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Bakgrunn: 

Foretaket skal i henhold til Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest årlig foreta tertialvis 
risikovurdering av overordnede styringsmål. I retningslinjene heter det at: 
 

«Helseføretaka skal årleg gjennomføre risikovurdering av minimum 4 overordna styringsmål som skal 
følgjast særskild opp gjennom året. Helse Vest RHF vil årleg definere minimum to av desse måla, som 
skal vere felles for sjukehusføretaka i regionen. Føretaka må sjølv definere minst to eigne 
verksemdsspesifikke styringsmål.» 

 
Adm. direktør legger i denne saken fram forslag til virksomhetsspesifikt styringsmål til 
risikovurdering i 2015. 
 

Kommentarer: 

Styret i Helse Vest RHF vedtok i møte 4.2.2015 (sak 9/15 B) at helseforetakene i 2015 skal 
risikovurdere de styringsmål med tilhørende delmål som fremgår av tabellen nedenfor (Helse Vest 
RHF er her erstattet med Helse Stavanger HF og teksten er oversatt til bokmål). 
 
Siden Helse Vest RHF har fastsatt 3 overordnede styringsmål har Helse Stavanger HF forespurt 
eier om det er tilstrekkelig at foretaket i 2015 i likhet med 2014 definerer 1 virksomhetsspesifikt 
styringsmål til risikovurdering. Helse Vest RHF har i e-post av 12.2.2015 akseptert dette slik at det 
samlede antall overordnede styringsmål til risikovurdering i 2015 blir 4. 
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 Styringsmål Delmål 
1 Tallet på skader som kan 

unngås i helsetjenesten i Helse 
Stavanger HF skal halveres 
innen 2017. 

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 
helseforetaket så snart de blir overlevert fra prosjekt 
til linje. 

2 Helse Stavanger HF har et 
kvalitativt godt og helhetlig 
behandlingstilbud innen 
psykisk helsevern og 
rusbehandling/TSB. 

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 samtidig ruslidelse og psykisk 
lidelse får et samordnet og integrert 
behandlingstilbud. 
3. Barn og unge som har behov for det, blir møtt 
med tidlig hjelp tilpasset situasjonen deres. 
4. Det skal være større vekst innen psykiatri og rus 
enn innenfor somatikk (Den gylne regel). 

3 Redusert venting for 
diagnostikk og behandling i 
Helse Stavanger HF. 

1. Faglige retningslinjer og standardiserte 
pasientforløp skal implementeres. (Ref. bl.a. 
pakkeforløp kreft). 
2. Flaskehalser i pasientbehandlingen, og konkrete 
tiltak for å avhjelpe disse, skal identifiseres. 
3. Det skal vises tiltak for bedre planlegging og 
organisering slik at kapasiteten ved operasjonsstuer 
blir utnyttet så optimalt som mulig gjennom døgnet. 

4. Tiltak i prosjektet «Alle møter» skal 
implementeres. 

 
Adm. direktør viser til den utfordring foretaket har i forhold til bruk av korridorsenger og vil derfor 
tilrå at følgende virksomhetsspesifikt styringsmål med tilhørende delmål risikovurderes i 2015: 
 
 Styringsmål Delmål 
4 Pasienter med rett til helsehjelp skal ha tilgang til 

diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. 
Det skal ikke være 
korridorpasienter. 

 

Adm. direktør har, med forbehold om styrets godkjenning av styringsmål 4, besluttet at 
risikovurderingene skal utføres av 4 arbeidsgrupper med følgende gruppeledere: 

 
Styringsmål Gruppeleder 
Styringsmål 1 Sølve Braut 
Styringsmål 2 Lars Conrad Moe 
Styringsmål 3 Sverre Uhlving 
Styringsmål 4 Øystein Evjen Olsen 
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Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner forslag til overordnet virksomhetsspesifikt styringsmål til risikovurdering i 2015. 
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