
 
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 

2. Tiltak i programmet blir implementert lokalt i helseforetakene så snart de blir overlevert 
fra prosjekt til linje 

De to delmålene i denne risikovurderingen må ses i sammenheng og delmål 1 er i stor grad en 
forutsetning for at delmål 2 kan iverksettes. 
 
Gruppeleder: Sverre Uhlving, fagdirektør 
 

Risikoelement Tertial 1 Tertial 2 
1A Status og resultater i 
pasientsikkerhetsprogrammet er ikke fast 
tema i ledermøter på alle nivåer. 

   

1B Data/ indikatorer blir ikke registrert 
 
 

  

1C Tiltak, målinger og resultater har liten 
legitimitet blant de ansatte 

 
 
 

 

1D Informasjon om programmet når ikke 
alle og er ikke tilpasset ulike yrkesgrupper 
og avdelinger i foretaket. 

  

2A Manglende kunnskap om 
forbedringsmetodikk i de kliniske 
avdelingene 

  

2B Ikke alle oppgaver i 
pasientsikkerhetsprogrammet blir ivaretatt i 
aktuelle poster og avdelinger. 

  

2C Helse Stavanger HF sin plan for 
spredning og implementering av 
innsatsområdene i programmet følges ikke 
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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 

 
 
Kritisk suksessfaktor 1A Status og resultater i pasientsikkerhetsprogrammet er fast tema i ledermøter på 

alle nivåer. 
Risikoelement 1A Status og resultater i pasientsikkerhetsprogrammet er ikke fast tema i 

ledermøter på alle nivåer. 

T
er
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Nå-situasjon Det foreligger et overordnet system med halvårlig rapportering av status og 
utfordringsbildet i programmet for direktørens ledergruppe og Kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalget (KVAPS). Kvalitet og pasientsikkerhet er fast post 
på alle møter i adm. direktørs ledergruppe. Noen ledergrupper har 
oppmerksomhet på deler av programmet, mens andre sjelden har programmet 
som tema i møter.  Der det foreligger resultater/målinger etterspørres dette i 
større grad av lederne. Foreløpig er det ikke klart hvilke indikatorer det skal 
rapporteres på fremover og dette arbeides det med regionalt og nasjonalt. Det 
skal etableres en styringsportal i Helse Vest for synliggjøring av ulike 
kvalitetsdata, men det er usikkert når denne blir ferdig. 

Sannsynlighet Stor 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Kliniske divisjonsdirektører 
Tiltak a) Status og resultater i pasientsikkerhetsprogrammet settes opp som 

regelmessig tema i ledermøter på divisjons- og avdelingsnivå.  
b) Utarbeidelse av hensiktsmessig mal for rapportering på ulike nivå i 

sykehuset i et samarbeid mellom divisjoner og FFU, ferdig før 
sommeren 2014. 

c) Sikre at alle divisjoner benytter aktuelle rapporteringsmal. 
d) Hyppigere rapportering enn i dag for å følge utviklingen, der det er 

hensiktsmessig. Rapporteringen differensieres ut fra enhet og 
innsatsområde. 

e) Bruke de kilder til data som finnes pr. dags dato i forbedringsarbeidet. 
f) Helse Stavanger deltar i det regionale arbeidet med etablering av en 

kvalitetsportal i Helse Vest. 
Tiltaksansvarlig Ledere på alle nivå 
Kontrollaktivitet Omtale i møtereferat fra divisjonenes/ enhetenes ledermøter 

 Risikomatrise pr. 2. tertial 2014 

 Konsekvens 
Sa

nn
sy

nl
ig

he
t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært 
alv./kritisk 

Svært stor       
Stor   2B    
Moderat   1C 2A, 2C, 1A  
Liten   1D 1B  
Svært liten      
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Nå-situasjon Det foreligger et overordnet system med halvårlig rapportering av status og 

utfordringsbilde i programmet for direktørens ledergruppe og Kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalget (KVAPS). Kvalitet og pasientsikkerhet er fast post 
på alle møter i adm. direktørs ledergruppe. Noen ledergrupper har 
oppmerksomhet på deler av programmet, mens andre sjelden har programmet 
som tema i møter, eksempelvis i ledermøter og i kvalitetsrådene. Der det 
foreligger resultater/målinger etterspørres dette i større grad av lederne. 
Foreløpig er det ikke klart hvilke indikatorer det skal rapporteres på fremover 
og dette arbeides det med regionalt og nasjonalt. Det er under etablering en 
styringsportal i Helse Vest for synliggjøring av ulike kvalitetsdata. Indikatorer 
for «Trygg kirurgi» er ferdig i styringsportalen, mens det jobbes med 
innsatsområdet «Hjerneslag» og «Trygg pleie» (fall, trykksår og ernæring).  

Sannsynlighet Moderat 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Kliniske divisjonsdirektører 
Tiltak a) Status og resultater i pasientsikkerhetsprogrammet settes opp som 

regelmessig tema i ledermøter på divisjons- og avdelingsnivå. 
b) Utarbeidelse av informasjon, samt opplæring i bruk av 

styringsportalen  
c) Bruke de kilder til data som finnes pr. dags dato i forbedringsarbeidet. 
d) Helse Stavanger deltar i det regionale arbeidet med etablering av en 

styringsportal i Helse Vest. 
Tiltaksansvarlig a), c)  Ledere på alle nivå 

b), d)  FF-KP i samarbeid med divisjonene 
Kontrollaktivitet Omtale i møtereferat fra divisjonenes/ enhetenes ledermøter 
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Situasjon ved årsslutt 
I forhold til 
måloppnåelse 

Det er ulik praksis i og mellom divisjonene i hvilken grad status og resultat tas 
opp som fast tema i ledermøter. I mange avdelinger består kvalitetsrådene av 
ledere og programmet blir diskutert der. Data fra innsatsområdene i 
programmet er nå mer tilgjengelig og bidrar til større grad av oppfølging av 
resultater. Data fra Styringsportalen vil bli tilgjengelig innen kort tid. Det er en 
økt oppmerksomhet rundt pasientsikkerhetsprogrammet og de mulighetene 
som ligger i dette, men det må fremdeles jobbes for at dette blir en selvfølgelig 
del av alle ledermøter. 

 
 
Kritisk suksessfaktor 1B Data/ indikatorer blir registrert  
Risikoelement 1B Data/ indikatorer blir ikke registrert 
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Nå-situasjon Det er ikke gode nok systemer for registrering av data i 
pasientsikkerhetsprogrammet og er heller ikke godt nok definert hvilke data 
som skal registreres. Dette arbeides det med nasjonalt og regionalt. Elektronisk 
registrering og uttrekk av resultater er i begrenset grad mulig pr. i dag, og det 
oppleves som plunder og heft å måtte registrer flere steder. Elektronisk 
registering er mulig for resultatindikatorene i ICD kodeverket, f. eks. ved kater 
indusert urinveisinfeksjon, men blir i liten grad benyttet. For prosessindikatorer 
er det fremdeles begrensede muligheter for automatisk uttrekk. Dette jobbes 
det med, men er bare delvis mulig/gjennomført. 

Sannsynlighet Liten  
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Kliniske divisjonsdirektører/ avdelingssjefer 
Tiltak a) Tydeliggjøre ansvar for registrering. 

b) Sikre at alle registrerer og at data er tilgjengelig for alle. 
c) Delta i arbeid med automatisk uttrekk fra pasientjournal og forbedring av 

systemene via Pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Vest.  
d) Innhenter manuelle oversikter der elektroniske rapporter ikke er 

tilgjengelig. 
e) Bruke oppnådde resultater for å motivere til videre innsats. 

Tiltaksansvarlig Ledere på alle nivå, FF-KP på deltakelse i Pasientsikkerhetsprogrammet i 
Helse Vest 

Kontrollaktivitet Rapporter over resultat presenteres jevnlig i ledermøter og avdelingsmøter.  
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Nå-situasjon Det er ikke tilfredsstillende systemer for registrering av data i 

pasientsikkerhetsprogrammet og det er heller ikke godt nok definert hvilke data 
som skal registreres. Dette arbeides det med nasjonalt og regionalt. Elektronisk 
registrering og uttrekk av resultater er i begrenset grad mulig pr. i dag, og det 
oppleves som plunder og heft å måtte registrere flere steder. Elektronisk 
registering er mulig for resultatindikatorene i ICD kodeverket, f. eks. kater 
indusert urinveisinfeksjon, men disse blir i liten grad benyttet. Trygg pleie, 
Trygg kirurgi og Hjerneslag er prioritert for utarbeidelse i HV. 
Prosessindikatoren for trygg pleie er ferdig utarbeidet i Dips, mens 
visningsdelen i styringsportalen er under utarbeidelse. 
 

Sannsynlighet Liten 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Kliniske divisjonsdirektører/ avdelingssjefer 
Tiltak a) Ledere tydeliggjør ansvar for registreringer av tiltak og målinger i 

programmet og sikrer at det blir utført. 
b) Delta i arbeid med automatisk uttrekk fra pasientjournal og forbedring av 

systemene via Pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Vest.  
c) Innhenter manuelle oversikter der elektroniske rapporter ikke er 

tilgjengelig.  
d) FFU tilbyr støtte til divisjonene med å plotte data og ta ut rapporter. 
e) Ledelsen bruker oppnådde resultater for å motivere til videre innsats. 

Tiltaksansvarlig Ledere på alle nivå, FF-KP på deltakelse i Pasientsikkerhetsprogrammet i 
Helse Vest 

Kontrollaktivitet Rapporter over resultat presenteres jevnlig i ledermøter og avdelingsmøter. 
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Situasjon ved årsslutt 
I forhold til 
måloppnåelse 

Data/ indikatorer i pasientsikkerhetsprogrammet oppleves som mer 
tilgjengelig. Skjema for Trygg pleie finnes i Dips, og registreringer for Trygg 
kirurgi gjøres i ORPlan. Det jobbes for å få enda flere av registreringene 
elektronisk. Innføring av elektroniske tavlemøter er startet og tavlene vil gi 
gode muligheter for enkelt å vise og følge opp data på post og avdelingsnivå. 
Risikoen for at data ikke blir registrert er redusert. 

 
Kritisk suksessfaktor 1C Legitimitet til tiltak og resultater/ målinger blant de ansatte 
Risikoelement 1C Tiltak, målinger og resultater har liten legitimitet blant de ansatte  
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Nå-situasjon Tiltakene i programmet har stort sett legitimitet når de er aktuelle for egen drift 
og hvor der finnes gode indikatorer. Det jobbes med å finne identifisere gode 
indikatorer for alle områdene i programmet. Til nå har innsatsområdene i stor 
grad vært rettet mot pleiegruppen. Fremover vil flere av innsatsområdene i 
større grad rette seg mot legegruppen, for eksempel på områder som 
legemiddelsamstemming og Trygg Kirurgi. Ser på muligheten for elektroniske 
oppslagstavler for å synliggjøre egne resultater i sengepostene i medisinsk og 
kirurgisk divisjon.  

Sannsynlighet Moderat 
Konsekvens Moderat 
Risikoeier Kliniske divisjonsdirektører/ avdelingssjefer 
Tiltak a) Systematisk gjennomgang av innsatsområdene for å bestemme hvilke 

områder som er aktuelle for de forskjellige avdelingene og yrkesgruppene, 
slik at det ikke brukes ressurser på områder som ikke er forbundet med 
særlig risiko i egen avdeling. 

b) Synliggjøre resultatene for alle aktuelle ansatte via oppslagstavler, i møter 
etc. 

c) Prøve ut elektronisk oppslagstavler etter modell fra Tønsberg sykehus.  
d) Bevisst bruk av «spydspissene» i pasientsikkerhetsprogrammet til 

motivasjonsarbeid blant kolleger. 
e) Bruke resultatene i forbedringsarbeidet. 
f) Stimulere til deltagelse og engasjement blant ansatte med medisinskfaglig 

ansvar i sykehuset. 
 

Tiltaksansvarlig Ledere alle nivå 
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Kontrollaktivitet Statusrapportering i pasientsikkerhetsprogrammet 
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Nå-situasjon Tiltakene i programmet har stort sett legitimitet når de er aktuelle for egen drift 
og hvor der finnes gode indikatorer. Til nå har innsatsområdene i stor grad vært 
rettet mot pleiegruppen. Fremover vil flere av innsatsområdene i større grad 
rette seg mot legegruppen, eksempelvis på områder som 
legemiddelsamstemming og Norsk pasientskade erstatning (NPE) prosjektene 
som er planlagt. Det er igangsatt forsøk med elektroniske oppslagstavler for å 
registrerer og synliggjøre egne resultater i sengepostene i medisinsk og 
kirurgisk divisjon. 

Sannsynlighet Moderat 
Konsekvens Moderat 
Risikoeier Kliniske divisjonsdirektører/ avdelingssjefer 
Tiltak a) Systematisk gjennomgang av innsatsområdene for å bestemme hvilke 

områder som er aktuelle for de forskjellige avdelingene og yrkesgruppene, 
slik at det ikke brukes ressurser på områder som ikke er forbundet med 
særlig risiko i egen avdeling. Spredningsplan er utarbeidet. 

b) Synliggjøre resultatene for alle aktuelle ansatte via oppslagstavler, i møter 
etc. 

c) Synliggjøre lederengasjement ved hjelp av ulike kommunikasjonstiltak 
d) Elektronisk oppslagstavler etter modell fra Tønsberg sjukehus er etablert 

som prosjekt i 1A og 6D for utprøving.  
e) Bevisst bruk av «spydspissene» i pasientsikkerhetsprogrammet til 

motivasjonsarbeid blant kolleger. 
f) Bruke resultatene i forbedringsarbeidet og dermed stimulere til deltagelse 

og engasjement. 
 

Tiltaksansvarlig Ledere på alle nivå 
Kontrollaktivitet Statusrapportering i pasientsikkerhetsprogrammet 
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 Situasjon ved årsslutt 
I forhold til 
måloppnåelse 

Tiltak, målinger og registreringer har i økende grad legitimitet, spesielt der det 
er mulig å registrere elektronisk. Likevel er det variasjoner mellom 
avdelingene og de ulike innsatsområdene, og det må fortsatt jobbes for å 
kvalitetssikre data og muligheten for at de registreres elektronisk. Risikoen for 
at tiltak, målinger og resultat ikke har legitimitet er noe redusert.  

Kritisk suksessfaktor 1D Informasjon om programmet når alle og er tilpasset ulike yrkesgrupper og 
avdelinger i foretaket. 

Risikoelement 1D Informasjon om programmet når ikke alle og er ikke tilpasset ulike 
yrkesgrupper og avdelinger i foretaket. 
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Nå-situasjon Kommunikasjonsplan for Helse Stavanger HF foreligger på bakgrunn av nylig 
vedtatt kommunikasjonsplan i Helse Vest. Planen inneholder 
kommunikasjonstiltak rettet mot ulike målgrupper i foretaket. Det har vært 
gjennomført omfattende informasjon i ulike lederfora, på intranett og i åpne 
samlinger i auditoriet, i tillegg til flere «stands» på markedsplassen. I mai/ juni 
ble det gjennomført en regional folkeopplysningskampanje rettet mot å 
forhindre hjerneslag, bli iverksatt. Fremover vil det være behov for mer 
deltagelse fra legegruppen og dermed et større behov for informasjon om 
programmet rettet mot denne gruppen. 

Sannsynlighet Liten 
Konsekvens Moderat 
Risikoeier Kliniske divisjonsdirektører 
Tiltak a) Iverksette tiltak i kommunikasjonsplanen for Helse Stavanger HF, slik 

som nyhetssak på intranett, ulike «events», utdeling av «give-aways», 
samt forskjellig informasjonsmateriell.  

b) Statusrapportering til styret, ledergruppen, brukerutvalg og AMU 
Tiltaksansvarlig Kommunikasjonsavdelingen/ FFU/ kliniske divisjonsdirektører 
Kontrollaktivitet Statusrapportering i pasientsikkerhetsprogrammet, oppfølging av plan for 

implementering, samt resultater 
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Nå-situasjon Kommunikasjonsplan for Helse Stavanger HF foreligger på bakgrunn av nylig 

vedtatt kommunikasjonsplan i Helse Vest. Planen inneholder 
kommunikasjonstiltak rettet mot ulike målgrupper i foretaket. Det har vært 
gjennomført omfattende informasjon i ulike lederfora, på intranett og i åpne 
samlinger i auditoriet, i tillegg til flere «stands» på markedsplassen. I mai/ juni 
ble det gjennomført en regional folkeopplysningskampanje om symptomer på 
hjerneslag og viktigheten av tidlig kontakt med helsetjenesten. Fremover vil 
det være behov for mer deltagelse fra legegruppen og dermed et større behov 
for informasjon om programmet rettet mot denne gruppen. 

Sannsynlighet Liten 
Konsekvens Moderat 
Risikoeier Kliniske divisjonsdirektører 
Tiltak a) Iverksette tiltak i kommunikasjonsplanen for Helse Stavanger HF, slik 

som nyhetssak på intranett, ulike «events», utdeling av «give-aways», 
samt forskjellig informasjonsmateriell. 

b) Informasjon rettet mot legegruppen  
c) Statusrapportering til styret, ledergruppen, brukerutvalg og AMU 
d) Synliggjøre lederengasjement ved hjelp av ulike kommunikasjonstiltak 

 
Tiltaksansvarlig Kommunikasjonsavdelingen/ FFU/ kliniske divisjonsdirektører 
Kontrollaktivitet Statusrapportering i pasientsikkerhetsprogrammet, oppfølging av plan for 

implementering, samt resultater 

 
 
 
Delmål 2 Tiltak i programmet blir implementert lokalt i helseforetakene 

så snart de blir overlevert fra prosjekt til linje  
 
Kritisk suksessfaktor 2A Kunnskap om forbedringsmetodikk i de kliniske avdelingene 
Risikoelement 2A Manglende kunnskap om forbedringsmetodikk i de kliniske avdelingene 

T
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Nå-situasjon Regionalt har det de siste tre årene vært arrangert kurs i kvalitetsforbedring og 
ca. 40 personer fra Helse Stavanger har deltatt, herunder 
kvalitetskoordinatorer. Det har i tillegg vært gjennomført undervisning/ 
workshop for avdelings- /fagsykepleiere, samt kvalitetskoordinatorer i 
forbedringsmetodikk i somatiske avdelinger i Helse Stavanger, med mange 
deltakere. Innsatsområdene innen psykiatri er nylig ferdig pilotert og det har 
ikke vært en tilsvarende undervisning i psykiatrisk divisjon. FF-KP tilbyr 
ytterligere undervisning/veiledning i forbedringsmetodikk til 
divisjonene/avdelingene. Det har således blitt gjort en stor innsats for å spre 
denne kunnskapen, men den oppfattes foreløpig ikke å være tilstrekkelig 
implementert. 

Sannsynlighet Moderat 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektører 
Tiltak a) Bruke kompetanse hos kvalitetskoordinatorer i egen divisjon til å 

undervise/ veilede i forbedringsarbeid. 
b) Sikre kompetanse i forbedringsarbeid i alle poster og avdelinger. Benytte 

seg av  «spydspisser». 
c) FF-KP tilbyr opplæring i forbedringsmetodikk spesielt til Psykiatrisk 

divisjon. 
 

Tiltaksansvarlig Ledere på alle nivå/ Kvalitetskoordinatorer/FF-KP 

T
er
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 Situasjon ved årsslutt 
i forhold til 
måloppnåelse 

Mange tiltak er iverksatt for at informasjon om pasientsikkerhetsprogrammet 
skal nå alle. Kommunikasjonsplanen for foretaket er revidert og i det videre 
arbeidet vil tiltak spesielt rettes mot legegruppen, samt synliggjøring av 
lederengasjement. Informasjon vil igjen bli gitt i AMU/FAMU møter. 
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Kontrollaktivitet Antall personer som har deltatt på kurs i forbedringsmetodikk rapporteres 
halvårlig til divisjonsdirektørene 
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Nå-situasjon Regionalt har det de siste tre årene vært arrangert kurs i kvalitetsforbedring og 
ca. 40 personer fra Helse Stavanger har deltatt på disse, herunder 
kvalitetskoordinatorer. Det har i tillegg vært gjennomført undervisning/ 
workshop for avdelings- /fagsykepleiere, samt kvalitetskoordinatorer i 
forbedringsmetodikk i somatiske avdelinger i Helse Stavanger, med mange 
deltakere. Innsatsområdene innen psykiatri er nettopp ferdig pilotert og det har 
ikke vært en tilsvarende undervisning i psykiatrisk divisjon.  

Sannsynlighet Moderat 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektører 
Tiltak 
 

a) Bruke kompetanse hos kvalitetskoordinatorer/ ressurspersoner i egen 
divisjon til å undervise/ veilede i forbedringsarbeid. 

b) Ledere må sikre kompetanse i forbedringsarbeid i alle poster og 
avdelinger. Benytte seg av «spydspisser». 

c) FF-KP tilbyr opplæring for alle ansatte i forbedringsmetodikk. I tillegg 
tilbys veiledning i enkeltprosjekter i divisjonene. 

d) En ansatt er deltager i nordisk forbedringsagentutdanning i 2014. 
Foretaket har også tilbud om en deltaker i en skotsk forbedringsutdanning, 
rettet spesielt mot leger i klinisk stilling. 

e) Tilbud om komprimert endagskurs i forbedringsmetodikk, spesielt rettet 
mot leger. 
 

Tiltaksansvarlig Ledere på alle nivå/ Kvalitetskoordinatorer/FF-KP 
Kontrollaktivitet Antall personer som har deltatt på kurs i forbedringsmetodikk rapporteres 

halvårlig til divisjonsdirektører. 

T
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Situasjon ved årsslutt 
I forhold til 
måloppnåelse 

Mange ansatte i foretaket har deltatt på 2 dagers regionalt kurs i 
forbedringsmetodikk. Det vil fortsatt bli tilbud om 3 timers kurs i 
forbedringsmetodikk, samt tilbud om direkte veiledning knyttet til de enkelte 
prosjekter og innsatsområder. Risikoen for at de kliniske avdelingene ikke har 
kunnskap om forbedringsmetodikk er redusert og det er etablert et system for å 
sikre kompetanse på området. 

 
Kritisk suksessfaktor 2B Alle oppgaver i pasientsikkerhetsprogrammet blir ivaretatt i aktuelle poster og 

avdelinger.  
Risikoelement 2B Ikke alle oppgaver i pasientsikkerhetsprogrammet blir ivaretatt i aktuelle poster 

og avdelinger. 
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Nå-situasjon Ansvaret for å implementere tiltakene i pasientsikkerhetsprogrammet ligger 
hos avdelingssykepleiere/ avdelingsledere. Imidlertid vil det være behov for å 
delegere noen av oppgavene til andre medarbeidere, for eksempel registrering 
av resultat/ målinger. I tillegg må alle poster/ avdelinger vurdere hvilke 
innsatsområder og tiltak i programmet som er aktuelle i egen avdeling. 

Sannsynlighet Stor 
Konsekvens Moderat 
Risikoeier Kliniske divisjonsdirektører 
Tiltak a) Sikre at oppgaver i programmet blir ivaretatt på en forutsigbar og 

systematisk måte. 
b) Divisjonene må definere aktuelle innsatsområder og tiltak i 

pasientsikkerhetsprogrammet. 
c) Tydeliggjøre ressursbehov og avsette nok tid. 
d) Sikre nødvendig kompetanse hos ansvarlige for oppgaver i programmet 

gjennom opplæring og veiledning. 
e) Det skal gjennomføres betydelig opplæring av ansatte innen 

innsatsområdene trykksår, fall og UVI/ SVK i løpet av høsten 2014. 
 

Tiltaksansvarlig Ledere på nivå 3 og 4 
Kontrollaktivitet Statusrapportering i pasientsikkerhetsprogrammet, oppfølging av plan for 

implementering, samt resultater. 
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T
er

tia
l 2

 
Nå-situasjon Ansvaret for å implementere tiltakene i pasientsikkerhetsprogrammet ligger 

hos ledere. Imidlertid vil det mest sannsynlig være behov for å delegere noen 
av oppgavene til andre medarbeidere, for eksempel oppgaven med å registrere 
resultat/ målinger. Alle poster/ avdelinger må vurdere hvilke innsatsområder og 
tiltak i programmet som er aktuelle i egen avdeling. Utarbeidet 
spredningsplanen er gjennomgått i alle avdelingssykepleiegrupper i somatiske 
avdelinger. Psykiatrisk divisjon har igangsatt arbeid med å definere hvilke 
enheter som er relevante for de ulike innsatsområdene.  
Kirurgisk og medisinsk divisjon har systematisk erfaringsoverføring på 
hverandres innsatsområder. På Kvinne- barnedivisjonen er 
forbedringsmetodikken benyttet til egendefinert innsatsområde, «Forebygging 
av skader etter overfylt blære», fordi det er større risiko forbundet med dette 
enn områder definert i programmet. 

Sannsynlighet Stor 
Konsekvens Moderat 
Risikoeier Kliniske divisjonsdirektører 
Tiltak a) Ledere må sikre at oppgaver i programmet blir ivaretatt på en forutsigbar 

og systematisk måte. 
b) Avdelingene må definere/ vurdere aktuelle innsatsområder og tiltak i 

pasientsikkerhetsprogrammet. Ressursbehov må tydeliggjøres og ledere 
må avsette nok tid. 

c) Psykiatrisk divisjon må utarbeide en spredningsplan for aktuelle 
avdelinger og innsatsområder. 

d) Leder må gjennom opplæring og veiledning sikre nødvendig kompetanse i 
egen enhet hos ansvarlige for oppgaver i programmet. 

 
Tiltaksansvarlig Ledere på nivå 3 og 4 
Kontrollaktivitet Statusrapportering i pasientsikkerhetsprogrammet, oppfølging av plan for 

implementering, samt resultater. 

 
Kritisk suksessfaktor 2C Helse Stavanger HF sin plan for spredning og implementering av 

innsatsområdene i programmet følges. 
Risikoelement 2C Helse Stavanger HF sin plan for spredning og implementering av 

innsatsområdene i programmet følges ikke 

T
er

tia
l 1

 

Nå-situasjon Det foreligger spredningsplan for innsatsområdene i 
pasientsikkerhetsprogrammet som er godkjent av styringsgruppen. Denne 
planen vil bli evaluert og evt. korrigert til våren. Alle innsatsområder skal 
gradvis være implementert inne 2017 etter plan fastsatt av divisjonene.  

Sannsynlighet Moderat 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Kliniske divisjonsdirektører 
Tiltak a) Sikre at system for spredning av innsatsområdene er kjent for alle ledere 

og at planen følges. 
b) Rask indentifiseres av eventuelle endringer/ forsinkelser slik at tiltak kan 

iverksettes for å innhente tapt tid og unngå ytterligere forsinkelser. 
c) Sikre nødvendig kompetanse og forståelse i poster og avdelinger for hva 

som kreves ved implementering av de ulike områdene. 
 

Tiltaksansvarlig Ledere på nivå 3 og 4 
Kontrollaktivitet Statusrapportering i pasientsikkerhetsprogrammet, oppfølging av plan for 

implementering, samt resultater. 

T
er

tia
l 3

 Situasjon ved årsslutt 
i forhold til 
måloppnåelse 

Oppgaver knyttet til registreringer og målinger i pasientsikkerhetsprogrammet 
er i større grad fordelt på flere. På områder hvor det er enkelt å registre 
elektronisk, ivaretas oppgavene i større grad enn ved manuelle registeringer. 
Risiko for at oppgavene i programmet ikke blir ivaretatt er redusert. 
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T
er

tia
l 2

 
Nå-situasjon Spredningsplanen for innsatsområdene er gjennomgått av de somatiske 

avdelingene, plan er under utarbeidelse i psykiatrisk divisjon. Alle 
innsatsområder skal gradvis være implementert inne 2017. I tillegg er mobilt 
intensivt team (MIT) innført, «Prosjekt tavlemøter» igangsatt, samt oppstart av 
fire regionale prosjekter på bakgrunn av data fra NPE. NPE prosjektene for 
Fødselshjelp og Ortopedi er igangsatt i 2014.  

Sannsynlighet Moderat 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Kliniske divisjonsdirektører 
Tiltak a) Sikre at system for spredning av innsatsområdene er kjent for alle ledere 

og at planen følges. 
b) Hver avdeling må ha tilstrekkelig kompetanse i forbedringsmetodikk, samt 

vurdere hvilke innsatsområder som er aktuelle i egen avdeling. 
c) Raskt indentifisere eventuelle endringer/ forsinkelser, slik at tiltak kan 

iverksettes for å innhente tapt tid og unngå ytterligere forsinkelser. 
d) Psykiatrisk divisjon utarbeider spredningsplan etter samme mal som 

somatiske avdelinger i løpet av høsten. 
 

Tiltaksansvarlig Ledere på nivå 3 og 4 
Kontrollaktivitet Statusrapportering i pasientsikkerhetsprogrammet, oppfølging av plan for 

implementering, samt resultater. 

T
er

tia
l 3

 Situasjon ved årsslutt 
I forhold til 
måloppnåelse 

Det er stor variasjon i spredningen mellom divisjonene og innad i samme 
divisjon. Elektronisk spredningskart vil sannsynlig ferdigstilles i januar 2015. 
Det vil da bli lettere å synliggjøre og følge spredningen av de ulike 
innsatsområdene i programmet.  
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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 

2. Pasienter med både rusproblem og psykisk sykdom får et samordnet og integrert 
behandlingstilbud 

3. Barn og unge som har behov for det, blir møtt med tidlig hjelp tilpasset deres situasjon  
 
Gruppeleder: Jan Erik Nilsen, sjefssykepleier Psykiatrisk divisjon 
 

Risikoelement 1 Tertial 2 Tertial 
1A Poliklinikk/ vurderingsenhet sikrer ikke 
kontinuitet i pasientforløpet. 

       

1B Pasient møter ikke til poliklinisk 
konsultasjon til avtalt tid 

  

1C Pasienter i langvarige og koordinerte 
tjenester har ikke IP 

  

2A Pasienter blir ikke utredet for 
rusproblemer og psykiatri når de får et 
behandlingstilbud. 

  

2B Pasienter med ROP-lidelser har ikke en 
samlet plan/IP 

  

3A Det kommunale tjenestetilbudet har 
ikke tilstrekkelig kunnskap til å fange opp 
tidlige symptomer på 
behandlingstrengende psykisk sykdom hos 
barn og unge 

  

3B For lang utredningstid før 
behandlingstiltak iverksettes 

  

3C Ikke tilstrekkelig kompetanse og 
kontinuitet hos personell i BUPA 

  

 
 

 

 Risikomatrise pr. 1. tertial 2014 

 Konsekvens 

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært 
alv./kritisk 

Svært stor       
Stor   2B 1A   
Moderat   1C 2A, 2C  
Liten   1D 1B  
Svært liten      
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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 

 
 

 

 
Kritisk suksessfaktor 1A Poliklinikk/ vurderingsenhet sikrer kontinuitet i pasientforløpet. 
Risikoelement 1A Poliklinikk/ vurderingsenhet sikrer ikke kontinuitet i pasientforløpet. 

T
er

tia
l 1

 

Nå-situasjon De fleste pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling/TSB har god 
kontinuitet i behandlingsforløpet. De fleste TSB pasienter har behov for 
individuell plan (IP) og koordinering av tjenester fra ulike instanser. Enkelte 
ganger glipper oppfølging og samarbeid i overgangene mellom ulike instanser 
og ved behandlerbytte. Generelt for liten poliklinisk kapasitet, spesielt i 
områder med stor befolkningsvekst, f. eks. Sandnes. 
 

Sannsynlighet Liten 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektør psykiatrisk divisjon 
Tiltak a) Bedre etterlevelse av system for meldingsutveksling mellom ulike aktører 

ved avvik fra avtalt plan. 
b) Etablering av ettervern poliklinikk i DPS-ene. Jf. prosjektet «hjelp på 

hjemmebane» 
c) Øke poliklinisk aktivitet i områder med stor befolkningsøkning. 
d) Raskere ansettelse i ledige stillinger. 
 

Tiltaksansvarlig Behandlingsansvarlig 
Kontrollaktivitet Ventetidsrapportering 

T
er

tia
l 2

 

Nå-situasjon I forhold til delavtale 2A: Når TSB får henvisning og når henviser ikke har 
vurdert behov for IP vil det rutinemessig gå brev til henviser med spørsmål om 
at henviser gjør dette. Denne meldingsutvekslingen er implementert inn i 2 
tertial. 

Sannsynlighet Liten 
Konsekvens Moderat 
Risikoeier  

 Risikomatrise pr. 2. tertial 2014 

 Konsekvens 
Sa

nn
sy

nl
ig

he
t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært 
alv./kritisk 

Svært stor       
Stor   3C 1C, 2B  
Moderat    2A  
Liten    3A, 3B  1A, 1B  
Svært liten      
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Tiltak a) Bedre etterlevelse av system for meldingsutveksling mellom ulike aktører 
ved avvik fra avtalt plan. 

b) Eta+blering av ettervern poliklinikk i DPS-ene. Jf. prosjektet «hjelp på 
hjemmebane» 

c) Øke poliklinisk aktivitet i områder med stor befolkningsøkning. 
d) Raskere ansettelse i ledige stillinger. 
e) Helse Stavanger/Psyk. Div./AUV startet 04.08.14 «Drop out team» for 

TSB pasienter som faller ut av pasientforløpet. 
f) Ved neste møte mellom praksiskonsulenter og fastleger vil det bli tatt opp 

fastlegenes rolle i forhold til IP (Individuell plan) 
Tiltaksansvarlig Behandlingsansvarlig 
Kontrollaktivitet Ventetidsrapportering 

T
er

tia
l 3

 

Situasjon ved årsslutt 
I forhold til 
måloppnåelse 

Psykiatrisk divisjon har fortsatt ledige polikliniske stillinger.  
 Voksenpsykiatriske poliklinikker har etter vurderinger basert på 
prioriteringsveilederen likevel hatt en høy avvisningsrate der pasientene ikke 
har fått tilbud i 2. linjetjenesten, og hvor man har sendt henvisning tilbake til 
henviser. 
På grunn av høyt belegg i voksenpsykiatriske sykehussengeposter og DPS har 
man hatt fokus på HMS for å unngå skade på personell pga. pasienter som 
utagerer. I drift har det vært fokus på å sikre nok personell tilgjengelig for å 
ivareta sikkerhet. 
Ettervernpoliklinikker er under utrullering i alle DPS. 
Fortsatt stor utfordring med mange henvisninger til voksenpsykiatriske 
poliklinikker i vekstområder (Sandnes). 
AUV: Individuell plan vil bli tatt opp med praksiskonsulenter og fastleger i 
2015. 
AUV startet 04.08.14 «Drop out team» for TSB pasienter er godt iverksatt. 
 
 

 
 
Kritisk suksessfaktor 1B Pasient møter til poliklinisk konsultasjon til avtalt tid 
Risikoelement 1B Pasient møter ikke til poliklinisk konsultasjon til avtalt tid 

T
er

tia
l 1

 

Nå-situasjon Grad av «drop out» varierer innen divisjonen og mellom pasientgrupper. 
Oversikt over dette er tilgjengelig i DIPS (Gj. Snitt ikke møtt: 13 % av 
totalkonsultasjoner jan-mars 2014).  SMS-varsling før avtalt time er i bruk i 
noen poliklinikker.  
I BUPA er det ca. 20 % av ungdom som ikke møter, mens yngre barn i stor 
grad kommer til avtalt tid. Ambulante team har fleksible ordninger for å sikre 
konsultasjon. Mange pasienter har av ulike årsaker behov for konsultasjon sent 
på dagen og at det i den grad det er mulig, tilrettelegges for dette. 

Sannsynlighet Liten 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektør psykiatrisk divisjon 
Tiltak a) Økt bruk av SMS-varsling: 

- «Vestlandspasienten»  
- SMS-varsling etter modell fra Helse Bergen HF. 

b) Økt kjennskap og bruk av tiltaksliste, «differensierte tiltak for å få 
pasienten til å møte». 

c) Økt bruk av oppringing ved uteblivelse. 
d) Bevisst valg av tid og sted for konsultasjon. Stor fleksibilitet er nødvendig. 
e) Oppmøteproblematikk som tema i ledermøter og kvalitetsrådet i 2014.  
f) Dra nytte av tiltak i prosjektet «Alle møter». 

Tiltaksansvarlig Behandlingsansvarlig 
Kontrollaktivitet Oppmøtestatistikk presenteres i ledermøter 
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T
er

tia
l 2

 
Nå-situasjon Grad av «Drop out» varierer innen divisjonen og mellom pasientgrupper. 

Oversikt over dette er tilgjengelig i DIPS (Gjennomsnitt ikke møtt: 13 % av 
totalkonsultasjoner jan-mars 2014).  SMS-varsling før avtalt time er i bruk i 
noen poliklinikker. 1. mai til 31. juli 2014 er ikke møtt prosenten på 13,1% 
I BUPA er det ca. 20 % av ungdom som ikke møter, mens yngre barn i stor 
grad kommer til avtalt tid. Ambulante team har fleksible ordninger for å sikre 
konsultasjon. Mange pasienter har av ulike årsaker behov for konsultasjon sent 
på dagen og at det i den grad det er mulig, tilrettelegges for dette. For BUPA er 
drop out prosenten på 17,6% i samme periode. (Tallene er hentet ut fra DIPS) 
 

Sannsynlighet Liten  
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier  
Tiltak a) Økt bruk av SMS-varsling: 

- «Vestlandspasienten»  
- SMS-varsling etter modell fra Helse Bergen HF. 

b) Økt kjennskap og bruk av tiltaksliste, «differensierte tiltak for å få 
pasienten til å møte». 

c) Økt bruk av oppringing ved uteblivelse. 
d) Bevisst valg av tid og sted for konsultasjon. Stor fleksibilitet er 

nødvendig. 
e) Oppmøteproblematikk som tema i ledermøter og kvalitetsrådet i 2014.  
f) Dra nytte av tiltak i prosjektet «Alle møter». 
g) Mulighet for etablering av et system der det gjentatte ganger av «ikke 

møtt» medfører tiltak for pasienten som f. eks. «Drop out team». 
Tiltaksansvarlig Behandlingsansvarlig  
Kontrollaktivitet Oppmøtestatistikk presenteres i ledermøter 

Kritisk suksessfaktor 1C Pasienter i langvarige og koordinerte tjenester har IP 
Risikoelement 1C Pasienter i langvarige og koordinerte tjenester har ikke IP 

T
er

tia
l 1

 

Nå-situasjon Bruk av IP for pasienter som har langvarige og koordinerte behov er 
varierende. Generelt godt ivaretatt for barn og unge. Behovet for IP er størst 
innen TSB-behandling og psykisk helsevern for voksne med alvorlige og 
sammensatte lidelser. Mottatte henvisninger mangler ofte vurdering av behovet 
for IP. 

Sannsynlighet Stor 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektør 
Tiltak a) Fortsatt individuell tilbakemelding til henviser om plikt til å vurdere 

behovet for IP dersom dette ikke foreligger. 
b) Regelmessig informasjon om henvises plikt til å vurdere behov for IP via 

praksiskonsulentordningen. 
c) Sikre tilstrekkelig informasjon til pasienter om retten til IP (i brosjyren 

«Velkommen til psykiatrisk divisjon»). 
d) Gjennomgang av tilgjengelig informasjonsmateriell og utarbeide strategi 

for bedre informasjon til pasient/pårørende.  
 

T
er

tia
l 3

 

Situasjon ved årsslutt 
i forhold til 
måloppnåelse 

Hele voksenpsykiatrien: 
Hele voksenpsykiatrien har i perioden 01.08.14- 17.12.14 hatt 41327 
konsultasjoner - hvorav 3348er ikke møtt konsultasjoner (8 %). 
Forbedring fra 1. til 3. tertial på 5prosentpoeng. Noen av tiltakene som er 
iverksatt ser ut til å virke. 
 
TSB enhetene:  
I perioden 01.08.14 – 17.12.14 var antall direkte konsultasjoner 7449, hvorav 
1680 er ikke møtt konsultasjoner (22 % ). Man har ikke sammenlignbare tall 
for 2013. 
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Tiltaksansvarlig a) og c): Behandlingsansvarlig 
b): Praksiskonsulent 
d): Erfaringskonsulent/ledergruppe 
 

Kontrollaktivitet Antall aktuelle pasienter med IP rapporteres i ledermøter 

T
er

tia
l 2

 

Nå-situasjon Bruk av IP for pasienter som har langvarige og koordinerte behov er 
varierende. Generelt godt ivaretatt for barn og unge. Behovet for IP er størst 
innen TSB-behandling og psykisk helsevern for voksne med alvorlige og 
sammensatte lidelser. Mottatte henvisninger mangler ofte vurdering av behovet 
for IP. 

Sannsynlighet Stor 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier  
Tiltak a) Fortsatt individuell tilbakemelding til henviser om plikt til å vurdere 

behovet for IP dersom dette ikke foreligger. 
b) Regelmessig informasjon om henvises plikt til å vurdere behov for IP 

via praksiskonsulentordningen. 
c) Sikre tilstrekkelig informasjon til pasienter om retten til IP (i 

brosjyren «Velkommen til psykiatrisk divisjon»). 
d) Gjennomgang av tilgjengelig informasjonsmateriell og utarbeide 

strategi for bedre informasjon til pasient/pårørende.  
e) Ved hjelp av Såkornmidler fra Helse Vest brukes noen av ressursene 

til pasientinformasjon om retten IP med plakater på hver poliklinikk. 
Tiltaksansvarlig a) og c): Behandlingsansvarlig 

b): Praksiskonsulent 
d): Erfaringskonsulent/ledergruppe 

Kontrollaktivitet Antall aktuelle pasienter med IP rapporteres i ledermøter 

 
  

T
er

tia
l 3

 

Situasjon ved årsslutt 
i forhold til 
måloppnåelse 

Psykiatrisk divisjon har ikke hatt en baseline for antall pasienter med 
individuell plan før 1.1.2014.  
 
Psykiatrisk divisjon har sett bruk av individuell plan på pasienter innen 
psykosespekterlidelser F 20-29: 
Januar 2013:                    118 av 205 pasienter (57%) har Individuell plan. 
November 2013:             105 av 173 pasienter (60%) har Individuell plan. 
Januar 2014:                   115 av 194 pasienter (59%) har Individuell plan. 
November 2014:             130 av 223 pasienter (58%) har Individuell plan. 
Man ser at totalantallet unike pasienter med individuell plan har økt fra 2013 til 
2014. 
Det arbeides målrettet med de ulike tiltakene for å forbedre resultater med bruk 
av individuell plan. 
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Delmål 2 Pasienter med både rusproblem og psykisk sykdom får et 
samordnet og integrert behandlingstilbud 

 
Kritisk suksessfaktor 2A Pasienter skal utredes både for rusproblemer og psykiatri når de får et 

behandlingstilbud. 
Risikoelement 2A Pasienter blir ikke utredet for rusproblemer og psykiatri når de får et 

behandlingstilbud. 

T
er

tia
l 1

 

Nå-situasjon Ruspasienter får ikke alltid tilstrekkelig oppfølging av sine psykiske plager og 
psykiatriske pasienter blir ikke alltid adekvat fulgt opp i forhold til 
rusproblematikk. Etter tilsyn ved LAR Stavanger i 2013 påpeker fylkesmannen 
at pasientens psykiske og fysiske helse ikke blir kartlagt systematisk, verken i 
oppstart eller underveis i behandlingen. En av årsakene er at det i enkelte deler 
av behandlingstilbudet for rus er mangel på psykologer og leger.  

Sannsynlighet  Moderat  
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektør 
Tiltak a) Ansette fagfolk i ledige stillinger.  

b) Øke kompetansen, og lage standard behandlingsforløp for pasienter med 
ROP-lidelser.  

c) Bli bedre på dokumentasjon og samhandling.  
d) Psykisk helsevern må kartlegge rus og TSB må kartlegge psykiske 

lidelser. 
Tiltaksansvarlig Behandlingsansvarlig 
Kontrollaktivitet Tertialvis rapportering i ledergruppen på oppfølging av tiltak 

T
er

tia
l 2

 

Nå-situasjon Ruspasienter får ikke alltid tilstrekkelig oppfølging av sine psykiske plager og 
psykiatriske pasienter blir ikke alltid adekvat fulgt opp i forhold til 
rusproblematikk. Etter tilsyn ved LAR Stavanger i 2013 påpeker fylkesmannen 
at pasientens psykiske og fysiske helse ikke blir kartlagt systematisk, verken i 
oppstart eller underveis i behandlingen. En av årsakene er at det i enkelte deler 
av behandlingstilbudet for rus er mangel på psykologer og leger. 
 
Hovedkonklusjon fra Fylkeslegens oppfølgingstilsyn 20.06.14: 
 
«Etter gjennomgang er det satt i gang gode tiltak for å lukke avviket som ble 
påvist ved tilsynet.  
Flere tiltak er så vidt påbegynt, og ikke tilstrekkelig implementert til at vi vil 
avslutte tilsynet.  
Vi ber derfor om å få tilsendt en ny status rapport innen 1.mars 2015» 
 

Sannsynlighet Moderat  
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier  
Tiltak a) Ansette fagfolk i ledige stillinger: Psykologer og leger er under 

tilsetting. 
b) Øke kompetansen, og lage standard behandlingsforløp for pasienter 

med ROP-lidelser.  
c) Bli bedre på dokumentasjon og samhandling: LAR har laget 

utdanningspakke som er godkjent og medarbeidere er i gang med 
skolering. Det tas inn i pasientforløpet registrering av både fysisk og 
psykisk helse.  

d) Psykisk helsevern må kartlegge rus og TSB må kartlegge psykiske 
lidelser. 

Tiltaksansvarlig Behandlingsansvarlig  
Kontrollaktivitet Tertialvis rapportering i ledergruppen på oppfølging av tiltak 
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l 3

 
Situasjon ved årsslutt 
I forhold til 
måloppnåelse 

Hovedkonklusjon fra Fylkeslegens oppfølgingstilsyn 20.06.14: 
 
Etter gjennomgang er det satt i gang gode tiltak for å lukke avviket som ble 
påvist ved tilsynet. Flere tiltak er så vidt påbegynt, og ikke tilstrekkelig 
implementert til at vi vil avslutte tilsynet. Det vil bli en oppfølging av tilsynet 
våren 2015. 
Kvalitetsrådet var på besøk hos LAR 18.02.14 hvor man gikk gjennom 
journalrutiner og kartla dokumentasjon over somatisk lidelse, psykisk lidelse 
og rus lidelse, hvor man påpekte en del forbedringspotensialer. Generelt i 
divisjonen er det fokus på implementering av ROP retningslinjer med utvikling 
av standard utredningsprosedyrer for dette. BUPA har innført DAWBA 
(elektronisk kartlegging) som også omhandler rusadferd.   
 
 

 
Kritisk suksessfaktor 2B Behandling av rus og psykiatri (ROP-lidelser) skal være forankret i en samlet 

plan, fortrinnsvis i en individuell plan IP, dersom pasienten har behov for 
langvarige og sammensatte tjenester. 

Risikoelement 2B Pasienter med ROP-lidelser har ikke en samlet plan/IP 

T
er

tia
l 1

 

Nå-situasjon I dag har 12 % - 43 % med ROP-lidelser en IP  
Sannsynlighet Stor 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektør 
Tiltak a) Ta initiativ til at alle ROP-pasienter med langvarige sammensatte behov 

må få tilbud om IP/ individuell plan. Det vises for øvrig til tiltak under 
punkt 1C. 

Tiltaksansvarlig Behandlingsansvarlig 
Kontrollaktivitet Antall aktuelle pasienter med IP rapporteres  

i ledermøter 

T
er

tia
l 2

 

Nå-situasjon Pr. januar 2014 har 12 % (ved PUT)- 43 % (ved OBS team) med ROP-lidelser 
en IP. 
Disse tall baserer seg på manuell telling i «IP prosjektet». 
Avdeling unge voksne (TSB) har 45% av pasienter i behandling IP.  

Sannsynlighet Stor 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier  
Tiltak Det utarbeides et pasientforløp for LAR pasienter i samarbeid med 2 

kommuner (Stavanger og Sandnes) og Rogaland A-senter, brukergrupper og 
fastleger. 

Tiltaksansvarlig Divisjonsdirektør psykiatrisk divisjon 
Kontrollaktivitet  

 
  

T
er

tia
l 3

 Situasjon ved årsslutt 
i forhold til 
måloppnåelse 

IP prosjektet i AUV: Det jobbes godt og målrettet med tiltakene i samarbeidet 
om gode pasientforløp for LAR-pasienter. Man vil først kunne si noe mer 
konkret om resultater av dette arbeidet ved utgangen av 1. tertial 2015. 
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Delmål 3 Barn og unge som har behov for det, blir møtt med tidlig hjelp 
tilpasset deres situasjon 

 
Kritisk suksessfaktor 3A Det kommunale tjenestetilbudet har tilstrekkelig kunnskap til å fange opp 

tidlige symptomer på behandlingstrengende psykisk sykdom hos barn og unge 
Risikoelement 3A Det kommunale tjenestetilbudet har ikke tilstrekkelig kunnskap til å fange opp 

tidlige symptomer på behandlingstrengende psykisk sykdom hos barn og unge 

T
er

tia
l 1

 

Nå-situasjon  
Sannsynlighet Liten 
Konsekvens Moderat 
Risikoeier Divisjonsdirektør 
Tiltak a) Ytterligere undervisning for ansatte i barnevern og helsestasjon, samt i 

barnehage og skole. 
b) Konsultasjon og oppfølging av enkeltpasienter i samarbeid med 

helsestasjon, skole og barnehage. 
c) Fortsatt faste samarbeidsmøter med kommunene. 
d) Utvidet bruk av Liaison-tjenester i somatiske avdelinger. 
e) Mer bruk av fagrådet for psykiske lidelser og ruslidelser, delavtale 2a. 
f) Bedre bruk av informasjonsmateriell og bedre sider på sus.no  

Tiltaksansvarlig Behandlingsansvarlig/ avdelingsledelsen 
Kontrollaktivitet Antall kompetansehevende tiltak rettet mot det kommunale tjenestetilbudet 

T
er

tia
l 2

 

Nå-situasjon Helse Stavanger HF gir regelmessig veiledning og konsultasjon, samt tilbud 
om kurs og undervisning i henhold til samarbeidsavtalen. Det er stor variasjon 
i organisering og kompetanse i det kommunale tjenestetilbudet i kommunene. 
På grunn av stor pågang av nyhenviste pasienter har det vært nedprioritert å gi 
veiledning og konsultasjon. Fra mars-april 2014 har henvisningsraten økt med 
ca. 20 % iht. budsjett 2014. Vansker med å få brukt stillingsbudsjettet i 
poliklinikkene, da det til dels er lange ansettelsesprosesser. Mer fleksibel bruk 
av stillingsbudsjettet i poliklinikkene, ville kunne medføre bedre pasientforløp 
og bedre ordringer med samarbeid med det kommunale hjelpeapparatet.  

Sannsynlighet Moderat 
Konsekvens Moderat 
Risikoeier Divisjonsdirektør 
Tiltak Systematisk arbeid med pasientforløp.  

Systematisk arbeid med informasjonsmateriell 
Tiltaksansvarlig Behandlingsansvarlig/ avdelingsledelsen 
Kontrollaktivitet Antall kompetansehevende tiltak rettet mot det kommunale tjenestetilbudet 

T
er

tia
l 3

 

Situasjon ved årsslutt 
I forhold til 
måloppnåelse 

Helse Stavanger HF gir regelmessig veiledning og konsultasjon, samt tilbud 
om kurs og undervisning i henhold til samarbeidsavtalen. Det er stor variasjon 
i organisering og kompetanse i tjenestetilbudet i kommunene. På grunn av stor 
pågang av nyhenviste pasienter har det vært nedprioritert å gi veiledning og 
konsultasjon. Fra mars-april 2014 har henvisningsraten økt med ca. 20 % iht. 
budsjett 2014. Det har vært vansker med å få brukt stillingsbudsjettet i 
poliklinikkene, da det til dels er lange ansettelsesprosesser. Mer fleksibel bruk 
av stillingsbudsjettet i poliklinikkene ville kunne medført bedre pasientforløp 
og bedre ordringer med samarbeid med det kommunale hjelpeapparatet. 

 
Kritisk suksessfaktor 3B Kort utredningstid før behandlingstiltak iverksettes 
Risikoelement 3B For lang utredningstid før behandlingstiltak iverksettes 

T
er

tia
l 1

 

Nå-situasjon Mangel på spesialister kan forsinke diagnostiske vurderinger. Dette kan 
medføre at intern ventetid før det konkluderes og behandling iverksettes.  
 2 BUP-poliklinikker (Hinna og Sentrum) har begynt å gjøre seg nytte av 
tiltaket «Vestlandspasienten» som muliggjør SMS-varsling. 

Sannsynlighet Liten 
Konsekvens Moderat 
Risikoeier Divisjonsdirektør 
Tiltak a) Øke kapasitet på spesialistvurderinger 

b) Hurtig utarbeidelse av utredningsplan 
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Tiltaksansvarlig a) Ledergruppen Psykiatrisk divisjon 
b) Behandlingsansvarlig  

Kontrollaktivitet Rapportering til ledergruppen på utredningstid 

T
er

tia
l 2

 

Nå-situasjon Mangel på spesialister kan forsinke diagnostiske vurderinger. Dette kan 
medføre at intern ventetid før det konkluderes og behandling iverksettes.  
 2 BUP-poliklinikker (Madla og Bryne) har begynt å gjøre seg nytte av tiltaket 
«Vestlandspasienten» som muliggjør SMS-varsling. BUPA har også 
implementert DAWBA-systemet for raskere diagnostiske prosesser.  

Sannsynlighet Liten 
Konsekvens Moderat 
Risikoeier Divisjonsdirektør 
Tiltak a) Øke kapasitet på spesialistvurderinger 

b) Hurtig utarbeidelse av utredningsplan 
Tiltaksansvarlig a) Ledergruppen Psykiatrisk divisjon 

b) Behandlingsansvarlig 
Kontrollaktivitet Rapportering til ledergruppen på utredningstid 

 
  

T
er

tia
l 3

 

Situasjon ved årsslutt 
i forhold til 
måloppnåelse 

Mangel på spesialister kan forsinke diagnostiske vurderinger. Dette kan 
medføre at det oppstår intern ventetid før det konkluderes og behandling 
iverksettes.  
 BUPA har begynt å gjøre seg nytte av tiltaket «Vestlandspasienten» som 
muliggjør SMS-varsling. Det har vært møter med Helse Vest IKT for å finne 
brukertilpassete løsninger. BUPA har også implementert DAWBA-systemet 
for raskere diagnostiske prosesser. Man har i tillegg startet et 
kvalitetssikringsprosjekt for å se nærmere på hva som er god kvalitet i 
behandling av angstlidelser (AiB).  
 
BUPA har hatt følgende nedgang/forbedring i ikke møtt til konsultasjon i 
tidsrommet 1.1.2013 – 31.12.2014:: 
 

  
Direkte 
konsultasjoner Ikke møtt % ikke møtt 

Periode 1/1-31/7-13 23611 1986 8,41 
Periode 1/8-31/12-13 17772 1457 8,20 
Periode 1/1-31/7-14 25570 1936 7,57 
Periode 1/8-31/12-14 18980 1333 7,02 
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Kritisk suksessfaktor 3C Tilstrekkelig kompetanse og kontinuitet hos personell i BUPA  
Risikoelement 3C Ikke tilstrekkelig kompetanse og kontinuitet hos personell i BUPA 

T
er

tia
l 1

 

Nå-situasjon Det er en press på BUPA sine ressurser på bakgrunn av økt henvisningsrate 
(prognose 5 % og bemanningsnivå 4 %) og BUPA må likevel kunne gi et godt 
nok faglig tilbud. Utredning og behandling av barn er i større grad avhengig 
spesialistsikrede behandlingsforløp i forhold til andre pasientgrupper.  

Sannsynlighet Stor 
Konsekvens Moderat 
Risikoeier Divisjonsdirektør 
Tiltak a) Øke behandlerfaktor 
Tiltaksansvarlig Ledergruppe psykiatrisk divisjon, avdelingsdirektør BUPA 
Kontrollaktivitet Rapportering til ledergruppen på utredningstid og kompetanseplaner for 

personell 

T
er

tia
l 2

 

Nå-situasjon Det er økende press på BUPA sine ressurser på bakgrunn av økt 
henvisningsrate (prognose 5 % og bemanningsnivå 4 %) og BUPA må likevel 
kunne gi et godt nok faglig tilbud. Utredning og behandling av barn er i større 
grad avhengig av spesialistsikrede behandlingsforløp i forhold til andre 
pasientgrupper. 

Sannsynlighet Stor 
Konsekvens Moderat 
Risikoeier Divisjonsdirektør 
Tiltak a) Øke behandlerfaktor 

b) Starte budsjettprosessen tidligere i PD, slik at det går an å gjøre reelle 
prioriteringer av ressursene.  

Tiltaksansvarlig Ledergruppe psykiatrisk divisjon, avdelingssjef BUPA 
Kontrollaktivitet Rapportering til ledergruppen på henvisningsrater og utredningstid. 

 
  

T
er

tia
l 3

 

Situasjon ved årsslutt 
i forhold til 
måloppnåelse 

Det er økende press på BUPA sine ressurser på bakgrunn av økt 
henvisningsrate (prognose 5 % og bemanningsnivå 4 %) og BUPA må likevel 
kunne gi et godt nok faglig tilbud. Utredning og behandling av barn er i større 
grad avhengig av spesialistsikrede behandlingsforløp i forhold til andre 
pasientgrupper. 
 
Det er ikke funnet rom i budsjett 2015 for å tilføre BUPA nye polikliniske 
stillinger, men en har hatt fokus på å ha budsjett til alle stillinger som er besatt. 
Ved omorganisering av Behandlingsposten, barn har en kunnet utvikle tjeneste 
tilbud til sped- og småbarnsgruppen, samt til ungdom med destruktiv atferd. 
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Styringsmål 3. Pasienter skal ha tilgang til spesialisthelsetjenester i samsvar med lov og 
forskrift. 

Delmål: Helse Stavanger HF må sikre god utnytting, organisering og bruk av poliklinikkene. 
 
Gruppeleder: Maiken Hetlelid Jonassen, Personal- og organisasjonsdirektør 
 

Risikoelement 1. tertial  2. tertial 
1A For lite areal og ikke egnede lokaler for 

poliklinisk virksomhet 
  

1B Ikke optimal utnyttelse av kompetanse og 
ressurser 

  

1C For liten kapasitet på medisinsk teknisk utstyr 
til å gjøre nødvendige undersøkelser og 
prosedyrer 

  

1D Uhensiktsmessig organisering av poliklinisk 
virksomhet 

  

 

 

 
  

Risikomatrise pr. 1. tertial 2014 

Konsekvens 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært 
alv./kritisk 

Svært stor       
Stor      
Moderat    1A, 1C  
Liten    1B, 1D  
Svært liten      

Risikomatrise pr. 2. tertial 2014 

Konsekvens 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært 
alv./kritisk 

Svært stor       
Stor      
Moderat    1C  
Liten    1A, 1B, 1D  
Svært liten      
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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 
 
Kritisk suksessfaktor 1A Tilstrekkelig areal og egnede lokaler for poliklinisk virksomhet 
Risikoelement 1A For lite areal og ikke egnede lokaler for poliklinisk virksomhet 

T
er

tia
l 1

 

Nå-situasjon Arealsituasjonen er generelt presset og det er for lite areal tilgjengelig. Lokaler 
som benyttes av samme personell ligger lokalisert spredt rundt «på huset» noe 
som gjør driften mindre effektiv. Det arbeides kontinuerlig for å få en optimal 
arealutnyttelse og enkelte tiltak er iverksatt, men har ennå ikke gitt effekt (eks. 
adm.bygget). Masterplan for arealutnyttelse er under planlegging. 

Sannsynlighet Moderat 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektører  
Tiltak • Administrasjonsbygget tas i bruk av personell som nå har kontorer som 

heller kan brukes til pasientbehandling. 
• Ny dagkirurgi frigir areal til økt poliklinisk aktivitet 
• Nytt brystdiagnostisk senter frigir areal til økt poliklinisk aktivitet.  
• Vurdere å redusere sengeantall til fordel for poliklinisk aktivitet  
• Barnepoliklinikken tar i bruk frigitt areal (2 undersøkelsesrom, under 

planlegging) 
• Ombygging av ABK og kardio i forbindelse med palliativ enhet 
• Langsiktig arealplan (masterplan) iverksettes 

Tiltaksansvarlig Divisjonsdirektører 
Kontrollaktivitet Rapportering i Ledermøtet 

T
er

tia
l 2

 

Nå-situasjon Arealsituasjonen er betydelig forbedret men enkelte fagområder trenger fortsatt 
bedre egnede lokaler. 
Dagkirurgi åpnet våren 2014 og dermed økt arealet for poliklinisk virksomhet. 
Deler av arealet er frigjort til økt pasientbehandling ved ØNH. 
Barnepoliklinikken har tatt i bruk to kontorer til poliklinisk virksomhet. 
Infeksjonspoliklinikk har tatt i bruk større areal til pasientbehandling etter at 
administrativt personell har flyttet til adm.bygget. 
Ombygging av ABK/ kardio er besluttet og vil frigi fire rom til 
pasientbehandling. 
Østerlide må flytte ut av nåværende lokaler og ny lokalisering er ikke vedtatt. 
Vedtatte ombygginger på Kvinneklinikken er foreløpig ikke iverksatt da 
budsjetterte midler ikke dekker fullt ut ønsket ombygging. 

Sannsynlighet Liten 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektører 
Tiltak Videreføre tiltak som beskrevet i 1. tertial 
Tiltaksansvarlig Divisjonsdirektører 
Kontrollaktivitet Rapportering i Ledermøtet 

T
er

tia
l 3

 Situasjon ved årsslutt 
I forhold til 
måloppnåelse 

En rekke risikoreduserende tiltak er iverksatt i løpet av året. Det er også under 
ferdigstilling kontorer på 2K som i neste omgang frigir areal til 
pasientbehandling. På barnepoliklinikken er et rom pusset opp og utvidet og 
forbedret i forhold til pasientbehandling til flere pasientgrupper. 
Risikoen anses som relativt uforandret og er på et akseptabelt nivå. 

 
Kritisk suksessfaktor 1B Rett kompetanse på rett plass (Optimal oppgavedeling) 
Risikoelement 1B Ikke optimal utnyttelse av kompetanse og ressurser 
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tia
l 1

 
Nå-situasjon Helse Stavanger HF behandler flere pasienter med mindre ressurser 

sammenliknet med andre foretak. Foretaket mangler legespesialister innen en 
rekke områder som urologi, bryst-endokrin kirurgi, karkirurgi, ortopedi, 
kardiologi, samtlige indre medisinske spesialiteter og psykiatri. 
Helse Stavanger HF har i dag flere sykepleierdrevne poliklinikker som anses 
som veldrevne og som fører til god ressursutnyttelse. Disse er imidlertid 
avhengig av «nærhet» til legespesialist.  
Generelt er foretaket i en konkurransesituasjon med kommuner og næringsliv 
for øvrig når det gjelder rekruttering av ulike yrkesgrupper  
 
Poliklinisk utredningskapasitet begrenses også av lang svar tid på 
patologiprøver samt for liten kapasitet på radiologiske tjeneste som CT og MR.  

Sannsynlighet Liten 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektører 
Tiltak • Rekruttering av rett kompetanse 

• Avansert oppgaveplanlegging 
• Utdanning av spesialister 
• Kompetansebygging/planlegging 

Tiltaksansvarlig Divisjonsdirektører og Personal og organisasjonsdirektør 
Kontrollaktivitet Rapportering i ledermøtet 

T
er

tia
l 2

 

Nå-situasjon Nåsituasjonen er i stor grad uendret men  noe bedret på enkelte felt, som f.eks 
kardiologi. 
På barneklinikken er aldersgrensen økt fra 14 til 16 år (1. april 2014) og vil øke 
ytterligere til 18 år fra 1.1 2015. Dette krever kompetansebygging innen 
ungdomsmedisin innen alle faggrupper.  
Kvinneklinikken flytter 1. sept. arbeidet med å ta i mot kvinner som kommer 
for provosert abort fra leger til ultralydkompetente jordmødre. Legearbeidstid 
som frigjøres ved denne omleggingen (2,5 dagsverk pr. uke) vil bli brukt til 
annet poliklinisk arbeid.  
Flere avdelinger har tatt i bruk avansert oppgaveplanlegging og Dashboard 
som styringsverktøy. 
Rekruttering av spesialister er fortsatt en utfordring innen en rekke fagområder. 
Flere stillinger er i dag besatt av utdanningskandidater men ikke ferdige 
spesialister.  

Sannsynlighet Liten 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektører 
Tiltak Tiltak videreføres 
Tiltaksansvarlig Divisjonsdirektører og Personal og organisasjonsdirektør 
Kontrollaktivitet Rapportering i ledermøtet 

 
Kritisk suksessfaktor 1C Tilstrekkelig kapasitet på medisinsk teknisk utstyr til å gjøre nødvendige 

undersøkelser og prosedyrer 
Risikoelement 1C For liten kapasitet på medisinsk teknisk utstyr til å gjøre nødvendige 

undersøkelser og prosedyrer 

T
er

tia
l 3

 

Situasjon ved årsslutt 
i forhold til 
måloppnåelse 

En rekke risikoreduserende tiltak er iverksatt, blant annet har flere divisjoner 
og avdelinger tatt i bruk verktøy for oppgaveplanlegging og ser positive 
effekter av dette. Barneklinikken har arrangert to fagdager for alle 
yrkesgrupper i avdelingen i forbindelse med utvidet aldersgrense opp til 18 år. 
Innenfor en rekke fagområder er det overført oppgaver fra lege til 
sykepleiere/spesialsykepleiere.  
Risikoen anses som relativt uforandret og er på et akseptabelt nivå. 
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Nå-situasjon Helse Stavanger HF har fortsatt et etterslep for utskifting av MTU, men de 

senere års utstyrsbevilgninger har ført til at situasjonen er noe bedret i forhold 
til for noen år tilbake. Innføringen av den rullerende 5-årsplanen har 
synliggjort utstyrsbehovet, men det er fortsatt et stykke vei å gå da rammen i 
femårsplanen ikke dekker hele behovet og at investeringsrammen endres hvert 
år som følge av foretakets økonomiske situasjon. Dette fører til at nødvendige 
investeringer må flyttes fremover i tid. 
En annen utfordring er behovet for ekstra utstyrsenheter for å korte ned på 
ventelister i tillegg til behovet for ny teknologi som skal tas høyde for i den 
samme femårsplanen. 
Når det gjelder anskaffelser av MTU med enhetspriser under 
investeringsgrensen på kr 100.000, er utfordringen at avdelingene ikke har 
midler på eget driftsbudsjett til dette. 
Lov om offentlige anskaffelser har medført lengre anbudsprosesser så en 
tilstreber i stadig større grad rammeavtaler på enkelte utstyrsgrupper. 
 
Divisjonene melder at utstyrshavari og påfølgende reparasjoner i noen tilfeller 
kan føre til utsatt behandling. 
Utstyr deles mellom poliklinikker og sengeposter og også på tvers av 
avdelinger noe som fører til ikke optimal poliklinisk drift. Dette krever mye 
ekstra organisering og planlegging. 
Periodisk vedlikehold (service) på CT og MR kan medføre redusert poliklinisk 
kapasitet. Dette gjelder også ved mangel på operasjonsteknisk utstyr.  

Sannsynlighet Moderat 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektører 
Tiltak • Opsjoner ved innkjøp/forenkle prosess 

• Vurdere andel av utstyrsbudsjett som brukes til poliklinisk utstyr 
• Samlokalisering av poliklinikker som bruker samme utstyr 

Tiltaksansvarlig Divisjonsdirektører  
Kontrollaktivitet  

T
er

tia
l 2

 

Nå-situasjon Nåsituasjonen er i stor grad uendret. 
Installering av lab 3 på kardiolgisk intervensjon er fremskyndet fra 2015 til 
høsten 2014 
Brystdiagnostisk senter har i stor grad tatt med seg teknisk utsyr fra Øst til 
Hillevåg og har i liten grad oppgradert utstyr i forbindelse med flytting. 
Dagkirurgi Hillevåg har for det meste nytt teknisk utstyr. Noe utstyr er 
oppgradert og tatt med fra Dagkirurgi Syd.  
Radiologisk avdeling har lenge slitt med en gammel CT som har vært lite i 
drift. Denne erstattes nå av en ny CT, noe som vil gi økt kapasitet i løpet av 
høsten. 

Sannsynlighet Moderat 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektører 
Tiltak Tiltak videreføres 
Tiltaksansvarlig Divisjonsdirektører 
Kontrollaktivitet Rapportering i ledergruppen 

 
Kritisk suksessfaktor 1D God organisering og planlegging av poliklinisk virksomhet 
Risikoelement 1D Uhensiktsmessig organisering av poliklinisk virksomhet 

T
er

tia
l 3

 Situasjon ved årsslutt 
i forhold til 
måloppnåelse 

Installering av lab 3 på kardiologisk intervensjon er så å si fullført, kun mindre 
ting som gjenstår. Ny CT er tatt i bruk og dette har allerede gitt økt kapasitet. 
Til tross for risikoreduserende tiltak anses risiko fortsatt å være i gul sone. 
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Nå-situasjon Helse Stavanger HF har i lengre tid hatt et stabilt antall henvisninger. En del 

pasienter unnlater i midlertid å møte til oppsatt time.  
  1.kvartal 2014 1.kvartal 2014 

  
Andel ikke-
møtt (%) 

Ikke møtt/ 
ingen beskjed 

Helse Stavanger HF 4,9 6604 
Psykiatrisk divisjon 8,4 3954 
Kirurgisk divisjon 3,7 1584 
Divisjon for medisinsk service 6,1 33 
Medisinsk divisjon 2,4 815 
Kvinne-og barnedivisjonen 2 216 

 
Foretaket har innført ringetjeneste på fire 4 pilotavdelinger. I tillegg vil det 
gjennom «Vestlandspasienten» sendes SMS til pasient to døgn før time med 
opplysninger om tidspunkt, hvilken poliklinikk og fysisk lokalisering.  
Pasienten selv kan logge seg på å få oversikt over sine timer (fra januar 2014). 
Hensikten med disse tiltakene er god dialog med pasientene for å sikre at 
polikliniske timer utnyttes optimalt. 
Psykiatrisk divisjon har igangsatt prosjektet «På hjemmebane» som blant 
annet vil bidra til tettere kontakt mellom pasient og sykehus. Prosjektet har 
som formål å sikre enda bedre pasientforløp. 
Per nå mottar SUS elektronisk henvisning fra 130 legekontor. Det arbeides 
med å sikre god kvalitet på henvisninger, men fortsatt er en del henvisninger 
ikke optimale. 
Tre-fire enheter har startet med avansert oppgaveplanlegging (dvs. knyttet 
timebok til GAT). Det er planlagt utrulling i hele foretaket. 
 
Pasienten som får for kort varsel om time kan utebli av den grunn. 
Avdelingene er gode på korttidsplanlegging av polikliniske avtaler, men har 
fortsatt en vei å gå når det gjelder planlegging langt fram i tid. 
Våren 2014 lanseres analyseverktøyet Dashboard som vil være et 
hensiktsmessig hjelpemiddel for god planlegging og organisering av 
poliklinisk virksomhet. 
 

Sannsynlighet Liten 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektører og Personal- og organisasjonsdirektør 
Tiltak • Bedre langtidsplanlegging (dvs. oversikt over legeressurser lenger fram i 

tid) 
• Utvidet bruk av avansert oppgaveplanlegging 
• Ta i bruk analyseverktøyet Dashboard 
• Ferie/permisjoner planlegges på tvers av yrkesgruppene 

Tiltaksansvarlig  
Kontrollaktivitet En rekke målinger som f. eks, replanlegging, fristbrudd, antall ventende og 

gjennomsnitt ventetid) 
 

T
er

tia
l 2

 

Nå-situasjon Oversikt over andel ikke møtt viser liten endring. 
Dashboard, styringsverktøy for langtidsplanlegging, er tatt i bruk i flere 
enheter. Dette gir bedre oversikt over blant annet mulige fristbrudd og bedret 
langtidsplanlegging på de avdelingene som har tatt dette i bruk. 
Ledergruppen bruker data fra Dashboard til oversikt og styring. 
Organisering og planlegging av poliklinisk virksomhet stor oppmerksomhet 
og er i positiv utvikling. 

Sannsynlighet Liten 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektører og Personal- og organisasjonsdirektør 
Tiltak Tiltak videreføres 
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Tiltaksansvarlig Divisjonsdirektører og Personal- og organisasjonsdirektør 
Kontrollaktivitet Rapportering i ledergruppen 

 
Total vurdering av delmålet: 
En rekke risikoreduserende tiltak er iverksatt i løpet av året og måloppnåelsen ansees som 
god.  

• Arealsituasjonen er bedret 
• Økt bruk av verktøy for oppgaveplanlegging 
• Økt bruk av oppgavedeling mellom yrkesgrupper 
• Økt kapasitet på CT og kardiolab 

 
  

T
er

tia
l 3

 

Situasjon 
ved årsslutt 
i forhold til 
måloppnåel
se 

Oppgaveplanleggingsverktøy tas i stadig større bruk i foretaket, men planlegging av 
polikliniske konsultasjoner langt frem i tid er fortsatt en utfordring. 
Nytt i 2014 er at pasientene får tekstmelding til mobil når time er tildelt, samt rett før timen. 
Dette vil forhåpentligvis redusere antall pasienter som ikke møter til time. Diagram under 
viser at andel pasienter som ikke møter ligger ganske stabilt på rundt 5 % for foretaket som 
helhet. Spesielt i kirurgisk divisjon ser det ut til å være en utvikling i positiv retning. 
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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. 
 
Gruppeleder: Bjørn Munthe, økonomi- og finansdirektør 
 

Risikoelement Tertial 1 Tertial 2 
1A Faktiske arbeidsplaner er ikke i samsvar 
med budsjettert bemanning og samsvarer ikke 
med tilgjengelig kronebudsjett. 

   

1B Faste stillinger i grunnturnus er ikke 
besatt. 

  

1C Bruk av personalressurser til dekning av 
ferie, andre fravær og ekstra ressurskrevende 
pasienter er ikke i tråd med (overskrider) 
budsjettert variabel lønn. 

  

 
 

 

  

 Risikomatrise pr. 1. tertial 2014 

 Konsekvens 

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært 
alv./kritisk 

Svært stor       
Stor    1B, 1C  
Moderat    1A  
Liten      
Svært liten      

 Risikomatrise pr. 2. tertial 2014 

 Konsekvens 

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært 
alv./kritisk 

Svært stor       
Stor    1B, 1C  
Moderat    1A  
Liten      
Svært liten      
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Styringsmål 4 Helse Stavanger HF leverer et regnskapsmessig resultat i 
2014 i henhold til budsjettert overskudd. 

 
Delmål 1 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. 
 

 
Kritisk suksessfaktor 1A Faktisk fast bemanning er i samsvar med budsjettert fast bemanning og 

samsvarer med tilgjengelig kronebudsjett.  
Risikoelement 1A Faktiske arbeidsplaner er ikke i samsvar med budsjettert bemanning og 

samsvarer ikke med tilgjengelig kronebudsjett. 

T
er

tia
l 1

 

Nå-situasjon Det antall årsverk man bygger arbeidsplaner på skal være lik det antall årsverk 
som det er budsjettert fast lønn på. Dette skal være avstemt med divisjonene i 
budsjettprosessen. Utfordrende driftssituasjon gjør at det i praksis i enkelte 
enheter oppstår avvik i forhold til dette prinsipp. 

Sannsynlighet Moderat 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektørene  
Tiltak 1. Kartlegging av budsjettert bemanning mot faktiske arbeidsplaner og 

aktivitetsnivå. 
2. Utarbeide en tiltaksplan i enhetene for hvordan avvik mellom 

budsjettert og faktisk bemanning i organisasjonen skal håndteres.  
3. Samordning av aktivitetsnivået mellom ulike yrkesgrupper i foretaket. 

(Betydningen av å ha riktig antall personer av de ulike yrkesgruppene 
med riktig kompetanse for at de sammen skal kunne løse 
arbeidsoppgavene til enhver tid). 

 
Tiltaksansvarlig Divisjonsdirektør utpeker tiltaksansvarlige. 
Kontrollaktivitet Månedlig gjennomgang av aktivitet og faktisk bemanning  

T
er

tia
l 2

 

Nå-situasjon Det antall årsverk man bygger arbeidsplaner på skal være lik det antall årsverk 
som det er budsjettert fast lønn på. Dette skal være avstemt med divisjonene i 
budsjettprosessen. Utfordrende driftssituasjon gjør at det i praksis i enkelte 
enheter oppstår avvik i forhold til dette prinsipp. I sommer har det vært større 
pasientpågang enn i 2013. Pasientene er gjennomgående også mer krevende 
enn tidligere. Dette har resultert i et økende behov for bruk av fastvakter. Innen 
enkelte enheter overstiger den faktiske aktivitet den budsjetterte aktivitet. 
 
Det har vært arbeidet med tiltakene 1-3. Det antydes at den månedlige 
gjennomgang av aktivitet og bemanning kan forbedres ytterligere – bl.a. i 
budsjettoppfølgingsmøtene mellom divisjonsdirektør og adm. direktør. 

Sannsynlighet Moderat 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektørene  
Tiltak Følgende tiltak videreføres: 

 
1. Kartlegging av budsjettert bemanning mot faktiske arbeidsplaner og 

aktivitetsnivå. 
2. Utarbeide en tiltaksplan i enhetene for hvordan avvik mellom 

budsjettert og faktisk bemanning i organisasjonen skal håndteres.  
3. Samordning av aktivitetsnivået mellom ulike yrkesgrupper i foretaket. 

(Betydningen av å ha riktig antall personer av de ulike yrkesgruppene 
med riktig kompetanse for at de sammen skal kunne løse 
arbeidsoppgavene til enhver tid). 

 
Tiltaksansvarlig Divisjonsdirektør utpeker tiltaksansvarlige. 
Kontrollaktivitet Månedlig gjennomgang av aktivitet og faktisk bemanning. 
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T
er

tia
l 3

 
Situasjon ved årsslutt 
i forhold til 
måloppnåelse 

Det antall årsverk man bygger arbeidsplaner på skal være lik det antall årsverk 
som det er budsjettert fast lønn på. Utfordrende driftssituasjon gjør at det i 
praksis i enkelte enheter oppstår avvik i forhold til dette prinsipp. Antall 
døgnopphold i somatikken er i år steget med 1,6% sammenlignet med 2013. 
Pasientene er gjennomgående også mer krevende enn tidligere. Dette har 
resultert i et økende behov for bruk av fastvakter. Innen enkelte enheter 
overstiger den faktiske aktivitet den budsjetterte aktivitet. 
 
Det har vært arbeidet med tiltakene 1-3. Risikoen i forhold til at 
risikoelementet skal inntreffe vurderes fortsatt å ligge i gul sone.  
 
Det antydes at den månedlige gjennomgang av aktivitet og bemanning kan 
forbedres ytterligere – bl.a. i budsjettoppfølgingsmøtene mellom 
divisjonsdirektør og adm. direktør. Det antydes videre at de kostnadsmessige 
effektene av innført ordning med årsturnus bør evalueres. 

Kritisk suksessfaktor 1B Alle faste stillingshjemler i grunnturnus er besatt. 
Risikoelement 1B Faste stillinger i grunnturnus er ikke besatt. 

T
er

tia
l 1

 

Nå-situasjon Det er mange ledige faste stillinger i grunnturnus i flere divisjoner. Dette 
medfører bruk av dyre personalløsninger i ledige vakter.  

Sannsynlighet Stor  
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektørene 
Tiltak 1. Tiltak for å beholde medarbeidere: 

1a) Økte stillingsstørrelser/redusert bruk av deltidsstillinger. 
1b) Bruk av rulleringsstillinger (Dvs. at en medarbeider ansettes i 100%-    

stilling, men arbeider 50% fast på et sted. De resterende 50% brukes til å 
dekke opp ledige vakter i divisjonen/avdelingen). 

 
1c) Videreutvikling/forbedring av seniorordningene for å få flere medarbeidere 

til å stå lengre i arbeid. 
1d) Kompetanseutviklingstiltak.  
 
2. Tiltak for å rekruttere nye medarbeidere: 
2a) God dialog med utdanningsinstitusjonene. 
2b) Aktiv promotering av Helse Stavanger HF som en faglig attraktiv 

arbeidsplass. 
Tiltaksansvarlig Personal- og organisasjonsdirektør, fagdirektør og forskningsdirektør i samråd 

med divisjonsdirektørene for tiltakene under punkt 1. 
 
Fagdirektør og forskningsdirektør for tiltak 2a) og personal- og 
organisasjonsdirektør, fagdirektør og forskningsdirektør i samråd med 
divisjonsdirektørene for tiltakene under punkt 2b). 

Kontrollaktivitet Månedlig rapportering på rekrutteringssituasjonen i foretaket. 

T
er

tia
l 2

 

Nå-situasjon Det er fortsatt mange ledige faste stillinger i grunnturnus i flere divisjoner. 
Dette medfører bruk av dyre personalløsninger i ledige vakter.  
Det har vært et større overforbruk på variabel lønn i sommer enn i sommeren 
2013. Dette kan skyldes flere forhold – som bl.a. at pasientpågangen har vært 
større, flere ressurskrevende pasienter, at tilgangen på ferievikarer har vært 
mindre.  
 
Det har vært arbeidet med oppfølging av tiltakene utformet pr. 1. tertial 2014.  
 
Det er bl.a. dokumentert økte stillingsstørrelser/redusert andel deltidsstillinger. 
Medisinsk divisjon har f.o.m. 1.9.2014 ansatt sykepleiere i 6 
rulleringsstillinger. Det er behov for aktiv støtte fra Personal- og 
organisasjonsavdelingen i rekrutteringsarbeidet.  

Sannsynlighet Stor  
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektørene 
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Tiltak Følgende tiltak videreføres: 
1. Tiltak for å beholde medarbeidere: 
1a) Økte stillingsstørrelser/redusert bruk av deltidsstillinger. 
1b) Bruk av rulleringsstillinger (dvs. at en medarbeider ansettes i 100 %-    

stilling, men arbeider 50 % fast på et sted. De resterende 50 % brukes til å 
dekke opp ledige vakter i divisjonen/avdelingen). 

 
1c) Videreutvikling/forbedring av seniorordningene for å få flere medarbeidere 

til å stå lengre i arbeid. 
1d) Kompetanseutviklingstiltak.  
 
2. Tiltak for å rekruttere nye medarbeidere: 
2a) God dialog med utdanningsinstitusjonene. 
2b) Aktiv promotering av Helse Stavanger HF som en faglig attraktiv 

arbeidsplass. 
2c) Ved utlysning av deltidsstillinger i pleiesektoren: å opplyse at foretaket 

legger til rette for 100 %-stillinger. 
2d) Det bør vurderes tiltak for en endret bruk av bemanningssenteret. 
 

Tiltaksansvarlig Personal- og organisasjonsdirektør, fagdirektør og forskningsdirektør i samråd 
med divisjonsdirektørene for tiltakene under punkt 1. 
 
Fagdirektør og forskningsdirektør for tiltak 2a) og personal- og 
organisasjonsdirektør, fagdirektør og forskningsdirektør i samråd med 
divisjonsdirektørene for tiltakene under punkt 2b). Personal- og 
organisasjonsdirektør for tiltak 2c). Personal- og organisasjonsdirektør etter 
samråd med divisjonsdirektørene for tiltak 2d). 

Kontrollaktivitet Månedlig rapportering på rekrutteringssituasjonen i foretaket. 

T
er

tia
l 3

 

Situasjon ved årsslutt 
i forhold til 
måloppnåelse 

Det rapporters om flere ledige faste stillinger i grunnturnus i flere divisjoner. 
Samtidig har det vært stor pasientpågang. Dette medfører bruk av dyre 
personalløsninger i ledige vakter.  
 
Det har vært arbeidet med oppfølging av tiltakene utformet pr. 1. tertial 2014, 
men risikoen i rød sone er ikke redusert. Arbeidet med alle definerte tiltak for å 
beholde og rekruttere personell må forsterkes ytterligere. 
 

Kritisk suksessfaktor 1C Budsjett til variabel lønn er tilpasset de faktorer som utløser variabel lønn 
(ferie, andre fravær og ekstra ressurskrevende pasienter). 

Risikoelement 1C Bruk av personalressurser til dekning av ferie, andre fravær og ekstra 
ressurskrevende pasienter er ikke i tråd med (overskrider) budsjettert variabel 
lønn. 

T
er

tia
l 1

 

Nå-situasjon Det er ikke etablert omforente faste prinsipper for hvor mye man skal tildele i 
variable lønnsmidler for at avdelingene skal kunne drive sin aktivitet. Det er 
utfordringer knyttet til flere forhold som: 

o Korttidsfravær overstiger det som enheten har i budsjett til dekning av 
vikarer ved korttidsfravær. 

o Mange vakante stillinger og vanskelig rekrutteringssituasjon. 
o Flere nyansatte enn det som det er tatt høyde for i budsjettet. 
o Forbruk av overtid utover forventet forbruk i forhold til 

bemanningssituasjonen. 
o Flere ressurskrevende pasienter med behov for fastvakter. 

Sannsynlighet Stor 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektørene 
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Tiltak 1. Gjennomføring av systematiske analyser for å fastsette omforente 
prinsipper for budsjettering av variabel lønn. 

2. Tiltak i forhold til korttidsfravær (bevisstgjøring av medarbeiderne 
om kostnadene ved korttidsfravær). 

3. Bruk av «rullerings-stillinger» mellom postene istedenfor bruk av 
innleie, jf. tiltak under 1B. 

4. Leder sørger for at avspassering tas ut i driftsperioder der det er 
mindre pasientpågang. 

Tiltaksansvarlig Økonomi- og finansdirektør i samråd med divisjonsdirektørene for tiltak 1. 
Alle ledere på nivå 3 og 4 for tiltakene 2-4. 

Kontrollaktivitet Rapportering på gjennomføring av tiltakene 1-4. 

T
er

tia
l 2

 

Nå-situasjon Det har vært arbeidet med tiltakene 1-4 utformet pr. 1. tertial 2014. Bl. a. har 
controllerne vurdert spørsmålet om et fast prinsipp for budsjettering av variabel 
lønn. Det er konkludert med at det ikke er hensiktsmessig å fastsette en felles 
prosentsats til variabel lønn for at avdelingene skal kunne drive sin aktivitet - 
fordi avdelingene er svært forskjellige. Det må legges til grunn et betydelig 
skjønn i budsjetteringen. Det er fortsatt utfordringer knyttet til flere forhold 
som: 

o Korttidsfravær overstiger det som enheten har i budsjett til dekning av 
vikarer ved korttidsfravær. 

o Mange vakante stillinger og vanskelig rekrutteringssituasjon. 
o Flere nyansatte enn det som det er tatt høyde for i budsjettet. 
o Forbruk av overtid utover forventet forbruk i forhold til 

bemanningssituasjonen. 
o Flere ressurskrevende pasienter med behov for fastvakter. 

Sannsynlighet Stor 
Konsekvens Alvorlig 
Risikoeier Divisjonsdirektørene 
Tiltak Følgende tiltak videreføres: 

1. Gjennomføring av systematiske analyser for å fastsette omforente 
prinsipper for budsjettering av variabel lønn. 

2. Tiltak i forhold til korttidsfravær (bevisstgjøring av medarbeiderne 
om kostnadene ved korttidsfravær). 

3. Bruk av «rullerings-stillinger» mellom postene istedenfor bruk av 
innleie, jf. tiltak under 1B. 

4. Leder sørger for at avspassering tas ut i driftsperioder der det er 
mindre pasientpågang. 

Tiltaksansvarlig Økonomi- og finansdirektør i samråd med divisjonsdirektørene for tiltak 1. 
Alle ledere på nivå 3 og 4 for tiltakene 2-4. 

Kontrollaktivitet Rapportering på gjennomføring av tiltakene 1-4. 

T
er

tia
l 3

 

Situasjon ved årsslutt 
i forhold til 
måloppnåelse 

Det er fortsatt slik at bruk av personalressurser til dekning av ferie, andre 
fravær og ekstra ressurskrevende pasienter er ikke i tråd med (overskrider) 
budsjettert variabel lønn. Risikoen er fortsatt i rød sone. 
 
I tillegg til de tiltak det er arbeidet med i 2014 må arbeidet med å redusere 
pasientpågangen på sengepostene intensiveres. Dette omfatter en rekke tiltak - 
bl.a. oppfølging av tiltaksplan for å unngå bruk av korridorsenger, dialog med 
kommunene for langt høyere utnyttelse av kommunale ø-hjelpsenger, at 
utskrivningsklare pasienter raskt overføres til kommunalt tilbud, etablering av 
akutt mottakspost for raskt diagnostisere pasienter med uavklart tilstand.  
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	Styringsmål 3. Pasienter skal ha tilgang til spesialisthelsetjenester i samsvar med lov og forskrift.

