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Bakgrunn: 

I henhold til Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest skal det foretas risikovurdering av utvalgte 
mål i styringsdokumentet for helseforetaket pr. 1. og 2. tertial. I tillegg skal det foretas en evaluering 
av måloppnåelse ved årets slutt. Risikovurderinger og årsevaluering skal forelegges styret. 
 
Denne saken inneholder evaluering av måloppnåelse i 2015. 

Kommentarer: 

Sak om risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial og 2. tertial 2015 ble forelagt styret 
i henholdsvis sak 55/15 og 83/15. De samlede vurderingene inkludert årsevalueringen vedlegges for 
fullstendighetens skyld. 
 
Styringsmålene som er blitt risikovurdert i 2015 har omfattet følgende: 
 
 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. 
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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. 

4 Pasienter med rett til helsehjelp skal ha tilgang til diagnostisering, 
behandling og omsorg av høy kvalitet. 

Det skal ikke være 
korridorpasienter 

 
 
Oppsummert viser evalueringen av måloppnåelse ved årets slutt følgende resultater: 
 
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. 
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Risiko for ikke å oppnå delmålet vurderes fortsatt overveiende som moderat (gul sone). Risikoen er 
noe redusert i løpet av året. 
 
Delmål 2: Tiltak i programmet blir implementert lokalt i helseforetakene så snart de blir overlevert 
fra prosjekt til linje. 
 
Risiko for ikke å oppnå delmålet vurderes fortsatt overveiende som moderat (gul sone). Risikoen er 
redusert i løpet av 2015. 

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 for ikke å oppnå delmålet vurderes som uendret i løpet av året og er fortsatt overveiende 
moderat (gul sone). Det er fortsatt utfordringer med å få redusert andelen pasienter som ikke møter 
til avtalt poliklinisk time og utfordringer knyttet til utarbeidelse med individuell plan (IP) for de 
pasienter som skal ha det. 
 
Identifiserte forbedringstiltak videreføres. 
  
Delmål 2: Pasienter med både rusproblem og psykisk sykdom får et samordnet og integrert 
behandlingstilbud. 
 
Risiko for ikke å oppnå delmålet vurderes som redusert i løpet av året, men vurderes fortsatt som 
moderat (gul sone). Igangsatte forbedringstiltak videreføres. 

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

Risiko for ikke å oppnå delmålet vurderes som redusert i løpet av året anses som liten til moderat.  
 
Delmål 4: Det skal være større vekst innen psykiatri og rus enn innenfor somatikk (Den gylne 
regel).  
 
Målt ved aktivitet: 
Somatikken har hatt en større aktivitetsvekst enn psykisk helsevern og TSB – selv om TSB isolert 
sett har hatt en høyere aktivitetsvekst. ‘Den gylne regel’ kan ikke sies å ha blitt oppnådd.  

 
Målt ved ventetider: 
Ventetidsmålet på 65, 45 og 40 dager er ikke nådd innen henholdsvis somatikk (68 dager), BUP (53 
dager), mens VOP (43 dager) har oppnådd målet. TSB (28 dager) klart har oppnådd målet på 40. 
dager. 
 
Risikoen for ikke å oppnå ‘den gylne regel’ målt med ventetider er redusert gjennom året. 
Iverksatte tiltak videreføres og ytterligere tiltak utredes. 

 
Målt ved kostnadsutvikling: 
Pr. november har somatikk økt med 8,4 %, psykiatri og TSB med 7,6%. 
 
Disse tallene tilsier at – målt ved kostnadsutviklingen – er ikke ‘den gylne regel’ blitt oppfylt. 
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Styringsmål 3: Redusert venting for diagnostikk og behandling i Helse Stavanger HF.  

Delmål 1: Faglige retningslinjer og standardiserte pasientforløp skal implementeres. (Ref. bl.a. 
pakkeforløp kreft). 

Risikoen for ikke å oppnå delmålet vurderes som redusert gjennom året, men anses fortsatt som 
moderat (gul sone). Forløpskoordinatorer er på plass og alle forløp er implementert. Måloppnåelse 
på tidsfrister generelt er at 62% av pasientene får behandling innen frist.  

Identifiserte og iverksatte tiltak videreføres. 
 
Delmål 2: Flaskehalser i pasientbehandlingen, og konkrete tiltak for å avhjelpe disse, skal 
identifiseres. 

Risikoen for ikke å oppnå delmålet vurderes som redusert gjennom året og anses som moderat (gul 
sone). Økt kapasitet innen radiologiske undersøkelser og reduserte ventetider ved Avd. for patologi 
har bidratt til dette. 

Delmål 3: Det skal vises tiltak for bedre planlegging og organisering slik at kapasiteten ved 
operasjonsstuer blir utnyttet så optimalt som mulig gjennom døgnet. 
 
Risiko for ikke å oppnå delmålet vurderes som noe redusert i løpet av året, men vurderes fortsatt 
overveiende som moderat (gul sone). Det er identifisert tiltak for å oppnå delmålet.  
 
Delmål 4: Tiltak i prosjektet «Alle møter» skal implementeres. 
 
Risiko for ikke å oppnå delmålet vurderes gjennomgående som uendret i løpet av året og fortsatt 
som overveiende moderat (gul sone).  
 
Styringsmål 4: Pasienter med rett til helsehjelp skal ha tilgang til diagnostisering, 
behandling og omsorg av høy kvalitet. 
 
Delmål: Det skal ikke være korridorpasienter. 
 
Det er dokumentert en betydelig reduksjon i antall korridorpasientdøgn i de siste månedene. 
 
Når det gjelder de risikoelementer som det knyttet seg stor risiko til pr. 2. tertial (rød sone) så 
oppsummeres situasjonen ved årsskiftet til følgende: 
 
1A: For høy beleggsprosent på post vanskeliggjør rett plassering av pasient til rett tid fra 
akuttmottaket og mellom poster. 
 
Beleggsprosenten er redusert de siste månedene og det er betydelig lettere å få plassert pasient til 
riktig post.  
 
1B: Manglende effektiv pasientflyt gjennom akuttmottaket på grunn av for lav, total og riktig klinisk 
beslutningskompetanse i akuttmottaket og ikke fungerende retningslinjer for pasientplassering. 
 
Legebemanningen er styrket ved innføring av Triagelege i akuttmottaket i perioden.  Dette har ført 
til at pasienter blir styrt tidligere til rett post, og behandling raskere igangsatt.  Den kliniske  
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beslutningskompetansen har økt i disse periodene (mandag, tirsdag, fredag fra 12 – 21).  I tillegg har 
innføring av Plan for høy aktivitet bidratt til bedre styring av pasientflyt mot riktig post. 

 
1C: Manglende postrutiner for kliniske beslutninger til rett tid. 
 
Det er innført beslutningsmøter på alle medisinske poster.  Dette bidrar til at postrutiner blir 
koordinert for å bedre kliniske beslutninger til rett tid.  Det er ikke innført beslutningsmøter på 
Kirurgisk divisjon eller Kvinne- barnedivisjonen enda.  De følger utviklingen nøye på Medisinsk 
divisjon.  
  
Det knytter seg fortsatt moderat risiko knyttet til risikoelementene 1D-1E.  
 
1D. Dårlig utnyttelse av eksisterende kommunale ØHD plasser. 
 
Det er fremdeles lav beleggsprosent og til tider lang liggetid ved de kommunale ØHD-tilbudene i 
regionen.  Innføringen av samhandlingslege og en generelt mer positiv holdning til ØHD-tilbudene 
blant fastlegene peker imidlertid på at det er mulig dette vil snu over tid. 
 

Antall utskrivningsklare pasienter har blitt redusert over denne perioden.  Det er nå fokus på 
pasienter som fremdeles utgjør denne gruppen. 
 
1F Manglende progresjon på prosjektene «døgn til dag» og «mottaks- og utredningspost». 
 
Begge disse prosjektene er gjennomført helt etter tidsplan og prosjektplan.  Mottaks- og 
utredningsposten har nå skiftet navn til Diagnostisk Senter, og åpnet 18. januar 2016. 
Risikoen for ikke å oppnå delmålet er liten (grønn sone). 
 
 

Forslag til vedtak: 

 
Styret tar risikovurdering av overordnede styringsmål 2015 - evaluering av måloppnåelse ved årets 
slutt - til orientering. 
 
 
 
 
 

1E Utskrivningsklare pasienter blir liggende i sykehuset å vente på kommunale tjenestetilbud 
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