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Oppsummering  
 

I henhold til retningslinjer for risikostyring i Helse Vest skal det foretas en risikovurdering av 

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.  

 
Det blir i denne saken gitt en orientering om risikovurderingene foretatt pr 1. tertial 2018. 

Fakta  
Helse Vest RHF vedtok i styremøte den 14. desember 2017 (sak 125/17) at nedenstående 

styringsmål 1- 4 med tilhørende delmål skal risikovurderes av helseforetakene i 2017. Videre 

har styret i Helse Stavanger HF i møte den 21. februar 2018 (07/18) vedtatt at styringsmål 5 

skal risikovurderes som egendefinert mål også i 2018.  

 

Gjennomføring 

Risikovurderingene er gjennomført av egne arbeidsgrupper bestående av representanter fra 

klinikkene, stabene, representanter for de hovedtillitsvalgte og representanter for 

vernetjenesten. 

 

Denne oppsummeringen av risikovurderingene inneholder den mest relevante 

styringsinformasjonen.  

 

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 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 HF skal halveres 

innen 2018 

 

Program for pasientsikkerhet avsluttes i 2018. Hovedsatsning siste år har vært kompetanse i 

forbedringsmetodikk, ledelse av pasientsikkerhet og bruk av data i forbedringsarbeidet, samt 

bruk av risikotavler. Risikovurderingen for 2018 gjenspeiler denne dreining fra konkrete 

innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet til varige strukturer for pasientsikkerhet. 

Arbeidet med tiltakene i pasientsikkerhetsprogrammet pågår kontinuerlig i tillegg til 

forbedringsarbeid på andre relevante områder i pasientbehandlingen. 
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Delmål 

1. Program for pasientsikkerhet i Helse Stavanger HF 2013-2018 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 

 

Risikoelement Tertial 1 Tertial 2 Årsslutt 
1A Systematisk tilnærming og 
forbedringsmetodikk tilegnet gjennom 
pasientsikkerhetsprogrammet 
overføres/brukes ikke i andre risikoområder i 
pasientbehandlingen 

    

1B Kliniske fagmiljø og ledelsen i SUS tar ikke i 
bruk egne resultater i konkrete 
forbedringsarbeid 

   

2A Ledere bruker ikke tilgjengelig 
forbedringskompetanse i egen enhet og stab til 
forbedringsarbeid 

 
 
 

  

2B Innsatsområdene i regi av 
pasientsikkerhetsprogrammet blir ikke fulgt 
opp etter programslutt i 2018 

   

2C Det er ikke gode systemer for uthenting av 
nødvendige data som gjør det ressurskrevende 
å følge egne data over tid. 

   

 
 

 

Oppsummering styringsmål 1 

Tallet på skader som kan unngås i helsetjenesten i Helse Stavanger HF skal halveres innen 

2018 

Program for pasientsikkerhet avsluttes i 2018. Hovedsatsning siste år har vært kompetanse i 

forbedringsmetodikk, ledelse av pasientsikkerhet og bruk av data i forbedringsarbeidet, samt 

bruk av risikotavler. Risikovurderingen for 2018 gjenspeiler denne dreining fra konkrete 

innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet til varige strukturer for pasientsikkerhet. 

Arbeidet med tiltakene i pasientsikkerhetsprogrammet pågår kontinuerlig i tillegg til 

forbedringsarbeid på andre relevante områder i pasientbehandlingen. 

 

Ingen av de definerte risikoområdene er vurdert til å ha høy risiko (rødt område). Bruk av 

tilegnet kompetanse i forbedringsmetodikk, bruk av egne resultater i forbedringsarbeidet og 

 Risikomatrise pr. 1. tertial 2018 

 Konsekvens 
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  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært 
alv./kritisk 

Svært stor       

Stor      

Moderat   2A   

Liten   2C 1A, 1B, 2B  

Svært liten      
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gode systemer for uthenting og bruk av data over tid, er områder som er vurdert og som alle 

er innen gult område. Flere tiltak er beskrevet på hvert av risikoområdene for å redusere 

risiko for ikke å nå målet, ytterligere. 

 

De viktigste tiltakene er: 

 Fortsette det gode arbeidet med pasientsikkerhet som pågår i foretaket 

 Fortsette arbeidet med å etablere «forbedringsteam» i alle klinikker 

 Pasientsikkerhet er fortsatt tema i ledermøter på alle nivå 

 Bruke forbedringstavler for synliggjøring av egne resultater. 

 Fagmiljøene må definere hvilke data som er ønskelig (kvalitetsindikatorer) og gi 

innspill til for eksempel MEONA for uttrekk 

 Ledere skaffer seg oversikt over medarbeidere med kompetanse forbedringsmetodikk, 

samt annen type relevant kompetanse i forbedringsarbeid og benytter denne 

kompetansen  

 Oppfølging av bruk av risikotavler, herunder revisjon av gjennomføring av tavlemøtene 

med tanke på oppfølging av risikopasienter med forebyggende tiltak 

 

 

Styringsmål 2 

Ventetider for diagnostikk og behandling i Helse Stavanger er redusert i 2018 

(sammenlikna med 2017).  

Ventetider for diagnostikk og behandling i Helse Stavanger innen somatikk er redusert 

til 50 dager innen fire år (2021) Uønsket variasjon og ventetider for diagnostikk og 

klinisk praksis 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 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 1.tertial 2. tertial Årsslutt 

2018 

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   

   

1C Helse Stavanger arbeider ikke systematisk for å redusere 
uønsket variasjon i klinisk praksis og for å øke bruk av faglige 
retningslinjer 

   

2A Helse Stavanger analyserer ikke data fra nasjonale 
kvalitetsindikatorer på en systematisk måte som sikrer god 
kunnskap om egne resultater 
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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 i bruk oppgaveplanlegging i GAT 
med tilhørende integrasjoner (DIPS, outlook, orplan, intranett) 

   

3B Time tildeles ikke i første brev til pasienten    

 

1. tertial: 
 

Konsekvens 

Sannsynlighet   Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig/ 
kritisk 

Svært stor     
  

  

Stor       1A, 1C    

Moderat    2C, 2D     

Liten   2A, 2B 1B, 3A    

Svært 
liten 

   3B     

 

Oppsummering Styringsmål 2 

Risiko for ikke å oppnå delmålene generelt for styringsmål 2 ved første tertial 2018 er 

moderat. Risiko anses for å ligge for høyt innenfor delmål 1. Måloppnåelsen knyttet til ulike 

kreftforløp er for lav og systematisk arbeid for å redusere uønsket variasjon i klinisk praksis 

er ikke tilstrekkelig implementert.  Helse Stavanger har kontinuerlig stor oppmerksomhet på 

oppfølging av frister innen pakkeforløp, resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer og 

ventetider. For kreftforløpene er det utfordring knyttet til operasjon som oppstart behandling 

da foretaket har for få spesialister innenfor flere fagområder samt til oppstart av 

medikamentell behandling for visse kreftformer. Analyse av nasjonale kvalitetsindikatorer og 

erfaringsutveksling med sammenliknbare sykehus, spesielt på områder der foretaket skårer 

dårlig, er viktig for å forstå bakgrunnen for resultatene slik at man kan iverksette 

kvalitetsforbedrende tiltak. Helse Stavanger har kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot 

nasjonale kvalitetsindikatorer og gjennomgår resultatene systematisk etter hver publisering. 

Foretaket har fortsatt utfordringer knyttet til tilstrekkelig lang planleggingshorisont, spesielt 

for legene, men risikoen ligger nå på et akseptabelt nivå. 
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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. 
 

Risikoelement Tertial 1 Tertial 2 Årsslutt 
1-1 A Informasjon om HMS strategi er ikke lett 
tilgjengelig og når ikke alle 

   

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

    

1-2 A Det gjennomføres ikke systematisk 
opplæring og øvelse av alle risikoutsatte grupper i 
forhold til vold og trusler 

   

1-2 B Det deles ikke tilstrekkelig informasjon om 
pasientens tilstand og voldsrisiko mellom 
somatikken og psykiatrien 

   

1-2 C Mangel på sikkerhetsplasser og tilstrekkelig 
skjermingsareal innen psykisk helsevern for 
voksne 

   

1-2 D Det utarbeides ikke handlingsplaner 
(sikkerhetsplaner) med tiltak for å forebygge vold 
og trusler 

   

1-2 E Medarbeidere blir ikke varslet ved pågående 
skarp situasjon/trusselsituasjon 

   

2 A Ansatte melder ikke saker i Synergi på grunn 
av manglende fokus og krav om å melde fra ledere  

   

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

   

2 C Foretaket har ikke et tilstrekkelig fungerende 
og hensiktsmessig meldesystem (Synergi) i forhold 
til å ta ut rapporter og statistikk til bruk i det 
forebyggende arbeidet 

   

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 
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Oppsummering  Styringsmål 3 

Det jobbes systematisk og godt med HMS i Helse Stavanger. Det overordnede HMS systemet er 

basert på kontinuerlig forbedringsmetodikk (planlegge-utføre-følge opp og forbedre) og HMS 

års-rapportering viser at de fleste enheter følger opp dette. Kontinuerlig arbeid og 

medvirkning fra de ansatte vil bidra til at målet om at HMS er en selvsagt del av arbeidsdagen 

blir nådd.  

 

Risikovurderingen viser at de fleste risikoelementene ligger på et middels risikonivå. Tiltak er 

foreslått på alle områdene for å redusere risiko til et lavere nivå.  Tre risikoelement har høy 

risiko.  

 

Et av dem omhandler manglende gjennomføring av systematisk opplæring og øvelse for alle 

risikoutsatte grupper i forhold til vold og trusler.  

Følgende tiltak er foreslått: 

 Gjennomføre prosjekt i forhold til å etablere opplæring og øvelse i TMA for 

risikoutsatte grupper i somatikken, driftsservice og prehospitale tjenester. 

 Avdelinger hvor risikovurdering viser høy risiko for vold og trusler gjennomfører 

øvelse/trening. 

 Opplæring i risikostyring og metodikk for risikovurdering 

 

Mangel på sikkerhetsplasser og tilstrekkelig skjermingsareal innen psykisk helsevern for 

voksne er et risikoelement som er lagt til vurderingen ved denne gjennomgangen. Endring i 

lov om psykisk helsevern medfører at en ikke kan forebygge uroligheter, utageringer, vold og 

trusler hverken mellom medpasienter eller mot personell slik som tidligere, og det oppleves 

en økende utrygghet blant medarbeidere. Det foreslås at det ses på muligheter for økning av 

antall sikkerhetssenger og større areal for bruk til skjerming. 

 

Funksjonalitet i meldesystemet Synergi er også et risikoelement. Dette gjelder blant annet ift 

at det er altfor mange kategorier og valgmuligheter med hensyn til hendelsestyper. Dette gjør 

det vanskelig å bruke rapporter og statistikk fra Synergi i det målrettede og forebyggende 

arbeidet. Det er fra 2018 iverksatt endringer i Synergi i forhold til nytt nasjonalt kodeverk for 

 Risikomatrise pr. 1. tertial 2018 

 Konsekvens 
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  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært 
alv./kritisk 

Svært stor       

Stor    1-2A, 1-2C, 2C  

Moderat   1-2E  1-2B, 1-2C, 2B, 
3B 

 

Liten   1-1A, 1-1B,  
 

  1-2D, 2A, 3A  

Svært liten      
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uønskede pasienthendelser. Dette innebærer en forenkling og forbedring av flere av 

kategoriene/feltene i Synergi på alle sakstyper. Endring av hendelsestyper er imidlertid kun 

utført for sakstype pasientrelaterte hendelser. Det er et stort behov for endring av 

hendelsestyper også på sakstype HMS/ansattskade og drift. Det pågår et arbeid i regionalt 

systemnettverk på dette. 

 
 
Styringsmål 4 - Det er høyere vekst i hvert enkelt foretak innenfor psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innen somatikk. 

 

Delmål 1:  

Det er høyere kostnadsvekst innen psykisk helsevern og rus enn innen somatikk 

Delmål 2:  

Det er høyere vekst i årsverk innen psykisk helsevern og rus enn innen somatikk 

Delmål 3: Det er kortere ventetid innen psykisk helsevern og rus enn innen somatikk 

Delmål 4: 

Det er høyere vekst i aktivitet (polikliniske konsultasjoner) innen psykisk helsevern og rus enn 

innen somatikk. 

 
Risikoelement Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

1A Helse Stavanger har i 2018 ikke budsjettert med høyere 

kostnadsvekst i psykisk helsevern og TSB enn i somatikken 

   

1B Somatikken har hatt en høyere kostnadsvekst i 2018 enn i 

psykisk helsevern og TSB 

   

2A Helse Stavanger har i 2018 en faktisk vekst i årsverk som 

ikke er i samsvar med budsjett. 

   

3A Helse Stavanger innfrir ikke styringskravene fra Helse Vest 

som gjelder ventetider innenfor psykisk helsevern og rus. 

   

3B Det finnes ikke tilstrekkelig ressurser innen psykisk 

helsevern og rus 

   

4A Somatikken har i 2018 en høyere aktivitet enn budsjettert, 

mens psykisk helsevern og TSB har en aktivitet som er i 

henhold til budsjett for 2018 eller lavere. 

   

 

 Risikomatrise pr. 1. tertial 2018 

 Konsekvens 
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  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alv./kritisk 

Svært stor       

Stor   2A, 3A 3B  

Moderat  
 

4A   

Liten   1A, 1B    

Svært liten    
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Oppsummering Styringsmål 4 

Det skal være høyere vekst innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig behandling enn innen 

somatikk. De fastsatte delmål viser at den høyere veksten skal gi seg utslag både når det 

gjelder kostnader, årsverk, kortere ventetid og høyere aktivitet. 

 

Et av de definerte risikoområder – tilstrekkelig med ressurser - er vurdert til å høy risiko 

(rødt område). Nåsituasjonen for dette risikoelementene er vurdert til at det er økt antall 

henvisninger til psykisk helsevern og rus samt høyere forventning fra befolkning om kortere 

ventetid.  Tiltak her vil være:  

 Fra døgn til dag 

 Forbedringsprosjekter innenfor effektivisering/LEAN 

 Forbedringsprosjekter innen pasientflyt 

 Innføring av pakkeforløp innen psykisk helsevern og rus. 

Når det gjelder de andre risikoområdene er disse vurdert til å være moderat (gult område), 

men risikomatrisen viser at de ulike risikoelementene er ulikt fordelt ved at noen tenderer 

mot det grønne mens andre mot de røde områdene. 

 

Tiltakene utover de som er nevnt ovenfor vil være:  

 Klinikkene har drift i henhold til budsjett. Det er planlagt større reduksjon i 

budsjetterte stillinger i somatikk enn innen psykisk helsevern og rus. 

  Det er opprettet stillingsutvalg hver ingen stillinger blir godkjent hvis det ikke kan 

gjøres innenfor den aktuelle klinikk sitt budsjett 

 Månedlig oppfølging av budsjett 
 

 
Styringsmål 5 
Pasienter med rett til helsehjelp skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av 

høy kvalitet. 

 

Delmål 

Det skal ikke være korridorpasienter. 

 

Risikoelement Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 
1A For høyt antall pasienter innlagt på sykehuset.      

1B Ufullstendig planverk for høy aktivitet, inkludert manglende 
systematisk opplæring, tilgjengelig innen neste høysesong for 
innleggelser til sykehuset. 
 

   

1C Ikke tilstrekkelig flytledelse og helhetsperspektiv i sykehuset på 
ledernivå 
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1D Manglende planverk for håndtering av pasientflyt mellom 
sykehuset og kommunale helsetjenester i perioder med høyt antall 
innleggelser. 

   

 

 Risikomatrise pr. 1. tertial 2018 

 Konsekvens 
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  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alv./kritisk 

Svært stor       

Stor   
 

1A, 1C, 1D  

Moderat  
 

 1B  

Liten      

Svært liten    
 

 

 

Oppsummering Styringsmål 5 

Antall korridorpasientdøgn er vesentlig redusert fra begynnelsen av 2015 til første tertial 2016.  

Pr. 2. tertial 2016 har det imidlertid reduksjonen flatet ut også gjennom 2017 og moderat økt 

første tertial 2018.  En rekke tiltak har bidratt til at spesialisthelsetjenesten blir mer effektivt 

brukt, kliniske beslutningsprosesser i avdelingene bedre ivaretatt og ressurser effektivt 

omorganisert. Likevel er antallet korridorpasientdøgn fremdeles for høyt i foretaket.  Det gir 

vedvarende utfordringer for arbeidsmiljø, kvalitet og effektivitet.  Det er fremdeles nødvendig 

å ha et høyt fokus på effektiv gjennomføring av eksisterende tiltak og iverksette ytterligere 

tiltak.   

 

Viktige årsaker til vedvarende høyt antall korridorpasienter er stigende antall pasienter med 

behov for spesialisthelsetjenester og høyt antall utskrivningsklare pasienter som burde vært 

håndtert tidligere i neste ledd i forløpet i kommunehelsetjenesten.  

 

Foreslåtte risikoreduserende tiltak – oppsummert: 

 Tiltak for å håndtere økt antall pasienter innlagt på sykehuset: 
1. Vedlikeholde og forbedre Døgn til Dag  
2. Implementere avklaringsmottak (pilot mai, drift juni) 
3. Ytterligere styrke beslutningskompetanse og klinisk ledelse i akuttmottaket 

a. Fortsatt styrke B-vakt tilstedeværelse Mottaksklinikken 
b. Innføring Mellomvakt Gastrokirurgisk avdeling 

4. Videreutvikle prosjekt «God kommunikasjon rundt ØH innleggelse» - konferering før 
innleggelse.  Utredningsfase. 

5. Følgje opp bruk av KAD senger (beleggsprosent, liggetid, samarbeid med SUS) 
6. Styrke dialog og avtaleverk med fastleger (pågående prosess) 
7. Betre vaksinasjonsraten blant ansatte i foretaket 
8. Dialog med Kommunehelsetjenesten om vaksinasjonskampanjer i befolkningen 

Evaluere effekt av VIP prosjektet med eventuell forbedring av metodikk og inklusjon 
 

 Tiltak for å sikre fullstendig planverk, tilstrekkelig flytledelse og helhetsperspektiv på 
ledernivå: 



 

11 
 

1. Plan for høy aktivitet –  
a. Ferdigstille planverk for nytt Felles Kapasitetsmøte, inkludert beskrivelse av 

roller, ansvar og rekkefølge på tiltak (til LG 29.6.2018). 
b. lære opp alle ansatte med behov for kunnskap, 
c. bredde ut bruk og integrering av data og tiltaksbeskrivelser i SmartCrowding til 

alle poster 
2. Tavlemøter - videreutvikle, revidere og bredde ut ytterligere  
3. Videreutvikle bruk av dagposter 
4. Videreutvikle og bredde ut Metodeboken 
5. Videreutvikle og bredde ut «Ut for 13» metodikk 
6. Styrke lederkraft på nivå 3 og 4 

a. Bredde ut Kurs i Klinisk Ledelse (egen LG sak under utvikling) 
b. Bredde ut Lederutviklingsprogrammet 

7. Videreutvikle nye tiltak og bredde ut tiltak som har effekt, i alle klinikker – med fokus 
på helhetseffekt i foretaket. 

8. Håndtere nedtrekket av senger som resultat av Kapasitetsprosjektet i 2017 – kan 
innebære ny dialog om dimensjonering av flytsoner 

 
 Tiltak for å håndtere pasientflyt ut av sykehuset for utskrivningsklare pasienter: 

 
1. Utvikle Plan for Høy Aktivitet i samarbeid med kommunene  

 

Konklusjon  
1. Administrerende direktør tilrår styret å ta ovenstående redegjørelse om 

risikovurdering av overordnede styringsmål pr 1. tertial 2018 til orientering. 
 

 


