttering fra utlandet tydeliggjøres med roller og ansvar

Planlagt

Pågår

Org. dir

Vår 2021

28.02.2021

Identifisere tiltak og kompetansekrav ved ansettelse av medarbeidere fra
utlandet med andre kulturelle bakgrunner

Planlagt

Pågår

Org. dir

Vår 2021

15.03.2021

Innarbeide rekrutteringskompetanse i kompetansekrav til ledere

Planlagt

Pågår

Org. dir

Vår 2021

14.06.2021

Utvikle rekrutteringskurs for ledere

Planlagt

Planlagt

Org. dir

Vår 2021

14.06.2021

Utarbeide ansettelsesrutiner som legger til rette for rotasjon og arbeid på
tvers i foretaket og gode rammer for samarbeid i rekrutteringsprosesser

Planlagt

Pågår

Org. dir

Vår 2021

14.06.2021

Utarbeide veileder og mal for referanseinnhenting.

Igangsatt

Fullført

Org. dir

Vår 2021

10.02.2021

Utarbeide mal for å dokumentere ansettelsesprosessen og begrunnelser som Igangsatt
ligger til grunn for ansettelsen

Fullført

Org. dir

Vår 2021

10.02.2021

Utarbeide en retningslinje om hvor, og hvor lenge dokumentasjon fra
ansettelsesprosessen. Denne skal oppbevares i tråd med GDPR

Pågår

Org. dir

Vår 2021

19.02.2021

Igangsatt
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4.2 Forbedre rutiner i Webcruiter
Tiltak

Status
29.10.2020

Status
10.02.2021

Ansvarlig

Foreløpig
tidsplan

Ferdigstillelse

Integrere maler for strukturert intervju, referanseintervju og
kvalifikasjonsvurdering i rekrutteringsverktøyet.

Planlagt

Pågår

Org. dir

Vår 2021

01.03.2021

Innføre automatisk påminning: «ta med attester og vitnemål» når du
kommer til intervju og automatisk formulering i utlysningsannonsene
og i tildelingsbrevet og vurdere hvordan det kan knyttes til tilganger
til at det faktisk er levert dokumentasjon. Se 4.1.

Planlagt

Pågår

Org. dir

Vår 2021

01.03.2021

Etablere et system for referansesjekk, med digital gjennomføring,
sikre dokumentasjon og utforske automatiske sletterutiner i henhold
til GDPR -reglene.

Planlagt

Pågår

Org. dir

Vår 2021

18.06.2021

Utarbeide rutiner for dokumentasjon i WebCruiter ved ansettelse av
vikarer

Planlagt

Fullført

Org. dir

Vår 2021

18.06.2021

Særlige rutiner for dokumentasjon er ved ansettelse av vikarer og
vikarer fra vikarbyrå.

Planlagt

Fullført

Org. dir

Vår 2021

26.03.2021
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Ansettelsesrutiner SSHF
Veiledning av reglementet Ansettelser og oppsigelser SSHF
Orgaisasjonsdirektør Nina Føreland
Styremøte 18.2.21

Respekt • Faglig dyktighet • Tilgjengelighet • Engasjement

Ansettelsesrutine forts. – Gjennomføring av intervju
• Strukturert intervju (samme spørsmål til alle) inkl. score for å dokumentere
kvalifikasjonsvurderingene
• Skriftliggjøring av kandidatenes kvalifikasjoner, samt vurderingen av de
formelle kvalifikasjonene og de personlige egenskapene, opp mot kravene i
utlysningsteksten og sammenligner kvalifikasjonsvurdering av kandidatene
• Dokumentasjon av intervju og vurderinger

16.02.2021

Ansettelsesrutiner SSHF

8

Ansettelsesrutine forts - Kontroll av kvalifikasjoner
• Kontrollere om autorisasjon/lisens
foreligger
• Dokumentasjon på kvalifikasjoner skal
arkiveres i sak/arkivsystemet P360
• I alle stillingsannonser har vi standardtekst hvor vi ber søkere vedlegge
dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle
spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som
fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn

16.02.2021

Ansettelsesrutiner SSHF

9

Ansettelsesrutine forts. - Ansettelsesvedtak
Hva skal skrives i ansettelsesvedtak:
•
•
•
•

Beskriv kort ansettelsesprosessen
Systematisk vurdering
Gjennomført intervju, hvor mange
Begrunn kort hvorfor dette er den beste kandidaten for stillingen, i forhold til
kvalifikasjonskravene til utdanning, yrkeserfaring og personlig egnethet, slik det
fremkommer i utlysningsteksten
• Referanser skal oppgis ved nyansettelse og ny intern tilling
• Oppgi referanser som er sjekket. Kort oppsummering

Ansettelsesvedtak arkiveres i sak/arkivsystemet P360
16.02.2021

Ansettelsesrutiner SSHF

10

Ansettelsesrutiner forts. – Informasjon og forankring
• Ansettelsesrutiner oppdatert i Personalhåndboka og EkWeb
• Informasjon om oppdatering av rutiner
• Til tillitsvalgte 27.01.21
• Infoskriv til alle ledere med personalansvar og stedfortredere i
Personalportalen 08.02.21
• Informasjon til alle ledere i ADs fellesmøte med ledere i klinikk
10.02.21, (150 ledere deltok)

16.02.2021

Ansettelsesrutiner SSHF

11

5. Videreutvikle faglig samarbeid mellom klinikkene i SSHF
• Strategi 2021-2024: Kultur for helhet og samarbeid ett av tre
«lykkes-med-områder»
• Langsiktig ledelsesarbeid.
• Høye ambisjoner for kvalitet og pasientsikkerhet ved alle klinikker og
lokasjoner deles og eies ved alle ledelsesnivåer i foretaket.
• Arbeid med å endre kultur. Ledelsesoppfølging.
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5.1 Arbeid med samarbeid, kvalitet og standardisering på tvers
Tiltak

Status
29.10.2020

Status
10.02.2021

Ansvarlig

Foreløpig
tidsplan

Innføring av Ledelsens gjennomgang i foretaksledelsen fra 2019

Fullført

Fullført

Adm. dir
Foretaksledelsen

2019-2020

Innført nye moduler i den elektroniske Kvalitetsportalen, som gir mulighet
for digital oversikt og analyser.
Støtte til oppfølging av tilsyn og revisjoner, handlingsplaner og
risikovurdering, samt strukturering gjennom året i årshjul

Fullført

Fullført

Adm. dir
Foretaksledelsen

2019-2020

Fagråd - matrise på tvers
• Intern evaluering desember 2018, del av ekstern evaluering 2019
• 2019 og 2020: Revitalisering av eksisterende fagråd og initiering av nye.
• Fagrådenes mandat er tydelig beskrevet.
• I 2020 er 14 fagråd igangsatt og ytterligere 6 fagråd igangsettes innen
mars 2021

Fullført

Fullført

Adm. dir
Foretaksledelsen

2019-2020

Fra 2019 er Kvalitet og modernisering – for et bærekraftig sykehus (KOMprogrammet) etablert på tvers av klinikker.
• En betydelig prosjektportefølje med forbedringsprosjekter
• Eksempler: «Pitstop» er strukturerte gjennomganger i somatiske
fagområder og prosjektet «Kontinuerlig forbedring» som bidrar med
konkrete verktøy for forbedringsarbeid i klinikkene.

Fullført

Fullført

Adm. dir
Foretaksledelsen

2019- 2020
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Tiltak

Status
29.10.2020

Status
10.02.2021

Ansvarlig

Foreløpig
tidsplan

Administrerende direktør innførte i 2020 4-5 digitale møter i året med alle Fullført
klinikkledelsene der hensikten er felles forståelse av utfordringer,
forbedringsbehov og retning.

Fullført

Adm. dir
Foretaksledelsen

2019- 2020
(fortsetter)

Fra 2020 Gjensidige lederavtaler på alle nivåer.

Fullført på
klinikknivå

Fullført på
klinikknivå

Styrking av Somatikk Flekkefjord. I 2018 ble det innført delt kirurgisk vakt
og fra 2019 en rotasjonsmodell der ortopeder i Kristiansand opererer i
Flekkefjord.

Fullført

Fullført

Adm. dir
Foretaksledelsen

2019- 2020
(fortsetter)

Faglig samarbeid og infrastruktur
• Flekkefjord inngår i multidisiplinære team-møter på kreftområdet
(MDT-møter).
• Vedtatt investering i ny CT i Flekkefjord for å sikre forbedret kvalitet
ved bildetaking og standardisert utstyrsnivå på tvers.
• Ny hørselssentral i Flekkefjord i 2020 i samarbeid med ØNHavdelingen i SSHF.

Fullført

Fullført

Adm. dir
Foretaksledelsen

2019- 2020

•

Sikrer at ledelsen i hele SSHF kan oppfylle de krav og forventninger
som eier og styret har vedtatt.

•

Spesifiserer den enkelte leders ansvar for oppfølging og bidrag til
gjennomføring av tiltak og måloppnåelse innenfor sitt område det
spesifikke året.
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Tiltak

Status
29.10.2021

Status
10.02.2021

Ansvarlig

Foreløpig
tidsplan

Ferdigstillelse

Innføring av kompetanseportalen for alle yrkesgrupper. Det gir god
digital lederstøtte

Igangsatt

Pågår

Klinikkdirektører
Org. dir

høsten
2020-2021

31.12.2021

Obligatoriske kompetanseplaner for alle medarbeidere fra 2021

Igangsatt

Fullført

Klinikkdirektører
Org. dir

høsten
2020-2021

31.12.2021

Kartlegging av kompetansekrav og planer som skal gjelde for større
målgrupper ved SSHF. Dette er et ledelsesansvar. Fagrådene skal få
innspillsmulighet.

Igangsatt

Pågår

Klinikkdirektører
Org. dir

høsten
2020-2021

25.06.2021

Kompetanseutvikling

Igangsatt

Pågår

Klinikkdirektører
Org. dir

høsten
2020-2021

18.06.2021

Legge til rette for felles legeundervisning på tvers ila 2021

Igangsatt

Pågår

Klinikkdirektører
Org. dir

høsten
2020-2021

31.12.2021

Medarbeidermodulen i Kompetanseportalen tas i bruk, denne
sikrer dokumentasjon av arbeidsmål, utviklingstiltak og
medarbeidersamtale.

Igangsatt

Fullført

Klinikkdirektører
Org. dir

høsten
2020-2021

31.12.2021

Etablere felles kompetansekrav og fagspesifikke kompetansekrav
for alle overleger

Igangsatt

Pågår

Klinikkdirektører
Org. dir

høsten
2020-2021

18.06.2021

•
•

Oppdatering nasjonal fagutvikling
Deltagelse i høstmøter (nasjonalt samlingspunkt for fagområdene)

Tiltak

Status
29.10.2021

Status
10.02.2021

Ansvarlig

Foreløpig
tidsplan

Ferdigstillelse

Det planlegges et system for kombinasjon av rotasjon og
hospitering for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling

Planlagt

Igangsatt

Klinikkdirektør
Org. dir

våren 2021

31.12.2021

Avtalefestede overlegepermisjoner vil benyttes mer strategisk i
tråd med arbeidsgivers behov, og i tråd med individuell
kompetanseplan

Planlagt

Pågår

Klinikkdirektører
Org. dir

våren 2021

31.12.2021

Det er tatt i bruk et dashbord for ledere, som gir lederstøtte i form
av gode rapporter som gir status for gjennomføring av planlagt og
nødvendig kompetanseutvikling ihht definerte kompetansekrav.

Planlagt

Pågår

Klinikkdirektører
Org. dir

våren 2021

31.12.2021
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5.1.2 Arbeid med samarbeid, kvalitet og standardisering på tvers innen ortopedi
Tiltak

Status
29.10.2020

Status
10.02.2021

Ansvarlig

Foreløpig
tidsplan

Ferdigstillelse

Opptaksgrensene til ortopedi vurderes, hvor flere pasienter sogner
til SSF

Igangsatt

Fullført

Org. dir
Økonomi dir
Klinikkdirektører

Vår
2021

10.02.2021

Investert i digitale videokonferanseverktøy i hele foretaket i
perioden 2018-2020 for å bedre samarbeidet på tvers.

Igangsatt

Fullført

Teknologidirektør

Vår
2021

31.12.2020

Samarbeidsprosjekt med Avdeling for rehabilitering knyttet til
utarbeiding av felles retningslinjer for poliklinisk vurdering av
pasienter med degenerative lidelser muskel/skjelett og et tettere
samarbeid med fysioterapeutene både i SSHF og med
privatpraktiserende fysioterapeuter.

Igangsatt

Pågår

Adm. dir
Fagdirektør
Klinikkdirektører

Vår
2021

15.05.2021

I foretakets egne rotårsaksanalyser er det identifisert et behov for
strukturert gjennomganger ved bruk av revisjonsmetodikk. Det er
igangsatt opplæring av medarbeidere og laget en årlig plan for
disse gjennomgangene.

Pågår

Fullført

Adm. dir
Fagdirektør
Klinikkdirektører

Vår
2021

31.01.2021
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6. Sikre tilstrekkelig dokumentasjon ved LIS-utdanning
6.1 Individuelle opplæringsplaner
Tiltak

Status
29.10.2020

Status
10.02.2021

Ansvarlig

Foreløpig
tidsplan

Ferdigstillelse

Implementering- og opplæring i de kliniske avdelingene av SSHF sine etablerte
rutiner

Pågår

Pågår

Org. dir
Klinikkdirektører

våren
2021

26.02.2021

Utarbeide anbefalinger for LIS-veiledning i SSHF, med mal for individuell
utdanningsplan

Pågår

Fullført

Org. dir
Klinikkdirektører

våren
2021

26.02.2021

Anbefalinger for LIS-veiledning i SSHF, med mal for individuell utdanningsplan.
Kompetanseportalen er tatt i bruk for å dokumentere innfridde læringsmål.
Veilederkurs er dokumentert i Læringsportalen

Pågår

Pågår

Org. dir
Klinikkdirektører

våren
2021

26.03.2021

LIS –leger som går i gammel ordning skal dokumentere veiledning i
kompetanseportalen.

Igangsatt

Pågår

Klinikkdirektører
Org. dir

våren
2021

26.02.2021

Individuell oppfølging av avdelingssjefer for å følge opp individuelle
opplæringsplaner og førende dokumenter for LIS utdanningen

Pågår

Pågår

Klinikkdirektører
Org. dir

våren
2021

26.02.2021

Det arbeides med å utarbeide kompetanseplaner for nye medarbeidere

Pågår

Pågår

Klinikkdirektører
Org. dir

våren
2021

26.03.2021

Utarbeidelse av plan for veiledningskurs 2021

Pågår

Pågår

Klinikkdirektører
Org. dir

våren
2021

19.02.2021

Utdanningsutvalgene skal videreutvikle felles læringsaktiviteter og arenaer i
hele SSHF for læringsmål gjennom kompetanseportalen

Pågår

Pågår

Klinikkdirektører
Org. dir

våren
2021

19.02.2021

6.2 Oppfølging av veiledning og kompetanseutvikling i utdanningen
Tiltak

Status
29.10.2020

Status
10.02.2021

Ansvarlig

Foreløpig
tidsplan

Ferdigstillelse

Tilsette utdanningskoordinerende lege som har et overordnet ansvar for å
informere og følge opp klinikkene. Dette bidrar til å sikre kontinuitet i
oppfølging av LIS2/3 i klinikk

Planlagt

Fullført

Org. dir
Klinikkdirektører

2021

26.01.2021

Veiledningssamtaler med LIS-kandidater skal referatføres i
Kompetanseportalen

Pågår

Pågår

Klinikkdirektør

20202021

31.03.2021

Utarbeide og implementere felles kompetanseplan for alle veiledere

Planlagt

Pågår

Org. dir
Klinikkdirektører

2021

31.01.2021

Veiledningstid (1 time pr. måned) innarbeides i arbeidsplanen.

Planlagt

Pågår

Org. dir
Klinikkdirektører

2021

18.06.2021

Veiledning og progresjon i utdanningen for hver enkelt LIS følges opp ved
gjennomgang/stikkprøver av rapporter i kompetanseportalen

Planlagt

Pågår

Org. dir
Klinikkdirektører

2021

30.04.2021

Evalueringskollegium som skal skje 2 per år der det blir gjort opp status for
alle LIS i avdelingen

Planlagt

Pågår

Org. dir
Klinikkdirektører

2021

18.06.2021
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6.3 Individuelle rammer og andre tilpasninger
Tiltak

Status
29.10.2020

Status
10.02.2021

Ansvarlig

Foreløpig
tidsplan

Ferdigstillelse

Kompetansevurdering skal utføres og dokumenteres ved
oppstart i LIS-stilling. Rammer for stillingen skal tydeliggjøres
og skriftliggjøres ved første samtale etter 14 dager

Pågår og
planlagt

Pågår

Klinikkdirektører

Fra 2020

31.03.2021

Uavhengig av tidligere erfaring, skal det gjennomføres og
skriftliggjøres en kompetansevurdering. Det er rom for
individuell tilpasning etter at kompetansevurdering er utført.
Dette skal gjøres skriftlig i kompetanseportalen

Pågår og
planlagt

Pågår

Klinikkdirektører

2021

31.03.2021

Det overvåkes ved rapporter i kompetanseportalen

Pågår og
planlagt

Pågår

Klinikkdirektører

2021

01.04.2021
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Utrullingsplan 2020-2021 alle yrkesgrupper
Høst 2020
Aug.
Somatikk

Sept.

Okt.

Vår 2021

Nov

Des

Jan

Feb.

Mars

Sengeposter, AIOB, Føde-barsel, Akuttmottak

Høst 2021

April

Mai

Juni

Aug.

Sept.

Okt.

Nov

Des

LIS og overleger

Poliklinikk/dagenheter
Stabspersonell /mindre målgrupper

Merkantile
PTSS

Ambulansetjenesten

KPH

KPH
Avdeling for patologi, Avdeling for radiologi

MSK

Org. avd.
Økonomi

Fag avd.

Rolle/funksjonsplaner planer:

Blodbank/ImTra
TEH

Stabspersonell /mindre målgrupper

AMK/Luftambulanse
LIS og overleger

Stabspersonell /mindre målgrupper
Stabspersonell /mindre målgrupper

Husøkonom og SEF

Medisinsk biokjemi, Mikrobiolog inkl. leger
Stabspersonell /mindre målgrupper

LIS veileder, Nye ledere, HMS for ledere

Stabspersonell /mindre målgrupper

Stabspersonell /mindre målgrupper
Traumeteam

Barneansvarlig personell

Internrevisorer

Stabspersonell /mindre målgrupper
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Innføring - sykepleiere, ambulansearbeidere m.fl
• Bibliotek med over 4000 kompetansekrav er opprettet
• 36 kompetanseplaner er utarbeidet på tvers av klinikkene
for store målgrupper. Eksempel:
• Fag felles sengepost somatikk sykepleiere
• Fag felles Føde barsel jordmødre
• Over 200 kompetanseplaner er publisert og tatt i bruk
fordelt på:
• Sengeposter i SSF,SSK,SSA
• Anestesi, intensiv, operasjon og barneavdelinger
• Føde-barsel enhetene ved SSF,SSK,SSA
• Akuttmottak ved SSF,SSK,SSF
• Ambulansetjenesten
• Avdeling for patologi
• Avdeling for radiologi
• Blodbank/Imtra
22

Kompetanseportalen fullskala – utrullingsplan for legene
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Kompetanseportalen leger – oppfølging av tiltak
• 9. februar 2021: Plan for organisering og implementering av
Kompetanseportalen fullskala for legegruppa vedtatt av FL (4,5)
• Innen 1.mars 2021: Etablere arbeidsgrupper på tvers av
lokasjoner og utpeke kontaktpersoner som skal utarbeide
kompetanseplaner for (4,5):
• Nye LIS 2/3 og nye overleger for egen
spesialitet/fagområdet.
• Vaktkompetanse til innenfor hver spesialitet
• Overleger for egen spesialitet

Oppfølging av konsernrevisjon
4. Styrke rutiner ved ansettelse av nye kirurger
5. Videreutvikle faglig samarbeid mellom klinikkene
6. Sikre tilstrekkelig dokumentasjon av LIS utdanning

• Kompetanseplan for LIS veilederrolle: plan sendt til høring til
med frist 5. mars(6).
• Kompetansevurdering ved ansettelse av overleger (4):
• Modell/løsning for hvordan dette kan dokumenteres i
Kompetanseportalen ferdig 19.02.21
• Sendes på høring 19.02.21
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Kompetanseportalen LIS – oppfølging av tiltak
• Utdanningskoordinerende lege er ansatt
• Styrker forankring av LIS utdanning og bruk av Kompetanseportalen
i klinikk – gir informasjon ut gjennom deltakelse på morgenmøter,
avdelingsmøter, internundervisning etc.
• Kompetanseenheten gir support og opplæring i bruk av
Kompetanseportalen (kontinuerlig tilbud)
• Org. avdelingen «overvåker» aktivitet i Kompetanseportalen via
rapporter – tar stikkprøver og etterspør aktivitet som for eksempel
deltakelse på veilederkurs LIS og dokumentasjon på gjennomførte
veiledningssamtaler

Oppfølging av konsernrevisjon
6. Sikre tilstrekkelig dokumentasjon av LIS utdanning

• Forankring og overvåking har effekt:
• Tildelte LIS2/3 planer juni 20: 436, har økt til 555 februar 2021
• Pr. 14.02.21 er det registret 867 fullførte veiledningssamtaler, i 2020
var det på samme tid registrert 416
• Veilederkurs i april-21 er fulltegnet etter en dags annonsering
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7. Håndtering av uønskede hendelser
7.1

Meldekultur

Tiltak

Status
29.10.2020

Status
10.02.2021

Ansvarlig

Foreløpig
tidsplan

Ferdigstillelse

Det igangsettes en intern kampanje for å økt
oppmerksomhet rundt hendelse som skal meldes, slik
som reoperasjoner.

Planlagt

Pågår

Fagdirektør

Høst 2020

31.05.2021

Det vil bli innført et digitalt
kvalitetsovervåkningssystem våren 2021 som vil bidra
til bedre oversikt over meldinger relatert til
reoperasjoner og faglig kvalitet.

Planlagt

Pågår

Fagdirektør
TEH direktør
Økonomidirektør

Vår 2021

31.12.2021

Modul for Risikovurdering i kvalitetsportalen tas i bruk

Pågår

Fullført

Fagdirektør

Vår 2021

31.12.2020
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Månedlig overvåkning av
UØH SSHF
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Hva meldes, og meldes det riktig?

VIDEOKAMPANJE - MELDINGER

TEMATISK GJENNOMGANG 4 ggr/år
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7.2

Tydelige rutiner ved saker vedrørende uønsket adferd

Tiltak

Status
29.10.2020

Status
10.02.2021

Ansvarlig

Foreløpig
tidsplan

Ferdigstillelse

Revidering og tydeliggjøring av eksisterende rutine
relatert til uønsket adferd

Pågår

Pågår

Organisasjonsdirektør

Vår 2021

31.03.2021

Utarbeidelse av veileder med sjekkliste for ledere med
personalansvar for å tydeliggjøre rutiner ved saker
vedrørende uønsket adferd

Pågår

Pågår

Organisasjonsdirektør

Vår 2021

18.06.2021

7.3

Vurdere effekt før saker lukkes

Lage prosedyre for rotårsaksanalyse

Planlagt

Planlagt

Fagdirektør

Vår 2021

01.03.2021

Fremme sak i foretaksledelsen /OKU vedrørende
lukking av saker

Planlagt

Planlagt

Fagdirektør

Vår 2021

01.06.2021
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7.4

Strukturert overvåkning av uønskede hendelser

Tiltak

Status
29.10.2020

Status
10.02.2021

Ansvarlig

Foreløpig
tidsplan

Ferdigstillelse

50 siste dødsfall analyse

Igangsatt

Fullført

Fagdirektør

Vår 2020 ->

01.12.2020

To ganger i året gjøres det systematiske
rapportuttak i hver enkelt KPU og gjennomgås.
Dette står i revidert mandat for KPU fra november
2020

Igangsatt

Fullført

Fagdirektør

Vår 2020 ->

01.12.2020

Manuell strukturert overvåking av uønskede
hendelser i foretaket

Igangsatt

Fullført

Fagdirektør

Vår 2020 ->

01.12.2020

Tematisk oversikt over meldte uønskede hendelser
tas ut av kvalitetsportalen fire ganger per år og
gjennomgår av fagdirektør

Igangsatt

Fullført

Fagdirektør

Vår 2020 ->

01.12.2020
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7.5 Varslingsrutiner er tilstrekkelig kjent i foretaket
Tiltak

Status
29.10.2020

Status
10.02.2021

Ansvarlig

Foreløpig
tidsplan

Ferdigstillelse

SSHF har etablerte varslingsrutiner etter AML
kap.2a, som siden våren 2020 har vært underlagt
revisjon i et samarbeid med tillitsvalgte og
verneombud

Igangsatt

Fullført

Organisasjonsdirektør

Vår 2020

01.12.020

Varslingsrutine er revidert og vedtatt

Fullført

Fullført

Organisasjonsdirektør

Høst 2020

21.01.2021

Det pågår systematisk arbeid med å gjøre rutinen
kjent i organisasjonen i forbindelse med
resertifisering av likestilt arbeidsliv og mangfold

Igangsatt

Pågår

Organisasjonsdirektør
Alle ledere i SSHF

Vår 2020 ->

26.02.2021

Varslingsrutiner skal inngå som et eget kapittel i
håndbok for nye ansatte

Igangsatt

Pågår

Organisasjonsdirektør

Vår 2020 ->

31.03.2021

Varslingsrutinene skal inngå i
lederopplæringsprogram

Pågår

Fullført

Organisasjonsdirektør

Høst 2020

11.12.2020

Planlagt

Organisasjonsdirektør

Vår 2020 ->

18.06.2021

Det utarbeides en egen HMS-portal for ansatte hvor Planlagt
varsling vil inngå
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8. Oppfølgning av eventuelle pasienter som kan ha fått mangelfull
Tiltak
Status
Status
Ansvarlig
Foreløpig
Ferdigstillelse
helsehjelp
29.10.2020
10.02.2021
tidsplan
Vurdering etter at oppfølgning er gjennomført og
datagrunnlaget forefinnes. Klinikkdirektør somatikk SSF
og fagdirektør gjennomfører vurderingen sammen

Planlagt

Planlagt

Fagdirektør
Klinikkdirektør somatikk
Flekkefjord

Våren 2021

31.05.2021

Planlegge og implementere ny vurdering for alle
aktuelle pasienter slik det er definert i prosjektet

Planlagt og
pågår

Fullført

Klinikkdirektør SSF og
fagdirektør

Våren 2021

31.05.2021

Analyse av gjennomførte vurderinger på alle pasienter
vurdert innen 30.04.2021

Planlagt

Planlagt

Klinikkdirektør SSF og
fagdirektør

Våren 2021

14.05.2021
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