
 

 
 

Styresak  
  

 
 

GÅR TIL: Styremedlemmer   

FORETAK: Helse Stavanger HF  
 

DATO:  14.09.2016  
SAKSBEHANDLER: Arild Johansen  
SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2016  
 
ARKIVSAK: 2016/2  
STYRESAK: 76/16  
  
STYREMØTE: Styremøte 17.11.2016  
 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK  

 
1. Styret tar redegjørelse om risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 

2016 til orientering. 
2. I tråd med «Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest» ber styret om å få seg forelagt 

en evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. 
 

Oppsummering  
 

I henhold til Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest skal det foretas risikovurdering av 
fire overordnede styringsmål 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. 
 
Styret ble i møte 15.06.2016 (sak 44/16) forelagt risikovurdering av overordnede styringsmål 
pr. 1. tertial 2016. Det blir i denne saken gitt en orientering om risikovurderingene foretatt pr. 
2. tertial 2016 
 
Gjennomføring 
Risikovurderingene er gjennomført av egne arbeidsgrupper bestående av representanter fra 
divisjonene/klinikkene, stabene, representanter for de hovedtillitsvalgte og representanter 
for vernetjenesten. Avdeling for fag- og foretaksutvikling har hatt ansvaret med å understøtte 
arbeidet. 
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Denne oppsummeringen av risikovurderingene inneholder med den mest relevante 
styringsinformasjonen. De detaljerte risikovurderingene med alle enkeltelementer følger 
saken som utrykt vedlegg. 
 
Resultatet av sannsynlighets- og konsekvensvurderingene er uttrykt i risikomatrisen. Risiko 
plassert i rød sone angir at det er stor risiko i forhold til å oppnå det enkelte delmålet og at 
det snarlig skal iverksettes korrigerende tiltak for å oppnå delmålet. Havner risikoen i gul 
sone innebærer det at det må vurderes å iverksette korrigerende tiltak for å oppnå delmålet. 
 
Styringsmål 1 
Tallet på skader som kan unngås i helsetjenesten i Helse Stavanger skal halveres innen 2018. 
 
Delmål 
1. Program for pasientsikkerhet i Helse Vest 2013-2018 er godt forankret i ledergrupper 

og kjent i resten av organisasjonen. 
2. Tiltak i programmet blir implementert lokalt i helseforetaket så snart de blir 

overleverte fra prosjekt til linje. 
 

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

    

1B Data/ indikatorer blir ikke registrert. 
 

   

1C Ledere og deres ansatte er ikke lojale i 
forhold til tiltak, resultater og målinger i 
Pasientsikkerhetsprogrammet. 

 
 
 

  

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 ledere i aktuelle avdelinger/ poster 
følger opp Pasientsikkerhetsprogrammet. 
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Kortfattet vurdering og tiltak 
Risikovurderingen pr. 2. tertial 2016 av styringsmål 1 viser at risikoen for ikke å oppnå 
delmål 1 og 2 er moderat (gul sone). Helse Stavanger følger de føringer som gis nasjonalt og 
regionalt, og pasientsikkerhetsprogrammet er godt forankret og kjent i foretaket. Det har vært 
gjennomført en kommunikasjonskampanje rettet mot alle ansatte i Helse Vest med budskap 
om at pasientsikkerhet er et felles, men også et individuelt ansvar.  
Tiltakene for de fleste innsatsområdene er nå implementert og følges opp videre i linjen. 
Imidlertid er det fortsatt viktig med metodestøtte, herunder bruk av resultater i 
forbedringsarbeidet.  
 
Eksempler på risikoreduserende tiltak:  
 
Delmål 1: Program for pasientsikkerhet i Helse Vest 2013-2018 er godt forankret i 
ledergrupper og kjent i resten av organisasjonen.  

• Programmet er fast tema i ledermøter på alle nivå.  
• Ledere innhenter manuelle oversikter over resultater der elektroniske rapporter ikke 

er tilgjengelig.  
• Viderefører og videreutvikler systematisk fasilitering av forbedringsarbeidet i 

divisjonene.  
• Utprøving av forbedringstavler for å skape engasjement og lojalitet til tiltak og 

målinger 
• Utvalgte pasientsikkerhetsindikatorer presenteres AD ´s statusrapport i utvidet 

ledermøte.  
• Synliggjør lederengasjement ved hjelp av blant annet pasientsikkerhetsvisitter  
• Arrangerer pasientsikkerhetsdag i samarbeid med nasjonalt sekretariatet i 

Pasientsikkerhetsprogrammet.  
• Se på muligheten for å synliggjøre arbeidet med pasientsikkerhet for ansatte og 

pasienter ved f. eks. «Månedens poster».  
 
Delmål 2: Tiltak i programmet blir implementert lokalt i helseforetaket så snart de blir 
overleverte fra prosjekt til linje.  

• Utarbeider plan for hvordan kompetanse i forbedringsmetodikk i divisjonene kan 
brukes.  

• Samarbeide med forskningsmiljøet for å dra nytte av og kjenne til hverandres 
kompetanse.  

 Risikomatrise pr. 2. tertial 2016 

 Konsekvens 
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  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært 
alv./kritisk 

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

Svært liten      
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Styringsmål 2 
Ventetider for diagnostikk og behandling i Helse Stavanger skal reduseres. 
 
Delmål 
1. Faglige retningslinjer og standardiserte pasientforløp er implementert (ref. bl.a. 
 pakkeforløp kreft). 
2. Arbeid om variasjon i blant annet ventetid og kvalitet, der målet er å lære av de 

enhetene som gjør det best i landet, er startet opp. 
3. Tiltak i programmet «Alle møter» er implementert, inkludert god planlegging og 

utnyttelse av operasjonsstuene. 
 

 Risikoelement Tertial 1 Tertial 2 Årsslutt 
1A Pakkeforløp for kreft er ikke implementert i foretaket og mindre 

enn 70 % av pasientene behandles innen frist 
   

1B Standardiserte pasientforløp er ikke kjent og ikke implementert 
i foretaket   

   

2A Helse Stavanger analyserer ikke data fra nasjonale 
kvalitetsindikatorer på en systematisk måte som sikrer god 
kunnskap om egne resultater 

   

2B Helse Stavanger har liten kunnskap om hvilke enheter/sykehus 
som skårer best i landet på ventetider og kvalitetsindikatorer 

   

2C Helse Stavanger har liten kunnskap om årsak til at 
enheter/sykehus skårer best eller om hvilke forbedringstiltak de 
har iverksatt 

   

2D Helse Stavanger har i liten grad en systematisk oppfølging av 
resultater for kvalitetsindikatorer som sikrer at 
forbedringstiltak iverksettes 

   

3A Legegruppen har ikke tatt i bruk oppgaveplanlegging i GAT med 
tilhørende integrasjoner (DIPS, outlook, orplan, intranett) 

   

3B Time tildeles ikke i første brev til pasienten    
 
 

 Risikomatrise pr. 2. tertial 2016 

 Konsekvens 

Sannsynlighet   Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig/ 
kritisk 

Svært stor         

Stor           

Moderat     1A, 1B, 2C, 3B     

Liten     3A, 2D 2A, 2B,    

Svært liten           
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Kortfattet vurdering og tiltak 
Risikovurderingen pr. 2. tertial 2016 av styringsmål 2 viser at risikoen for ikke å oppnå 
delmålene er moderat. Risikoen anses for å ligge på et akseptabelt nivå, men kontinuerlig 
overvåking og evt. hurtig iverksettelse av tiltak er nødvendig for at risiko ikke skal øke utover 
i året. Helse Stavanger har kontinuerlig stor oppmerksomhet på oppfølging av frister innen 
pakkeforløp, resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer og ventetider. For kreftforløpene er 
det størst utfordring knyttet til operasjon som oppstart behandling da foretaket har for få 
spesialister innen en rekke fagområder. Analyse av nasjonale kvalitetsindikatorer og 
erfaringsutveksling med sammenliknbare sykehus, spesielt på områder der foretaket skårer 
dårlig, er viktig for å forstå bakgrunn for resultatene slik at man kan iverksette 
kvalitetsforbedrende tiltak. Styret i Helse Stavanger ble i styremøte 20.09.2016 (sak 68/16) 
forelagt egen sak om nasjonale kvalitetsindikatorer og hvordan foretaket følger opp disse. 
Foretaket har også utfordringer knyttet til tilstrekkelig lang planleggingshorisont spesielt for 
legene. 
 
Eksempler på tiltak: 

− Benytte operasjonskapasitet ved andre sykehus 
− Styrke rekruttering og utdanningskapasitet innen en rekke medisinske fagspesialiteter 
− Sikre god forankring og etterlevelse av pasientforløp 
− Analyse og oppfølging av nasjonale kvalitetsindikatorer 
− Erfaringsoverføring mellom sykehus gjennom faglige nettverk 
− Implementering av avansert oppgaveplanlegging i GAT 
− Arbeide målrettet for å oppnå en lengre planleggingshorisont for legene 

 
Styringsmål 3 
HMS er en selvsagt del av arbeidsdagen. 
 
Delmål 
1. HMS-strategi for foretaksgruppen Helse Vest er forankret og kjent for alle ledere og 

medarbeidere, og tiltak for å forebygge vold og trusler mot ansatte er satt i verk. 
2. Det blir lagt til rette for og utviklet en god meldekultur der meldesystem for 

ansattskader og uønskede hendelser, vold og trusler mot ansatte er kjent for alle 
ledere og medarbeidere. 

3. Tallet på ansattskader er redusert. 
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Risikoelement Tertial 1 Tertial 2 Årsslutt 
1-1 A Helse Stavanger sin HMS strategi og HMS 
mål bygger ikke på Helse Vest sin HMS strategi 

    

1-1 B Informasjon om HMS strategi er ikke lett 
tilgjengelig og når ikke alle 

   

1-1 C HMS er ikke en integrert del av foretakets 
overordnede strategiplan 

 
 

  

1-1 D Status og resultater av det Systematisk 
HMS arbeid blir ikke tatt opp i ledermøter og 
personalmøter 

   

1-2 A Det er ikke tilstrekkelig kompetanse 
tilgjengelig til å iverksette og følge opp tiltak i 
forhold til vold og trusler 

   

1-2 B Det er ikke kontroll på pasientbelegg og 
mange korridorpasienter 

   

2 A Ansatte melder ikke saker i Synergi på 
grunn av manglende opplæring 

   

2 B Ikke alle saksbehandlere følger opp 
Synergisaker og behandler saker med 
tilhørende årsaksanalyse og tiltak for å 
forhindre gjentakelse.  

   

2 C Foretaket har ikke et tilstrekkelig 
fungerende og hensiktsmessig meldesystem 
(Synergi) 

   

3 A Det jobbes ikke systematisk med HMS    
3 B Det er ikke utført risikovurderinger av 
aktiviteter som har potensiale i seg til å skade 
ansatte 

   

 
 
 

  

 Risikomatrise pr. 2. tertial 2016 

 Konsekvens 

Sa
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  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært 
alv./kritisk 

Svært stor       
Stor   1-1C 1-1A, 1-1B, 2B, 

2C 
 

Moderat    1-2A  
Liten   1-1D 1-2B, 2A, 3A  

Svært liten      



 

7 
 

 

Kortfattet vurdering og tiltak 
Risikovurderingen pr. 2. tertial 2016 av styringsmål 3 delmål 1-1 HMS-strategi for 
foretaksgruppen Helse Vest er forankret og kjent for alle ledere og medarbeidere viser at det er 
moderat til stor risiko for ikke å oppnå delmålet. Det er foreslått risikoreduserende tiltak. Her 
kan nevnes følgende tiltak: 

• Arbeid med å lage nye HMS-mål for Helse Stavanger som er i samsvar med Helse Vest 
sin HMS- strategi. Dette arbeidet pågår. 

• HMS-strategi og HMS-mål er fast del av HMS-opplæring og opplæring av nyansatte og 
nye ledere. 

• Bedre tilgjengelighet til informasjon om HMS-strategi og HMS-mål på intranett. 
• HMS-strategi og HMS-begrepet mer synlig i framtidige overordnede strategiplaner. 

 
Vurdering av delmål 1-2 Tiltak for å forebygge vold og trusler mot ansatte er satt i verk viser at 
det er moderat risiko for ikke å oppnå delmål 1-2. Det er foreslått risikoreduserende tiltak. 
Her kan nevnes følgende tiltak: 

• TMA-opplæring tilpasses og settes i system i somatikken. 
• BVC (Brøset violence checklist) voldsrisikovurdering vurderes for bruk i somatikken, 

MOBA og ambulanse i første omgang. 
• Opplæring i metodikk for risikovurdering for ledere. 

 
Vurdering av delmål 2 Det blir lagt til rette for og utviklet en god meldekultur der meldesystem 
for ansattskader og uønskede hendelser, vold og trusler mot ansatte er kjent for alle ledere og 
medarbeidere viser at det er moderat risiko for ikke å oppnå delmål 2. Det er foreslått 
risikoreduserende tiltak. Her kan nevnes følgende tiltak: 

• Divisjonene sikrer at alle ansatt blir gitt opplæring i hvordan saker meldes i Synergi. 
• Tilby kurs i enkel årsaksanalyse for saksbehandlere. 
• Feltene for årsak og tiltak gjøres obligatoriske i Synergi for sakstype 

HMS/ansattskader. 
• Pågående arbeid i Helse Vest for videreutvikling og forbedring av Synergi. 

 
Vurdering av delmål 3 Tallet på ansattskader er redusert viser at det er moderat risiko for ikke 
å oppnå delmål 3. Det er foreslått risikoreduserende tiltak. Her kan nevnes følgende tiltak: 

• Divisjonene sikrer at status og resultater av det systematiske HMS arbeidet er fast 
tema i ledermøter, på linje med andre områder det rapporteres på. 

• Opplæring i metodikk for risikovurdering for ledere, tillitsvalgte og verneombud. 
• Gode prosedyrer og maler for risikovurdering. 
• Tett samarbeid mellom HMS og kvalitet/pasientsikkerhet. 

Styringsmål 4 
Pasienter med rett til helsehjelp skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av 
høy kvalitet. 
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Delmål 
Det skal ikke være korridorpasienter. 
 
Risikoelement Tertial 1 Tertial 2 Årsslutt 
1A For høy beleggsprosent på post truer pasientsikkerhet 
og vanskeliggjør rett plassering av pasient til rett tid fra 
akuttmottaket og mellom poster 

     

1B Manglende postrutiner for kliniske beslutninger til rett 
tid og riktig bruk av kompetanse, arbeidsprosesser og 
prosedyrer 

   

1C Manglende bruk i hele foretaket av fungerende tiltak.    

1D Manglende pasientmedvirkning om utredning, 
behandling og progresjon 

   

1E Ukoordinerte behandlingsforløp internt og eksternt 
mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og 
andre aktører 

   

1F Vurderingsprosess omkring bruk av eksisterende areal, 
bemanning og kompetanse tilpasset behov er ikke 
gjennomført 

   

 
 Risikomatrise pr. 2. tertial 2016 

 Konsekvens 
 

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alv./kritisk 

Svært stor       
Stor   1D 1A,1F  
Moderat   1B  1C, 1E  
Liten      

Svært liten      

 
Kortfattet vurdering og tiltak 
Antall korridorpasientdøgn er vesentlig redusert fra begynnelsen av 2015 til første tertial 
2016.  Pr. 2. tertial har det imidlertid reduksjonen flatet ut. En rekke tiltak har bidratt til at 
spesialisthelsetjenesten blir mer effektivt brukt, kliniske beslutningsprosesser i avdelingene 
bedre ivaretatt og ressurser effektivt omorganisert. Fra 1. til 2. tertial er fungerende tiltak 
ytterligere tatt i bruk og samhandling internt og eksternt er blitt bedre. Likevel er antallet 
korridorpasientdøgn fremdeles for høyt i foretaket.  Med opp mot 300 korridorpasientdøgn i 
måneden er det nødvendig fremdeles å ha et høyt fokus på effektiv gjennomføring av 
eksisterende tiltak og iverksette ytterligere tiltak.  Prosjektet har til nå høstet «lavt-hengende 
frukter», og det må forventes at det, for å komme helt i mål med målsettingen, må settes 
søkelys mot tiltak som i enda større grad setter krav til endringsvilje i organisasjonen.  
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Risikoreduserende tiltak omfatter 
 
Tiltak rettet mot å få kontroll på beleggsprosent og styrke avdelingsrutiner (1A, 1B, 1C, 1F) 

1. Etablere kultur for felles situasjonsforståelse, målsetning og rammeverk for endring.  
2. Kontinuerlig lederfokus rettet mot omforente mål og gjennomføring av tiltak 

(post/avdeling/ divisjon/foretak). 
3. Implementere tiltak med påvist effekt der disse ikke er gjennomført i foretaket:  

a. Etablere «tavlemøter» på alle poster (whiteboard eller elektroniske). 
b. Implementere plan for høy aktivitet også utenom sengeposter (radiologi, 

operasjon, poliklinikk mv. ). 
c. Implementere «døgn til dag»-prosjekter i alle klinikker. 
d. Styrke ytterligere lege- og beslutningskompetanse i akuttmottak i alle relevante 

fag.  
e. DRG-spesifikk gjennomgang av liggetider i alle seksjoner. 

 
4. Følge opp etablerte tiltak for full effekt 

a. Plan for høy aktivitet – følgje opp bruk av tiltak, synliggjøring av effekt og 
justere plan for ytterligere effekt (revisjonsprosess). 

b. Bruk av plan for høy aktivitet gjennom hele døgnet. 
c. Vurdere å etablere Kapasitetsmøter i klinikkene (evt mellom klinikker) for 

vurdering av effekt av tiltak av Plan for Høy Aktivitet. 
5. Etablere prosess for gjennomgang av rutiner og rasjonalisering av arbeidsoppgaver på 

den enkelte post.(eks. kritisk gjennomgang av EQS prosedyrer, bruk av metodebok, 
pasientforløp, visittrutiner,kapasitetsmøter).   

6. Etablere prioritert visitt med innføring av NEWS (National Early Warning Score) – 
pilot post 3F. 

7. Kurs «Klinisk ledelse i team». 
8. Utrede «psykiatrisk akutt utredningsteam» for tilsyn i somatiske poster. 
9. Igangsette prosess for vurdering av eksisterende kapasitet i foretaket. Et eget 

kapasitetsprosjekt ble etablert i juni 2016, og skal avgi rapport innen september i år.  
 
Tiltak for å styrke pasienters medinnflytelse: 

10. Brukerundersøkelser for å avdekke mulig justering av beslutningspunkter (for 
eksempel Diagnostisk Post) 

11. Inviterer pasienten til ansvarlighet rundt individuelle behandlingsplaner, for blant 
annet å redusere behovet for spesialisthelsetjenesten der dette er aktuelt. (eks 
Psykiatrisk divisjon) 

12. Inviterer pasienten til medbestemmelse omkring utredning og behandlingsformer som 
vil påvirke behovet for og lengden av et sykehusopphold. (eks Kirurgiske klinikker) 

 
Tiltak som sikrer bedre samhandling om tilbud  

13. Styrke dialogen mellom kommuner og foretaket om utskrivningsklare pasienter 
14. Etablere VIP prosjekt for pasienter som trenger spesielt tilrettelagt og kontinuerlig 

oppfølging av individuelle behandlingsplaner – særlig der disse har et stort behov for 
tjenester både innenfor og utenfor foretaket. 

15. Samorganisering av tilbud utenfor og innenfor foretaket i særlig krevende perioder 
(ferier, influensaperioder, høy aktivitet) 

16. Gjennomgang av organisering mellom Helse Stavanger og private avtalespesialister.  
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17. Bedre utnyttelse av eksisterende kommunale KØH-plasser 
a. Bidra i alle samhandlingsfora til gode samhandlingsrutiner mellom foretaket og 

kommunene. 
b. Styrke tilliten til KØH-tilbudet blant innleggende leger. 
c. Dialog mellom kommunale tilbud og samhandligslege i akuttmottak (delvis 

finansiert av samhandlingsmidler).  
18. Redusere unødvendige innleggelser - dialog mellom fastleger, legevakt og 

samhandlingslege i akuttmottak om innleggelser (konkrete) og rutiner. 
 
Konklusjon 
 

1. Styret tar redegjørelse om risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 
2016 til orientering. 

2. I tråd med «Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest» ber styret om å få seg forelagt 
en evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 


	Oppsummering

