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Oppsummering  
I denne saken redegjøres det for hvilke fire felles styringsmål Helse Vest RHF har vedtatt at 
helseforetakene skal risikovurdere i 2018 og hvilket egendefinert styringsmål som legges fram for 
styret til endelig vedtak. 
 
Fakta  
I henhold til «Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest» skal helseforetakene årlig gjennomføre 
risikovurdering av minimum 4 overordnede styringsmål som skal følges særskilt opp gjennom året. 
Helse Vest RHF skal fastsette minimum 2 av styringsmålene og helseforetakene minimum 2. 
 
Styret i Helse Vest RHF har i styremøte den 14. desember 2017 (sak 125/17) vedtatt at følgende 4 
felles styringsmål med tilhørende delmål skal risikovurderes av det enkelte helseforetak i 2017: 

 

Felles risikostyringsmål for 2018 

Styringsmål Delmål 

1 Tallet på skader som kan unngås i helsetjenesten i Helse Vest skal 
halveres innen 2018.  
  

1. Program for 
pasienttryggleik i Helse Vest 
2013-2018 er godt forankret i 
ledergrupper og er kjent i 
resten av organisasjonen. 

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

2 Ventetider for diagnostikk og behandling i Helse Vest er redusert 
i 2018 (sammenlignet med 2017). Ventetider for diagnostikk og 
behandling i Helse Vest er redusert til 50 dager innen fire år 
(2021)  

1. Faglige retningslinjer og 
standardiserte pasientforløp 
er implementert (ref. bl.a. 
pakkeforløp kreft). 

2. Arbeid om variasjon i blant 
anna 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 
utnytting av 
operasjonsstuene. 

3 HMS er en selvsagt del av arbeidsdagen. 

(Dette styringsmålet gjelder også Sjukehusapoteka Vest RHF og 
Helse Vest IKT AS) 

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 
gang. 
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2. Det er lagt til rette for og 
utviklet en god meldekultur 
der meldesystem for 
ansatteskader og uønskede 
hendinger, vold og trusler 
mot ansatte er kjent for alle 
ledere og medarbeidere. 

3. Tallet på ansatteskader er 
redusert.  
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Det er høyere vekst i hvert enkeltforetak innenfor psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innen 
somatikk.  
 

1. Det er høyere 

kostnadsvekst innen 

psykisk helsevern og rus 

enn innen somatikk.  

2. Det er høyere vekst i 

årsverk i psykisk helsevern 

og rus enn i somatikk. 

3. Det er kortere ventetider 

innen psykisk helsevern og 

rus enn innen somatikk. 

4. Det er høyere aktivitet 

(polikliniske 

konsultasjoner) innen 

psykisk helsevern og rus 

enn innen somatikk)  
 

 

Til Sjukehusapoteka Vest HF 

Styringsmål 

Legemiddellager skal ikke gå tom for nødvendige medisiner 

Delmål 

( Sjukehusapoteka Vest HF 
definerer selv aktuelle 
delmål) 

 

Alle styringsmålene er videreføring av målene fra 2017. Endringen fra forrige år består i at delmålene 
for «den gylne regel«, utover høyere kostnadsvekst og høyere årsvekst i psykisk helsevern og rus enn 
innen somatikk (delmål 1 og 2), er utvidet til også å gjelde at det skal være kortere ventetider og 
høyere aktivitet (polikliniske konsultasjoner), innen psykisk helsevern og rus enn innen somatikk 
(delmål 3 og 4). Dette er parametre som det er gitt tilbakmelding på i årlig melding for 2017. 
 
Helse Vest kommenterer styringsmålene slik: 
 
Styringsmål 1 er en videreføring fra 2016/2017, da dette er en langsiktig strategi som fortsatt har høy 
prioritet.  
 
Styringsmål 2 er basert på krav og føringer gitt gjennom oppdragsdokument og en videreføring fra 
2017.  
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Styringsmål 3 er en videreføring fra 2017, definert med basis i styret i Helse Vest sitt ønske om et 
felles risikostyringsmål knytt til trygghet for ansatte (styremøte 4.2.15, sak 009/15). Styringsmålet og 
delmålene baserer seg videre på styresak om HMS-arbeid og den vedtatte HMS-strategien for 
foretaksgruppen i Helse Vest (styresak 105/15), der det mellom annet står at «der medarbeiderne har 
et godt og trygt arbeidsmiljø, er de godt rustet til å gi pasientene trygge og sikre helsetjenester av høy 
kvalitet». Ved styrebehandling av felles risikostyringsmål for 2017 (sak 132/16), pekte styret på at 
dette risikostyringsmålet også skal gjelde for Sjukehusapoteka Vest HF og Helse Vest IKT AS. 
 
Styringsmål 4 tar utgangspunkt i at målet om «den gylne regel» fremdeles ikke er innfridd, verken på 
foretaksnivå eller samlet sett i regionen. Kravet fra departementet er rettet mot det regionale nivået. 
Dette målet blir derfor fulgt opp videre i 2018, der rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg 
skal ha en årlig vekst som er høyere enn vanlig sykehusbehandling knyttet til ventetid, aktivitet, 
årsverk og kostnad. For å sikre at dette nå blir gjennomført, foreslår administrerende direktør at 
kravet blir lagt ned på hvert enkelt helseforetak. 
 
I tillegg til ovennevnte knyttet Helse Vest i sitt brev kommentarer til risikovurderinger for 
Sykehusapoteka Vest HF og Helse Vest IKT AS. 
 
Som nevnt innledningsvis skal helseforetakene årlig gjennomføre risikovurdering av minimum 4 
overordnede styringsmål som skal følges særskilt opp gjennom året. Det fremgår videre av 
retningslinjene at helseforetakene skal fastsette minimum 2 av styringsmålene.   
 
Kommentarer 
Helse Stavanger har i de siste år hatt èt egendefinert virksomhets- spesifikt mål. Risikostyringsmål 5 i 
2017 var som følger: 

 

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

Det skal ikke være korridorpasienter. 

 

 

Utover at Helse Stavanger i henhold til føringer gitt av Helse Vest viderefører risikovurderinger av de 
nevnte overordnede styringsmål med tillegg av ytterligere delmål 3 og 4 i styringsmålet vedrørende 
«den gylne regel», anbefales det styret å videreføre styringsmål 5 fra 2017 da korridorpasienter 
fortsatt er en utfordring for foretaket. Det legges her til grunn at det på samme måte som tidligere år 
er gitt aksept fra Helse Vest om èt egendefinert risikostyringsmål. 
 
Da styringsmålene er en videreføring fra 2017 fortsetter de samme arbeidsgrupper med noen mindre 
justeringer/endringer. Dette vil si at arbeidsgruppene består av personer som er utvalgt av 
administrerende direktør og personer som tillitsvalgte og vernetjenesten har meldt inn de ønsker å ha 
med i gruppene. I overensstemmelse med de gitte retningslinjer vil styret bli informert om resultatet 
per 1. tertial, 2. tertial og i en årsevaluering. 

Konklusjon  
Styret godkjenner adm. direktørs forslag til overordnet egendefinert styringsmål til 
risikovurdering i 2018, som det 5. styringsmål. 


