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Bakgrunn: 

Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. og 2. tertial 2014 er forelagt styret henholdsvis i 
sak 046/14 O og i sak 067/14 O. 
 
I henhold til Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest skal det ved årets slutt gjøres en kort 
evaluering av måloppnåelse. Det skal ikke foretas en ny fullstendig risikovurdering. 
 
 

Kommentarer: 

 
I denne saksframstillingen framlegges en oppsummering av evalueringen ved årets slutt. De 
detaljerte risikovurderingene i 2014, inkludert evalueringen ved årets slutt, er vedlagt for 
fullstendighetens skyld. Vedlegget inneholder all detaljinformasjon dersom styret skulle ønske å gå 
dypere inn i underlaget for risikovurderingene og forslagene til risikoreduserende tiltak. 
 
Adm. direktør vil presisere at vurderingene bare omfatter risiko knyttet til oppnåelse av de ulike 
delmål som er utvalgt, og ikke sier noe om foretakets totale risiko på overordnet nivå. Delmålene 
kan ha ulik betydning og er ikke rangert ut fra betydning i forhold til overordnede styringsmål for 
foretaket. Vurderingene omfatter ikke risiko knyttet til det samlede tjenestetilbud (i kvalitet og 
volum) innen enheter eller fagområder. Stor risiko på ett eller flere av delmålene uttrykker følgelig 
ikke noe om at tjenestetilbudet innen en enhet eller fagområde er bedre eller dårligere enn i andre 
enheter.   
 
Resultatet av sannsynlighets- og konsekvensvurderingene er uttrykt i risikomatrisene. Risiko plassert 
i rød sone angir at det er stor risiko i forhold til å oppnå det enkelte delmålet og at det er behov for 
å iverksette korrigerende tiltak for å oppnå delmålet. Havner risikoen i gul sone innebærer det at det 
må vurderes korrigerende tiltak for å oppnå delmålet. 
 
Oppsummert viser evalueringen ved årets slutt følgende resultater: 
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Styringsmål 1  
Tallet på skader som kan unngås i helsetjenesten i Helse Stavanger HF skal halveres innen 
2017. 
 
Delmål 1: Program for pasientsikkerhet i Helse Stavanger HF 2013-2017 er godt forankret i 
ledergrupper og kjent i resten av organisasjonen. 
 
Det er dokumenterte forbedringer i forhold til måloppnåelse løpet av 2014. Arbeidet med definerte 
forbedringstiltak fortsetter. Risiko i forhold til å oppnå delmålet vurderes som moderat (gul sone). 
 
Delmål 2: Tiltak i programmet blir implementert lokalt i helseforetakene så snart de blir overlevert 
fra prosjekt til linje. 
 
Risiko i forhold til å oppnå delmålet vurderes som redusert, men fortsatt moderat (gul sone). Det 
arbeides videre med de forbedringstiltak som er identifisert.  
 
Styringsmål 2 
Helse Stavanger HF har et kvalitativt godt og helhetlig behandlingstilbud innen psykiske 
helsevern og rusbehandling/TSB 

Delmål 1: I psykisk helsevern og rusbehandling/TSB får pasientene tilfredsstillende oppfølging for 
å ivareta kontinuitet og for å unngå brudd i behandlingen  

Risiko i forhold til å oppnå delmålet vurderes også her overveiende som moderat (gul sone). Det 
knytter seg imidlertid stor risiko (rød sone) til det forhold at mange pasienter i langvarige og 
koordinerte tjenester (kritisk suksessfaktor 1C med risikoelement 1C) ikke har individuell plan (IP).  
Identifiserte forbedringstiltak pr. 1. og 2. tertial 2014 videreføres. Det arbeides med å kunne 
dokumentere grad av måloppnåelse i løpet av 2015.  

 
Delmål 2: Pasienter med både rusproblem og psykisk sykdom får et samordnet og integrert 
behandlingstilbud 
 
Det vurderes som moderat til stor risiko i forhold til å oppnå delmålet. Det knytter seg stor risiko til 
det forhold at mange pasienter med samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser) ikke har en  
samlet individuell plan (IP) (kritisk suksessfaktor 2B med risikoelement 2B). Identifiserte 
forbedringstiltak pr. 1. og 2. tertial 2014 videreføres. Det forventes at grad av måloppnåelse kan 
dokumenteres pr. 1. tertial 2015.  

Delmål 3: Barn og unge som har behov for det, blir møtt med tidlig hjelp tilpasset deres situasjon. 

Risiko i forhold til å oppnå delmålet vurderes som liten til moderat. Identifiserte forbedringstiltak 
pr. 1. ot 2. tertial 2014 videreføres. 
 
Styringsmål 3 
Pasienter skal ha tilgang til spesialisthelsetjenester i samsvar med lov og forskrift. 
 
Delmål 1: Helse Stavanger HF må sikre god utnytting, organisering og bruk av poliklinikkene 
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Risiko i forhold til å oppnå delmålet vurderes som liten til moderat. Korrigerende tiltak for å 
redusere risiko i 2014 videreføres. 

Styringsmål 4 
Helse Stavanger HF leverer et regnskapsmessig resultat i 2014 i henhold til budsjettert 
overskudd. 
 
Delmål: 
Arbeidsplanene, inklusiv innleie, er håndtert på en måte som sikrer at avvik mellom tilgjengelig 
kronebudsjett og planlagt bemanning, blir avdekket tidsnok til at korrigerende tiltak kan iverksettes. 

Risiko i forhold til å oppnå delmålet vurderes som overveiende stor. Det gjelder kritisk 
suksessfaktor 1B med risikoelement 1B at faste stillinger i grunnturnus ikke er besatt og kritisk 
suksessfaktor 1C med risikoelement 1C at bruk av personalressurser til dekning av ferie, andre 
fravær og ekstra ressurskrevende pasienter ikke er i tråd med (overskrider) budsjettert variabel lønn.  

Arbeidet med iverksetting av definerte forbedringstiltak må forsterkes. 

Forslag til vedtak: 

 
Styret tar sak om evaluering av måloppnåelse ved årsslutt på overordnede styringsmål 2014 til 
orientering. 
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