Ledelsens gjennomgang
Helse Stavanger 21.10.2021

Ledelsens gjennomgang er en overordnet systematisk gjennomgang av virksomhetens
styringssystem.
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse -og omsorgstjenesten § 8f legger føringer for at
helseforetakene «minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp
mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt
og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten». I veilederen til forskriften er dette definert
som Ledelsens gjennomgang (LGG).
Ledelsens gjennomgang skal i hovedsak besvare:




Oppnås ønskede mål og resultater?
Overholdes gjeldende lover, forskrifter og faglige anbefalinger?
Fungerer styringssystemet som forutsatt og bidrar det til kontinuerlig forbedring av
virksomheten?

Ledelsens gjennomgang har vært utført på foretaksnivå siden 2015. De siste årene har LGG også blitt
utført på klinikk/divisjon/stabsnivå, og vurderingene fra nivå to, sammen med systemansvarliges
vurdering og tidligere LGG, er utgangspunkt for foretakets årlige gjennomgang.
System for LGG har blitt revidert og forbedret jevnlig, men det er fortsatt utfordringer knyttet til
forståelse av hva ledelsens gjennomgang er. Det er også krevende å utføre gjennomgangen på en
hensiktsmessig måte. I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring er det nå en tydeligere bekrivelse
av krav til LGG. Det er derfor planlagt en ny gjennomgang og forbedring av system for LGG, spesielt
knyttet til om foretaket svarer ut hovedpunktene som skal besvares.
Som forberedelse til årets gjennomgang har alle nivå to enheter gitt tilbakemelding på de ulike
områdene og svart på spørsmålet: «Fungerer arbeidet knyttet til disse områdene tilfredsstillende?»
Det er ulikt fra enhet til enhet hvordan spørsmålet er svart ut, både med tanke på relevans og
omfang. Tilbakemeldingene er et godt bidrag til LGG på foretaksnivå.
System for ledelsens gjennomgang ble før utsendelse gjennomgått i HMS-kvalitet og
pasientsikkerhetsmøte, slik at HMS-kvalitet og pasientsikkerhetskoordinatorer (HMS-KP) kunne bidra
med veiledning og hjelp ved gjennomgang i egen enhet. Nedenfor følger en oppsummering av de
ulike områdene med foreslåtte tiltak. Oppsummeringen er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra
klinikkene, samt systemforvalters vurderinger.
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Risikostyring
Systemforvalter:
Liss Søreide/Kjersti Heie
Oppsummering
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen

Kort oppsummering:
I ledelsens gjennomgang i 2020 ble det besluttet tiltak knyttet opplæring i risikostyring, gjennomgang
av lokale rutiner, samt se på muligheten for et elektronisk verktøy for risikovurdering. Det er
iverksatt tiltak på alle disse områdene.
I løpet av 2021 er det gjort et omfattende regionalt arbeid for å revidere rutinene for risikostyring i
HV. Rutinene er godkjent i HS og tilgjengelig i EQS. Det pågår arbeid med å gjøre disse kjent i
foretaket. Lokale rutiner for risikostyring er noe utdatert og samsvarer ikke helt med de regionale
rutinene.
HV-RHF og foretakene har fått i oppdrag fra Adm. direktør i HV å risikostyre felles topp 5
risikoområder. Helse Stavanger har i tillegg besluttet et sjette område som skal risikostyres etter
samme retningslinje. Risikoeier, leder og fasilitatorer er oppnevnt for alle områdene, samt
representanter fra vernetjenesten og tillitsvalgte.
Våren 2021 gjennomførte alle HMS-KP koordinatorer, samt medarbeidere fra sentrale staber kurset
«Risikostyring» ved UiS. Hensikten var å sikre god og felles forståelse av risikostyring, og at alle nivå
to enheter ville inneha oppdatert kompetanse på området. Risikostyring er tema både i lokalt
lederutviklingsprogram og i HMS kurs. Tilbakemeldingene fra klinikkene viser fortsatt behov for
opplæring.
Interne revisjoner i foretaket viser at mange medarbeidere er usikker på hva risikostyring betyr og at
begrepene som blir brukt til en viss grad er ukjent. Ved interne revisjoner gir reviderte enheter ofte
en muntlig beskrivelse av flere risikområder, uten at disse gjenfinnes i handlingsplaner, for eksempel
ForBedringplan.
Et digitalt verktøy for risikovurderinger har vært etterspurt i flere år. Det pågår nå et regionalt arbeid
for å kunne ta i bruk risikomodulen i Synergi, og det kan se ut som det kan bli realisert i løpet av
2022.
Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang
Forbedringsområde
Kompetanse innen
risikostyring

Foreslåtte tiltak
-

Halvdagsseminar om de
viktigste
risikostyringsverktøyene for alle
HMS-KP koordinatorer ved
ressursperson fra UiS

Ansvarlig

Frist

Kjersti Heie
Liss Søreide

21.12.2021
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-

Kjennskap/implementering
av nye regionale
retningslinjer for
risikostyring

-

Utdaterte retningslinjer for
risikovurdering i foretaket

-

Risikostyre topp 6 områder
etter regionale og lokale
retningslinjer og føringer

-

Utarbeide felles
«undervisningspakke» for HMSKP slik at de kan undervise i
egne enheter
Ta i bruk regionalt e- Læring om
risikostyring når den klar
Informere i ulike fora om nye
retningslinjer (Kvalitetsråd,
Kvalitet og
pasientsikkerhetsutvalg, AMUer, etc)
Revidere retningslinjer for
risikovurderinger

Fortsette arbeidet med topp 6
risiko
Vektlegge lokale forhold i
risikostyringen

2022

2022

2021-2022

2021/2022

2021->

Kjersti
Heie
Liss
Søreide
HMS-KP
Kjersti
Heie
Liss
Søreide
Liss
Søreide

Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.

4

Dokumentstyring
Systemforvalter:
EQS: Kristin Skårdal
Oppsummering
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen

Kort oppsummering:
Dokumentstyring i foretaket foregår i hovedsak i Elements og EQS.
EQS er godt etablert som foretakets system for rutiner, prosedyrer og styrende dokumenter.
Systemet er i bruk i alle klinikker og tilbakemeldinger om systemet er varierende. EQS inneholder et
stort antall foretaksovergripende og lokale dokumenter. Det er ressurskrevende å holde rutiner og
prosedyrer oppdatert til enhver tid og klinikkene melder også at søkefunksjonen er utilfredsstillende.
Dette kan medføre en risiko for at man ikke finner riktig prosedyre. Gamle rutiner som ikke lenger er
gjeldende blir i for liten grad utfaset. Det tilbys jevnlig kurs for dokumentadministrator, men disse
har i den senere tid blitt avlyst på grunn av for lav påmelding. Opplæring ivaretas i stor grad i
klinikkene og HMSKP er ressurspersoner. To klinikker har testet ut om EQS er et egnet verktøy for
lagring av brannverndokumentasjon (månedlig egenkontroll brannvern). Testene har vært positive og
det er ønskelig å ta dette i bruk i alle klinikker fra januar 2022. Det vil gi en betydelig bedre oversikt
samt mulighet for å fremlegge dokumentasjon ved for eksempel tilsyn.
Elements oppleves av mange som tungvint og lite intuitivt og det fremkommer et stort
opplæringsbehov. Det trengs opplæring i praktisk bruk av systemet, men også opplæring knyttet til
hva som er arkivverdig, hvordan arkivere eposter, samt bruk av Teams vs. arkivere dokumenter i
Elements. Det oppleves også som utfordrende å finne igjen dokumenter i Elements.
Seksjon for saksdokumentasjon tilbyr jevnlig kurs i Elements og det foreligger brukerveiledninger på
intranett.
Klinikk for medisinsk service og ABK påpeker utfordringer knyttet til at post adressert direkte til
person blir åpnet og lagt i Elements i stedet for å bli sendt direkte til person, noe som er
problematisk spesielt i politisaker.
Forbedringsforslag
Forbedringsområde
Elements, generell
kompetanseheving

Elements vs. Teams

Foreslåtte tiltak
-

Benytte seg av
eksisterende tilbud
om opplæring og
veiledning
- Opplæring i teknisk
bruk, søk samt hva
som er arkivverdig.
Opplæring

Ansvarlig

Frist

Dokumentavdelingen

2022

Dokumentavdelingen/IKT 2022
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EQS - søkefunksjon

Kontakte Leverandør og
HVIKT for å se på muligheter
EQS - kompetanse
Kontinuerlig opplæring i
klinikkene
EQS Ta i bruk EQS for lagring og
brannverndokumentasjon dokumentasjon av skjema
Månedlig egenkontroll
brannvern

FFU

01.12.2021

Klinikkene HMSKP/FFU

31.12.2022

Klinikkene/FFU

31.12.2022

Kommentarer som fremkom i ledelsens gjennomgang:
Dokumentasjon av varslingsaker til Statens helsetilsyn og UKOM er noe utfordrende i Elements.
Varslingssaker kan være vanskelig å finne og saksbehandlingen kan være dokumentert i ulike
saksmapper. Helse Stavanger har rutiner som skal sikrer god dokumentasjon i Synergi og Elements,
men disse er ikke tilstrekkelig kjent blant de som skal varsle hendelser til Statens helsetilsyn.

Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør ber om at kommunikasjonsavdelingen bidrar til å gjøre gjeldene rutiner kjent.
Adm. direktør gir sin tilslutning til foreslåtte tiltak.
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Håndtering av avvik og uønskede hendelser
Systemforvalter:
Liss Søreide
Oppsummering
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen

Kort oppsummering:
Antall registrerte hendelser i Synergi er nokså stabilt. Saksbehandling i Synergi oppleves av mange
som tidkrevende og lite intuitivt. Kvaliteten på saksbehandlingen kan bli bedre, spesielt knyttet til
årsaksvurdering med tilhørende tiltak. Opplæring i verktøyet foregår stort sett i klinikkene, men det
gis også tilbud om opplæring og kurs fra sentral stab, samt et regionalt e-læringskurs.
Saksbehandlingstiden i Synergi er ofte for lang og kan gi en opplevelse av at det ikke nytter å
registrere hendelser i verktøyet. Interne revisjoner i foretaket underbygger dette både i forhold til
manglende årsaksvurdering og lang saksbehandlingstid. Revisjonene viser også at muligheten for å ta
ut aggregerte rapporter ofte ikke benyttes. Dette kan medføre manglende oversikt over
forbedringsområder. Rapporter fra Synergi er lett tilgjengelig i rapportportalen på intranett.
God oppfølging etter uønskede hendelser kan være en krevende. Av den grunn pågår det arbeid for å
forbedre rutiner og forståelse for håndtering og oppfølging etter alvorlige pasientrelaterte hendelser,
hvor kommunikasjon, oppfølging av pasient/pårørende og involverte medarbeidere er sentrale
områder.
Hendelsesanalyser og hendelsesgjennomganger utføres etter noen alvorlige hendelser, men kunne
vært utført oftere etter de alvorligste hendelsene. Læring på tvers både innad i sykehuset og mellom
foretak er ofte mangelfull. Regionalt system for melding på tvers er etablert, men dette kan/bør også
benyttes innad i HS.
Det sendes få melding til Legemiddelverket i forbindelse med medisinsk utstyr, og en kan anta at det
foreligger underrapportering.
Rutiner for melding av uønskede hendelser mellom sykehuset og kommunene fungere ikke optimalt.
Årsaker kan være at rutinene ikke er tilstrekkelig kjent og avvikssystemene er ulike og ikke «snakker
sammen».
Ny versjon av Synergi vil bli innført i starten av 2022. Dette medfører til dels store endringer i
grensesnitt, men verktøyet vil bli mer intuitiv og oversiktlig.

Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang
Forbedringsområde
Oversikt over saker i
Synergi

Foreslåtte tiltak
-

Gjøre kjent og benytte
rapportportalen til å skaffe

Ansvarlig

Frist

FF-KP/HMS-KP

2022
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oversikt over egne
forbedringsområder
God saksbehandling
og oppfølging av
uønskede hendelser

-

Oppfølging av
uønskede hendelser

-

-

-

-

Ny versjon av
Synergi

-

Delta i tilgjengelige
kurs/opplæring
Gjennomføre e-læring på
meldekultur og
saksbehandling i Synergi
Fortsette arbeidet med
revidering av rutiner for
oppfølging av alvorlige
uønskede hendelser,
herunder sikre
implementering
Utarbeide rutiner for
hendelsesgjennomgang
Informere i kurs og
veiledning om meldeplikt til
Legemiddelverket, samt
inkludere dette i arbeidet
med system for opplæring i
bruk av medisinsk utstyr
Stimulere og legge til rette
for læring på tvers via
Synergi regionalt og lokalt
Bidra i regionalt arbeid med
utvikling og testing
Implementering i sykehuset

Ledere på alle nivå

20212022

FF-KP,
2022
kommunikasjonsavdelingen

FF-KP

FF-KP/ HMS- KP

FF-KP

2022

Kommentarer som fremkom i ledelsens gjennomgang:
Vernetjenesten uttrykker bekymring for at endringer i tilgangsstyring i Synergi vil medføre at
vernetjenesten ikke får tilstrekkelig innsyn i saker. Det er nedsatt en regional gruppe, hvor
vernetjenesten er representert, som skal gjøre en juridisk vurdering av tilganger i Synergi opp mot
GDPR, personvern og taushetsplikt.

Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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Gjennomføring og oppfølging av interne revisjoner og tilsynsrapporter
Systemforvalter:
Liss Søreide/Kjersti Heie
Oppsummering
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen

Kort oppsummering:
Helse Stavanger etablerte i 2019 et nytt system for interne revisjoner. Systemet skulle prøves ut i
løpet av en tre års periode (fire). Erfaringene er gode, og det har vært gjort flere endringer og
forbedringer underveis. Revisjonene har to perspektiv; styringssystem og ulike tema som legemiddel,
vold og trusler, strålevern osv.
Tilbakemeldingene fra klinikkene er positive og revisjonene oppleves nyttige og lærerike.
Revisjonsteamene erfarer en betydelig forbedring knyttet til forståelse av hva et styringssystem er og
hensikten med interne revisjoner. Imidlertid kan oppfølging av funn over tid bli bedre. Spesielt med
tanke på at det går tre år til klinikken på nytt blir revidert og da sannsynligvis i andre enheter. Noen
ganger blir avvik lukket med et strakstiltak fremfor en plan for hva som skal til for at dette ikke skjer
igjen på systemnivå.
Eksterne tilsyn utføres på mange områder og det kan være vanskelig å ha full oversikt. Det er ingen
samlet oversikt over alle eksterne tilsyn, utover rapporten til styret, og det er heller ikke et system
som sikrer læring utover eget tilsynsområde.
Ved noen tilsyn kreves det mer omfattende oppfølging og saksbehandling enn tidligere. Det kan se ut
som det ofte mangler ressurser og kompetanse i hvordan følge opp omfattende tilsyn på en god
måte.
Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang
Forbedringsområde
System for interne
revisjoner

Foreslåtte tiltak
-

Total oversikt over
eksterne revisjoner og
tilsyn

-

Fortsette utprøving av system for
interne revisjoner
Evaluere systemet for interne
revisjoner
Se på muligheten for å synliggjøre
resultater av eksterne revisjoner og
tilsyn på intranett for oversikt og
læring

Ansvarlig

Frist

Liss Søreide
Kjersti Heie

2021

Liss Søreide
Kjersti Heie

2022
2022

Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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Kompetanse
Systemforvalter:
Kompetanseportalen – Anne Marie Joa
Rekruttering – Webcruiter – Wenche Lode
Personalportalen – Wenche Lode
Oppsummering:
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen

Rekruttere og beholde
Rekruttering, beholde og videreutvikle relevant kompetanse, er en strategisk hovedsatsing for Helse
Stavanger HF. Den største utfordringen nå er å sikre psykologspesialister og overleger innen psykiatri.
Rekruttering av jordmødre har vært en utfordring i flere år, men man ser en bedring av situasjonen
etter at første kullet med jordmor studenter ble uteksaminert ved UiS juni 2021.
Klinikk psykisk helsevern voksne og Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige opplever
store utfordringer med å rekruttere nok psykologer, psykologspesialister, LIS leger og overleger.
Foretaket opplever en mangel på eksternt kvalifiserte søkere til overlege-stillinger og
psykologspesialister, da tilgangen til spesialister i psykiatri er begrenset på nasjonalt nivå. I
Riksrevisjonens1 gjennomgang av de psykiske helsetjenestene rapporterer over 60 prosent av
poliklinikkene at de har ubesatte stillinger som skyldes rekrutteringsutfordringer. Det er påbegynt et
arbeid for å opprette målrettede tiltak for å gjøre det mer attraktivt å arbeide som lege eller psykolog
innen psykisk helsevern i Helse Stavanger.
Det siste året har vært preget av en pandemi som har hatt stor innvirkning på arbeidshverdagen til
mange medarbeidere i Helse Stavanger HF. Helseforetaket har rettet fokus på psykososial
ivaretagelse av medarbeidere, slik at ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud vet hva de
kan gjøre for å både ta vare på seg selv, medarbeidere og kollegaer.
Helse vest besluttet på ledermøte 7.juni at inkluderende rekruttering skal være et satsningsområde i
2021. Helse Stavanger HF har i lengre tid hatt et strategisk fokus på inkluderingsarbeid. I 2019 ble det
opprettet et eget utvalg som blant annet skal sikre godt diskriminerings- og inkluderingsarbeid i
foretaket. Annet viktig arbeid som pågår er bransjeprogram IA i sykehus og prosjektet «Der skoen
trykket», HelseIArbeid og inkluderingsdugnaden. Hovedmålet er å øke yrkesdeltaking, at minst 5% av
nyansatte skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller med «hull i CV-en, og forebygge og
redusere sykefravær.
De neste to til tre årene vil det rettes fokus mot ekstern turnover og vold og trusler, som er to av fem
risikoområder identifisert av Helse Vest RHF i samarbeid med helseforetakene. Formålet er å
redusere risiko innen disse områdene, noe som er strategisk viktig for å kunne ha nok og riktig
kompetanse til å levere gode nok helsetjenester i tiden fremover.

1

Dokument 3:13 (2020−2021) (riksrevisjonen.no)
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Webcruiter
Webcruiter som system for rekruttering fungerer tilfredsstillende. Webcruiter brukes som verktøy i
våre ansettelsesprosesser. Ved bruk av dette verktøy får en god rekrutteringsprosess både for
kandidaten og leder.
Personalportalen
Personalportalen er et ledelsesverktøy for administrasjon av ansettelser og endring av ansettelser.
Helse Stavanger sine ledere håndterer per dags dato endring i ansettelser i Personalportalen, mens
personalkonsulentene håndterer nyansettelser. Elektronisk signering av avtaler har gjort arbeidet
med ansettelser mer effektiv.
Kompetanseportalen
Kompetanseportalen (KP) er et IKT verktøy for medarbeideroppfølging og brukes i hele Helse Vest.
Kompetanseportalen skal hjelpe medarbeidere og ledere til å:




dokumentere kompetanse og identifisere behov for opplæring og videreutvikling
sette sammen team med riktig kompetanse
forberede og gjennomføre medarbeidersamtale, samt følge opp avtalte tiltak.

Gjennomføringsgrad per dags dato av HST: Alle medarbeidere, obligatorisk opplæring som tildeles
automatisk alle medarbeidere ved tiltredelse er 57 %.
Med unntak av planen som tildeles automatisk ved tiltredelse, er det et lederansvar å tildele
medarbeiderne de kompetanseplanene de skal ha. Rapporten viser gjennomføringsgrad av tildelte
planer. Rapporten viser at planene ikke er tildelt alle i målgruppen. Se vedlegg.
Individuell kompetansekartlegging/planlegging
Medarbeidersamtaler kan i større grad benyttes til å kartlegge kompetanse og lage planer for
kompetanseutvikling.
Fullførte medarbeidersamtaler per dags dato er 1443. I 2020 ble det gjennomført 1972
medarbeidersamtaler. En forutsetning for å ta ut korrekte rapporter fra Styringsportalen er at leder
har registrert status på medarbeidersamtaler i Kompetanseportalen, blir ikke dette gjort blir ikke
data overført til rapporten.
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Strategisk kompetanseplanlegging
Regional prosess pågår i prosjektet Strategisk kompetanseplanlegging. Regionalt direktørmøte
besluttet februar d.å. å starte opp med intensivsykepleiere. Flere øvrige grupper vil tas inn i
prosjektet etter hvert, spesialsykepleiere/jordmødre/sykepleiere og helsefagarbeidere er gitt
prioritet i tråd med føringer i Nasjonal Helse- og sykehusplan, NHSP. Flere legegrupper og psykologer
er også trukket frem av Helse Vest. Regional prosess vil bli fulgt opp med lokal prosess pr. gruppe i
foretaket. Nasjonal bemanningsmodell er sentralt verktøy i analysearbeidet.
Foretakets «Strategi for utdanning, undervisning og kompetansebygging, 2019 – 2025» ble godkjent
av direktørens ledergruppe primo 2019 med første statusrapportering ultimo 2020. September d.å.
ble første implementeringssamling avholdt med klinikkene, på utvalgte innsatsområder i tråd med
NHSP. Videre implementering planlegges, samt at prioriterte innsatsområder tas inn i kommende
utviklingsplan for å sikre sammenheng i strategisk arbeid på områdene utdanning, undervisning
(herunder simulering) og kompetansebygging.
Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang
Forbedringsområde

Foreslåtte tiltak

Ansvarlig

Frist

Strategisk kompetanseplanlegging
-Oppfølging til regional prosess

Følge opp regional prosess
med lokal foretaksprosess,
inkl. ta i bruke «Nasjonal
bemanningsmodell», på
aktuelle enheter.
Etablere nettverk med
representanter fra
klinikkene i forhold til

FFU i samarbeid med
aktuelle klinikker

2021
og
forts.

Strategisk kompetanseplanlegging

FFU ved
2021
Utdanningsavdelingen og
forts.
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-Videre implementering av Strategi
for utdanning, undervisning og
kompetansebygging, 2019 - 2025

strategisk kompetanseplanlegging. Sikre at
overordnet strategisk plan
implementeres på alle nivå
i klinikkene.
Individuell
Gjennomføre årlige
kompetansekartlegging/planlegging medarbeidersamtaler med
alle medarbeidere
Rekruttere og beholde
Utarbeide konkrete
tiltaksplaner for å
rekruttere og beholde
medarbeidere

Alle ledere med
personalansvar
PO i samarbeid med
aktuelle enheter

Kommentarer som fremkom i ledelsens gjennomgang:
Representant for de tillitsvalgte uttrykte bekymring for at det ville være for liten tid til planlegging av
intermediær post i Nye SUS med tanke på spesialsykepleiere. Tillitsvalgte fremhever at det allerede
er gjort mye arbeid i dette og at tilgjengelige data kan benyttes. Adm. direktør påpeker at det jobbes
systematisk regionalt og nasjonalt for å sikre rekruttering og kompetanse i fremtiden.
Detaljer i denne problemstillingen vil tas opp i relevante fora.
Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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Bruk av styringsdata
Systemforvalter:
Monica Nordhus/Cecilie Sneberg Grøtteland
Oppsummering
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen

Kort oppsummering:
Det er stor etterspørsel etter gode og relevante styringsdata i helseforetaket. Mye informasjon er
allerede tilgjengelig gjennom Oversiktsrapporten som brukes i ulik grad i klinikkene.
Foretakene i Helse Vest samarbeider godt om styringsdata gjennom styringsmodellen for
styringsinformasjon.
Pågående arbeid innenfor dette området inkluderer:






Etablering av KvaSt – Nettverk for kvalitet og styringsinformasjon. Nettverket har akkurat
startet og skal være et kontaktpunkt for hele sykehuset for henvendelser som går på data og
rapportering.
Prosjekt «Bruk og utlevering av data til forskning, kvalitetsforbedring og kvalitetssikring» som
skal bidra til at prosessene knyttet til bruk av data til disse formål er kvalitetssikret og tydelig
beskrevet og forstått for medarbeidere i SUS.
Gjennom OSO for styringsinformasjon (se link til styringsmodell over) er det satt som et høyt
prioritert tiltak regionalt at man skal gjøre det enklere å ta i bruk styringsdata i hverdagen for
ledere: Se bl.a.
Vi skal informere om tilgjengelige produkter i forbedringsutdanning og lederopplæring for
ulike nivåer/grupper for heve kompetanse i bruk av produkter*, og legge til rette for
opplæring gjennom nano-læringskurs
https://helsevest.sharepoint.com/:li:/t/Analyseogstyringsdata/EzHbz7B5YqdDlNv7BnFgsocBe
2oZ7PAQLLaN7uSALcuAAA?e=8zU0rj
Det er utarbeidet et regionalt rammeverk for etablering av interne kvalitetsregistre i
datavarehus som kan inneholde helseopplysninger. Dette vil forenkle samarbeid rundt
styringsdata i regionen, samt også på sikt gjøre det enklere å etablere styringsdata fra andre
fagsystemer enn DIPS. Helse Stavanger har stått i føringen for dette arbeidet og ser at dette
vil gi stor nytte for foretaket på sikt. Regionalt startes det et arbeid for å se på hvordan man
kan bruke en tilsvarende sikker plattform for lagring og nyttegjøring av
medarbeideropplysninger.

Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang
Forbedringsområde
Nettverk for kvalitet og
styringsinformasjon

Foreslåtte tiltak
-

Gjøre KvaSt kjent i SUS
Videreutvikle KvaSt i tråd med
erfaringer

Ansvarlig

Frist

Liss Søreide
Nils Henrik
Kolnes

20212022
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Sikker og god bruk av
helsedata

-

Tilgjengelighet av
styringsdata for ledere,
spesielt nivå 4

-

Nyttegjøring av
medarbeideropplysninger

-

Fortsette prosjektet for «Bruk og
utlevering av data til forskning,
kvalitetsforbedring og
kvalitetssikring»
Følge opp arbeidet gjennom OSO
for SI, spesielt for nivå fire ledere

Følge opp regionalt arbeidet
gjennom OSO for SI for å se på
hvordan man kan bruke en sikker
plattform for lagring og nyttegjøring
av medarbeideropplysninger.

Liss Søreide

20212022

Cecilie
Grøtteland
Monica
Nordhus
Cecilie
Grøtteland
Monica
Nordhus

20212022

20212022

Kommentarer som fremkom i ledelsens gjennomgang:
IKT sikkerhetsansvarlig skal konsulteres i prosjektet «Bruk og utlevering av data til forskning,
kvalitetsforbedring og kvalitetssikring»
Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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Helse, miljø og sikkerhet
Systemforvalter:
HMS og Arbeidsmiljø – Kjersti Heie
Brannsikkerhet – Tom Haugen
El-sikkerhet – Rolf Helge Næsheim
Strålevern – Per Johan Vikstrøm
Ytre miljø – Yngve Mathisen/Birte Helland (egen oppsummering)
Oppsummering
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen

Kort oppsummering:

Foretaket har etablert gode verktøy for HMS-arbeid, blant annet Forbedringsundersøkelsen,
HMS-runden, risikovurderinger, vernerunder, avvikssystem, HMS-rutiner i EQS og
medarbeidersamtaler. Verktøyene som benyttes utfyller hverandre og gir god oversikt over
risikobildet i den enkelte enhet. I enkelte deler av virksomheten kan vi bli bedre på å få
oversikt over denne informasjonen og gjøre en samlet vurdering av risikoen, samt sørge for å
dokumentere dette.
Helhetlig HMS system

HMS arbeidet i Helse Stavanger fremstår i dag som noe fragmentert, og det kan være
utfordrende å få et fullstendig bilde av hva HMS arbeidet innebærer. Områder som
brannvern, el-sikkerhet, sikring, ytre miljø, strålevern, beredskap og arbeidsmiljø kan i større
grad synliggjøres som et helhetlig område og system.
Det jobbes med å forbedre dokumentasjonen som finnes på intranett, slik at denne i større
grad beskriver Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) som helhet, og gjør det lettere å navigere seg
fram til den ønskede informasjonen om de ulike delene av HMS systemet.
HMS forpliktelse og mål

Foretakets HMS politikk og mål er revidert i 2021. HMS politikk endret i den sammenheng
navn til HMS forpliktelse. Det er i større grad etablert målbare mål slik at tydelig resultat kan
dokumenteres og følges opp. Det er fortsatt behov for tiltak for å gjøre HMS forpliktelse og
mål mer kjent ute i organisasjonen. Enhetene kan også i større grad knytte sine
forbedringsprosesser og handlingsplaner opp mot foretakets mål.
HMS rapportering

HMS arbeidet dokumenterer blant annet gjennom «HMS Årsrapport». Dette gjøres i dag via
utfylling av skjema og manuelt arbeid med å aggregere resultatene opp på
klinikk/divisjonsnivå. Det bør ses på mulighet for å registrere HMS årsrapport elektronisk,
både for å forenkle arbeidet og for å unngå feilrapportering.
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Det rapporteres også på flere indikatorer knyttet til blant annet ansattskader, sykefravær,
AML brudd, HMS avvik og uønskede hendelser. Det er kommet forslag om å utarbeide en
felles mal for rapportering av HMS indikatorer i arbeidsmiljøutvalgene.
HMS kompetanse

Fortsatt arbeid med å utvikle kompetanse blant ledere, vernetjeneste og medarbeidere er
sentralt for at foretaket skal ha et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. Informasjon, veiledning og
opplæring gis derfor systematisk på flere arenaer. Under pandemien har noen av kursene
blitt utsatt, eller er gjennomført på alternativt vis grunnet smittevernbegrensinger. Det er
viktig at vi nå kommer i gang med å tilby kurs i tilstrekkelig omfang.
Kartlegging og risikovurdering

Det systematiske HMS-arbeidet gjøres hovedsakelig ved kartlegging gjennom
Forbedringsundersøkelsen, HMS-runden med påfølgende risikovurderinger og
handlingsplaner. Dette gir både foretaket som helhet, og den enkelte enhet, en oversikt over
ulike arbeidsmiljøutfordringer og risikofaktorer som igjen danner grunnlag for å utarbeide
lokale handlingsplaner med konkrete tiltak. Enhetenes handlingsplaner og resultater av
iverksatte tiltak skal følges opp i jevnlige møter.
Mange enheter kartlegger ved hjelp av sjekklister, men gjennomfører ikke risikovurderinger
basert på disse kartleggingene. Særlig ser en at risikovurdering av organisatoriske og
psykososiale forhold ikke jobbes med på samme systematiske måte som andre
arbeidsmiljøfaktorer. Foretakets FAMU og ledergruppe har besluttet at organisatorisk og
psykososialt arbeidsmiljø skal ha særlig fokus i neste års prosess knyttet til oppfølging av
ForBedringsundersøkelsen. Det er behov for å supplere HMS sjekklister (finkartleggingslister)
med hjelpeskjema for risikovurdering for de ulike arbeidsmiljøfaktorene. Det pekes også på
behov for et elektronisk risikovurderingsverktøy.
Handlingsplaner/forbedringsplaner

Interne revisjoner viser at klinikkenes og enhetenes handlingsplaner inneholder mange
tiltak, uten at disse er knyttet til foretakets overordnede mål eller til enhetens risikobilde. I
mange handlingsplaner er det utydelig hvem som er ansvarlig for det enkelte tiltak, frister
for gjennomføring og oppfølging av tiltak mangler, og overvåking av måloppnåelse og
evaluering av tiltak følges ikke opp. Handlingsplaner er i mindre grad dynamiske dokumenter
som følges opp gjennom året. Utarbeidelse og oppfølging av handlingsplaner bør i større
grad inkluderes i opplæring av ledere.
Fra neste år skal handlingsplaner dokumenteres i Synergi. Det er laget et brukerveiledning
for opprettelse av plan i Synergi som ligger tilgjengelig i EQS og det bør vurderes å tilby en
kort opplæring om dette.
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Overholdelse av på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven (AML)

Rapporter som viser brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML) kan tas
ut i GAT (arbeidstidsregistreringssystemet) av den enkelte leder, og kan brukes til å fange
opp og følge opp medarbeidere som har for høy arbeidsbelastning og/eller perioder med
utstrakt bruk av merarbeid og overtid. Det finnes også en rapport i den regionale
rapportportalen som er tilgjengelig for alle medarbeidere, som viser trender på antall mulige
brudd, bruddtyper, bruddårsaker, brudd fordelt på yrkesgrupper mm. Disse rapportene kan
fungerer som et godt arbeidsverktøy i arbeidet med å analysere, og sette utfordringer med
AML-brudd på agendaen.
Foretakets prosess for utarbeidelse av arbeidsplaner synes å fungere bra, og det oppleves at
risikovurderingen av arbeidstid som gjøres i denne forbindelse er et godt dialogverktøy for
partene. Det må sikres at både tillitsvalgte og verneombud deltar i dette arbeidet. Foreløpig
er risikovurdering av arbeidstid ikke en del av prosess for utarbeidelse av legers
arbeidsplaner. Det er behov for å etablere rutiner for dette.
Sykefravær/IA arbeid

Systemet for sykefraværsoppfølging på person gjøres i henhold til foretakets retningslinjer,
og dokumenteres enten elektronisk via NAV sitt system, eller via manuelle skjema som
finnes i EQS. IA modulen i GAT hjelper også lederne ved å varsle ved de ulike trinnene i
oppfølgingsarbeidet. Det foreligger gode rapporter over samlet sykefravær per enhet i GAT,
samt i regional rapportportal, og dette gir gode oversikter på hvordan sykefraværet utvikler
seg. En skal merke seg at tallene ikke er identiske i de to systemene da beregningen av
avtalte dagsverk er noe ulik.
Det bør legges vekt på å identifisere tiltak som gir varig reduksjon av sykefraværet gjennom
langsiktig og helthetlig arbeid med arbeidsmiljøet. Et av satsingsområdene på foretaksnivå er
arbeidet med tiltaket «der skoen trykker» som er en del av det nasjonale IA
bransjeprogrammet. I tillegg skal enhetene selv identifisere satsingsområder/tiltak for sitt
lokale IA-arbeidet og sette dette inn i sine handlingsplaner.
System for varsling av kritikkverdige forhold

Helse Stavanger ønsker å ha en åpenhetskultur, og har tilrettelagt for at det kan varsles til en
partssammensatt ressursgruppe for varsling. Ressursgruppen skal følge opp varsler om
kritikkverdige forhold og sikre at mottatte varsler følges opp på en god måte. Det er også
tilrettelagt for å kunne varsle anonymt til et eksternt varslingsmottak.
Helse Stavanger har i 2021 gjennomført en omfattende prosess for å evaluere foretakets
retningslinjer og prosesser for håndtering av varsling om kritikkverdige forhold,
konflikthåndtering og håndtering av klage om trakassering og utilbørlig opptreden. En
partssammensatt arbeidsgruppe har kommet med forslag til flere tiltak som kan styrke
systemet ytterligere. Det er etablert en plan for gjennomføring av disse tiltakene.
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Brannvern

Det er behov for å øke forståelsen for ledelse i brann. Det er foreslått å tilby klinikkene egen
undervisning som går på leders rolle. Forslaget er allerede presentert for HMSKPkoordinatorene som har undersøkt om det er et behov og ønske om dette i klinikkene.
Det er behov for å øke registrering av opplæring i kompetanseportalen, ledere må følge opp
obligatorisk opplæring blir dokumentert. Det bør også være et fokus på at obligatorisk
opplæring ikke blir merket som irrelevant.
El-sikkerhet - Elektriske anlegg og utstyr

Klinikkene og avdelinger har, som oppfølger etter tidligere ledelsens gjennomgang, etablert/
forbedret sine rutiner/ tiltakskort for bortfall av strøm. Det er viktig ta disse rutinene jevnlig
løftes frem og øves på.
Videre ivaretas generell bruk av elektrisk utstyr gjennom vernerunder (skjema 10)
I pasientkritiske områder (f.eks. gr2 rom) er det installert varselpanel som varsler jordfeil, feil
i strømforsyning mm. Ved utløst varsel er det viktig at alle medarbeidere i aktuelt område/
rom kjenner til gjeldende rutiner/tiltakskort og følger disse.
Strålevern

Systemforvalters vurdering er at arbeidstakere og pasienter er godt ivaretatt når det gjelder
strålevern. Men det er forbedringspotensial.
Grunnet økt bruk av røntgen utenfor radiologisk avdeling har Helse Stavanger et stort ansvar
for opplæring av personell som har lite strålevern i sin grunnutdannelse. Krav til årlig
opplæring er godt beskrevet i EQS og det finnes flere e-læringskurs. Gjennomføringsgraden
for kompetanseplanen innen strålevern er veldig varierende mellom ulike avdelinger, men
de fleste ligger under 50%. Det er for lavt.
Det er jevnlig fokus i strålevernorganisasjonen på å få opp bevisstheten for å melde og det
har hatt positiv innvirkning. Men det meldes fortsatt få uønskede hendelser innen strålevern
og det er trolig underrapportering.

Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang

Forbedringsområde

Foreslåtte tiltak

Ansvarlig

Frist

Helhetlig HMS system

Forbedre
dokumentasjonen som

HMS sjef/Fagansvarlig brann,
sikring, stråling, el-sikkerhet

2022
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finnes på intranett, slik at
denne i større grad
beskriver Helse, Miljø og
Sikkerhet (HMS) som
helhet
HMS forpliktelse og mål
Kommunikasjonstiltak for
å gjøre HMS forpliktelse
og mål mer kjent ute i
organisasjonen.
HMS rapportering
Det bør ses på mulighet
for å registrere HMS
årsrapport elektronisk,
både for å forenkle
arbeidet og for å unngå
feilrapportering.
HMS rapportering
Vurdere å utarbeide en
felles mal for rapportering
av HMS indikatorer i
arbeidsmiljøutvalgene.
Kartlegging og
Supplere HMS sjekklister
risikovurdering
(finkartleggingslister) med
hjelpeskjema for
risikovurdering for de
ulike
arbeidsmiljøfaktorene.
Kartlegging og
Kartlegge og risikovurdere
risikovurdering
organisatorisk og
psykososialt arbeidsmiljø i
forbindelse med
oppfølging av
ForBedringsundersøkelsen
Kartlegging og
Anskaffe elektronisk
risikovurdering
risikovurderingsverktøy.
Handlingsplaner/forbedrings- Innføre bruk av Synergi til
planer
å dokumentere
handlingsplan
Handlingsplaner/forbedrings- Utarbeidelse av
planer
handlingsplaner
inkluderes i større grad i
HMS grunnkurs for ledere
Overholdelse av på
Etablere rutiner for
arbeidstidsbestemmelsene i
risikovurdering i
Arbeidsmiljøloven
prosessen for
utarbeidelse av
arbeidsplaner for leger,
samt sikre oppfølging av
disse
System for varsling av
Implementere tiltak som
kritikkverdige forhold
er foreslått av

HMS sjef/Kommunikasjonsavdelingen

2022

HMS sjef sammen med HMSKP koordinatorer

2022

HMS sjef sammen med HMSKP koordinatorer

2022

HMS sjef sammen med HMSKP koordinatorer

2022

Enhetsledere

2022

Helse Vest
HMS/Kvalitet/pasientsikkerhet Mars
2022
HMS avdeling

2022

PO i samarbeid med
Legeforeningen

2022

PO

2022
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Brannvern

Brannvern

El-sikkerhet

El-sikkerhet

Strålevern

Strålevern

partssammensatt
arbeidsgruppe
Øke forståelsen for
ledelse i brann. Tilby
klinikkene egen
undervisning som går på
leders rolle, allerede
presentert for HMSKP
Øke registrering av
opplæring i
kompetanseportalen,
ledere må følge opp
obligatorisk opplæring i
kompetanseportalen. Det
bør også være et fokus på
at obligatorisk opplæring
ikke merkes som
irrelevant.
Rutiner/ tiltakskort for
bortfall av strøm må
jevnlig gjennomgås og
øves på.
Alle medarbeidere som
jobber i pasientkritiske
områder (f.eks gr2 rom)
må kjenne til gjeldende
rutiner/tiltakskort ved
utløst varsel i varselpanel.
Økt gjennomføring av
kompetanseplan i
strålevern
Økt fokus på strålevern
ved hjelp av årlig
spørreundersøkelse til
strålevernkontaktene i
hver avdeling. Et av
fokusområdene vil være
melding av uønskede
hendelser.

Brannvernleder

2022

Ledere med personalansvar

2022

Ledere med personalansvar

Ledere med personalansvar

Avdelingsleder i aktuelle
avdelinger

2022

Strålevernkoordinator

Mars
2022

Kommentarer som fremkom i ledelsens gjennomgang:
Tiltak for å etablere rutiner for risikovurdering i prosessen for utarbeidelse av arbeidsplaner for leger,
må inkludere oppfølging av rutinene.
Det presiseres at tiltak knyttet til økt gjennomføring av kompetanseplan for strålevern gjelder
avdelinger som benytter ioniserende og ikke ioniserende stråling.
Vernetjenesten berømmes for å rette oppmerksomhet på lav gjennomføringsgrad av obligatoriske
kurs/kompetanseplaner.
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I kompetanseportalen er det mulig å sette obligatorisk opplæring som ikke relevant, som f. eksempel
kurs innen brannvern og informasjonssikkerhet. Dersom en medarbeider setter kurs som ikke
relevant får hverken leder eller medarbeider påminninger videre. Rapporter viser at en del
medarbeidere setter obligatoriske kurs som ikke relevant. Det jobbes regionalt for endringer i
kompetanseportalen slik at det ikke skal være mulig å velge ikke relevant for obligatorisk opplæring.
Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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ForBedring – medarbeiderundersøkelsen
Internkontroll område:
Systematisk kartlegging og oppfølging av HMS-arbeid og pasientsikkerhet
Systemforvalter:
Medarbeiderundersøkelsen ForBedring – Kjersti Heie og Liss Søreide
Oppsummering
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen

Kort oppsummering:

ForBedringsundersøkelse er et dialogverktøy, et hjelpemiddel til å trekke ut det som er viktig
for kvalitet i pasientbehandlingen og i HMS-arbeidet. I neste omgang er det et verktøy for
prioritering av tiltak for å oppnå ForBedring. Denne årlige kartleggingen inngår, sammen
med annen informasjon om HMS og pasientsikkerhet, inn i arbeidet med risikovurderinger
og utarbeiding av handlingsplaner/forbedringsplaner med konkrete tiltak.
Svarprosenten i 2021 er 73% mot 75% i 2020, 77% i 2019 og 81% i 2018. Å sikre høy
deltakelse er noe det bør jobbes aktivt med foran neste års undersøkelse.
Foretaket har ikke en fullstendig oversikt over hvor mange enheter som utarbeider
handlingsplaner i oppfølgingen av ForBedring. I følge HMS årsrapport svarer 104 av 117
enheter at de har utarbeidet plan. HMS årsrapport besvares ikke av alle enheter. I
ForBedringsundersøkelsen inkluderes 346 organisatoriske enheter. Noen av dem er små og
inkluderes i forbedringsplan på annet organisatorisk nivå. Fra neste år skal handlingsplaner
dokumenteres i Synergi, og en vil da få en mer fullstendig oversikt over status. Det er laget
en brukerveiledning for opprettelse av plan i Synergi som ligger tilgjengelig i EQS, og det bør
vurderes å tilby en kort opplæring om dette før resultatene av undersøkelsen i 2022
foreligger.
Det kan være en utfordring å få engasjert og involvert våre medarbeidere i oppfølgingen av
undersøkelsen. Pandemien har gitt noen utfordringer med tanke på å få samlet
medarbeidere for å jobbe med resultatene, dette blir sannsynligvis bedre neste år. Tid pekes
også på som utfordring. Tid brukes både på individ- og overordnet nivå for å få gjennomført
undersøkelsen, og enkelte avdelinger opplever det vanskelig å samle ansatte i arbeidstiden
for å jobbe videre med resultatene. Dette kan redusere ønsket involvering og medvirkning.
Definert tid til gjennomføring av oppfølgingsarbeid i arbeidstiden ønskes av avdelinger der
kontinuerlig pasientbehandling vanskeliggjør slikt arbeid pr. i dag. Det må jobbes videre med
å finne gode løsninger på oppfølgingsarbeidet.
Overordnede ledere bør også i større grad bruke resultatene fra undersøkelsen til å
identifisere og gå i dialog med underordnede ledere som har utfordringer i arbeidsmiljøet
over tid. Konkrete tiltak bør etterspørres og utviklingen følges nøye.
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Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang
Forbedringsområde

Foreslåtte tiltak

ForBedringsundersøkelsen Tilby en kort opplæring i å lage
handlingsplan i Synergi
ForBedringsundersøkelsen Jobbe videre med å finne gode
løsninger på oppfølgingsarbeidet
ForBedringsundersøkelsen Overordnede ledere bør også i
større grad bruke resultatene fra
undersøkelsen til å identifisere og
gå i dialog med underordnede
ledere som har utfordringer i
arbeidsmiljøet over tid. Konkrete
tiltak bør etterspørres og
utviklingen følges nøye.

Ansvarlig

Frist

Kvalitet og
Februar
pasientsikkerhet/HMS 2022
Enhetsledere
2022
Enhetsledere
2022

Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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Pasientsikkerhetsarbeid (kontinuerlig forbedring, håndtering av alvorlige
uønskede hendelser)
Systemforvalter:
Liss Søreide
Oppsummering
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen

Kort oppsummering:
I 2020 ble regional plan for kvalitet og pasientsikkerhet besluttet. HS har operasjonalisert planen og
jobber kontinuerlig med oppfølging av tiltak. I regional plan er det satt høye mål for antall
medarbeider som skal inneha forbedringskompetanse. I HS er der nå to tilbud om opplæring;
regional forbedringsutdanning og opplæring i forbedringsmetodikk i samarbeid med Stavanger
kommune «Sammen blir vi bedre». Imidlertid er der nå mindre søknad til disse opplæringstilbudene
og tilbakemeldingene fra klinikkene er at det er mye som foregår som krever deltakelse fra klinikere,
og at der er en «trøtthet» i organisasjonen for denne type opplæring/arbeid.
Det fremkommer behov for et enkelt undervisningsopplegg om hva forbedringsmetodikk er, spesielt
for ledere.
HS har siden 2018 hatt et planverk for ivareta pasientstrøm og unngå korridorpasienter (Plan for høy
aktivitet- PHA). Klinikkene påpeker at PHA ikke fungerer etter hensikten fordi planen ikke følges som
tiltenkt.
Foretaket har ca. 30 alvorlig uønskede hendelser årlig som blir meldt til Statens helsetilsyn. Disse
hendelsene krever tett oppfølging av pasient/pårørende og medarbeidere, samt til dels betydelig
saksbehandling. Erfaringene tilsier at vi ikke alltid har god nok oppfølging av disse hendelsene.
Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet og kommunikasjonsavdelingen samarbeider om et prosjekt
med mål om bedre kommunikasjon og åpenhet rundt alvorlig uønskede hendelser. I tillegg foreligger
det forslag om å etablere en «Ressursgruppe» for oppfølging etter alvorlige pasienthendelser.
I ledelsens gjennomgang i 2020 ble det besluttet å videreutvikle arbeidet med hendelsesanalyser og
læring på tvers etter de alvorligste pasienthendelsene. Det gjøres nå flere mindre omfattende
analyser i HS, kalt hendelsesgjennomgang, som er betydelig mindre ressurskrevende. Erfaringen er at
hendelsesgjennomganger fungerer godt. Hendelsesgjennomgang som verktøy må beskrives i en
rutine.
HS har ikke et godt nok system for å sikre læring på tvers etter alvorlige uønskede hendelser.
Hendelsene blir håndter i egen klinikk, men læringspunkter blir i liten grad spredt til andre enheter i
SUS og regionalt.
Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang
Forbedringsområde
Kompetanse i
forbedringsmetodikk

Foreslåtte tiltak
-

Tilby regionalt og lokalt kurs i
forbedringsmetodikk

Ansvarlig

Frist

Liss Søreide

2022

25

Oppfølging av alvorlige
uønskede hendelser

-

-

-

Læring på tvers

-

Plan for høy aktivitet

-

Utarbeide kort introduksjonskurs i
hva forbedringsmetodikk innebærer
Fortsettearbeidet med prosjektet
kommunikasjon og åpenhet rundt
alvorlige uønskede hendelser
Se på muligheten for å etablere en
«Ressursgruppe» for oppfølging av
alvorlige uønskede pasienthendelser
Utarbeide prosedyre for
hendelsesgjennomgang
I større grad benytte eksisterende
arenaer for læring på tvers som
kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg
og Kvalitetsråd.
Varsle viktige læringspunkter
regionalt og lokalt via Synergi
Ny gjennomgang av planverket for
høy aktivitet med oppmerksomhet
på hvilke pasienter som kan flyttes
og hvordan dette praktiseres på SUS

Liss Søreide
Helga T.
Vestbø

20212022
20212022

2022
Liss Søreide

Liss Søreide

20212022

(Liss Søreide)
2022
Ansvarsgruppe
for PHA i
medisinsk og
kirurgisk
flytsone

Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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Pasienterfaringsundersøkelser
Systemforvalter:
Liss Søreide
Oppsummering
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen

Kort oppsummering:
Helse Stavanger har et system og rutiner for gjennomføring av pasienterfaringsundersøkelser.
Imidlertid blir undersøkelsene i liten grad etterspurt og gjennomført, selv om det foreligger krav om
dette i årlig plan for gjennomføring av pasienterfaringsundersøkelser.
Helse Bergen piloterer nå pasienterfaringsundersøkelser via SMS til alle pasienter som har vært til
konsultasjon og behandling i sykehuset. Ut fra erfaringer i piloten vil HS vurder å ta i bruk denne
løsningen. Utover dette pågår det lokale undersøkelser på SMS og via Corporater Surveyor ulike
steder i foretaket.
Nasjonale PasOpp undersøkelsene utføres årlig. Resultatene er klare et år senere og blir da
sammenfattet og sendt administrerende direktørs ledergruppe. Utvalget er 400 pasienter fra
foretaket og resultatene er derfor nokså overordnet. Selve PasOpp undersøkelsen gjennomføres i
henhold til rutinene.
Det utføres årlige regionale pasienterfaringsundersøkelser i regi av HV-RHF. Undersøkelsen i 2020 ble
ikke utført i HS på grunn av pandemisituasjonen. Det er foreslått en undersøkelse i barne- og
ungdomspsykiatrien i 2021, men det foreligger ingen plan for dette foreløpig.

Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang
Forbedringsområde

Foreslåtte tiltak

Kontinuerlig
pasienterfaringsundersøkelser
på SMS

-

Følge opp erfaringer fra pilot og
evt ta i bruk
pasienterfaringsundersøkelser på
SMS etter samme modell

Ansvarlig

Frist

Liss
Søreide

2022

Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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Pasient- og brukertilfredshet og opplevd kvalitet
Systemforvalter:
Liss Søreide
Oppsummering
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen

Kort oppsummering her:
Enhetene har ansvar for å følge opp klagesaker, Norsk Pasientskade Erstatning (NPE) saker og andre
tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende. Helse Stavanger har ikke en total oversikt over denne
type tilbakemeldinger. Fra NPE kan det hentes ut rapporter fra HS, og NPE gir også tilbud om
tilpassede rapporter ved behov.
Proms og Prems data er tilgjengelig for flere kliniske fagområder, og det er usikkert hvor mye det
benyttes i forbedringsarbeid.
Pasientrapporterte data kan innhentes via for eksempel Checkware, som er det verktøyet som skal
benyttes i Helse Vest. Checkware benyttes i noen grad innen psykiatriske enheter og i mindre grad
innen somatikk. En arbeidsgruppe jobber med å gjøre verktøyet mer kjent og benyttet i foretaket.

Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang
Forbedringsområde
Dokumentasjon og
oversikt over
klagesaker
Pasientrapporterte
data

Foreslåtte tiltak
-

-

Dokumentere klager og NPE saker i
Synergi med henvisning til
saksnummer i Elements
Gjøre muligheter i Checkware kjent i
foretaket via HMS-KP, kvalitetsråd og
andre aktuelle arenaer. Tilgjengelig
via www.SUS.no

Ansvarlig

Frist

Liss Søreide
klinikksjefer

20212022

Liss Søreide

2022

Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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Beredskap
Systemforvalter:
Eva Egeland (konst. Beredskapssjef)
Oppsummering
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen

Kort oppsummering:
Det er fortsatt tilbakemeldinger som beskriver at det er vanskelig å gjøre beredskapsplanene kjent
for alle ansatte. Dette stemmer også med observasjoner Seksjon for beredskap har gjort. Spesielt når
det gjelder bortfall av IKT og nødprosedyrer.
Det er svært varierende om enhetene selv planlegger og gjennomfører øvelser. Flere enheter ønsker
å øve mer. For å få til dette til ønsker seksjon for beredskap å bidra til at ressurspersoner i klinikkene
kan få mer kunnskap og trening i hvordan en selv (og gjerne med bidrag fra seksjon for beredskap)
kan planlegge, gjennomføre og lære av interne øvelser.
Seksjon for beredskap ser at tida fram mot flytting til Nye SUS vil være utfordrende og
ressurskrevende. ROS analyser og beredskapsplaner skal utarbeides, implementeres og øves.
Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang
Forbedringsområde
– planverk, nødprosedyrer og
implementering

Foreslåtte tiltak
•

•
Implementering av
beredskapsplaner og
nødprosedyrer

•

- Utfordrende å gjøre
planene kjent for alle
ansatte

•
•

•

Ansvarlig

Alle enheter/avdelinger har
1.6.2022
oppdaterte
kontinuerlig
beredskapspermer
Fokus på beredskap, en del
av «Årshjulet»
Fokus på det ansvar
avdelingsansvarlige har for å
kjenne til og kunne iverksette
nødprosedyrer og lokale
tiltak ved uforutsette
hendelser. Legge til rette for
at disse har kunnskap og
trygghet om sin rolle ved
beredskap.
Beredskapsansvarlige i
enheten (ressursperson)
Små, enkle øvelser der en blir
mer bevist på egen
rolle/funksjon i en
beredskapssituasjon
Utarbeide og øve tiltakskort
for egen enhet (maler i EQS)

Frist
Seksjon for
beredskap
Ledere på alle nivå
HMSKP
koordinatorer
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•
Usikkerhet rundt
roller/oppgaver når
andre enheter
planlegger bruk av
ressurser utenfor
egen enhet (f.eks.
ambulanse, vekter
osv.)
- gir usikkerhet.
– øvelser, evaluering
og læring

•

Det gjennomføres få
øvelser.

•

- Travle arbeidsdager
med fokus på drift gir
mindre rom for å bruke
tid til implementering,
øving og evaluering av
beredskapsplaner.

•

•

•

•

Styrke samhandling
mellom fagmiljøer på
simulering og
beredskap

•

•

Beredskap – en del av
opplæringen til nyansatte
Når en inkluderer ressurser
fra andre enheter i sine
planverk må dette være
omforent med enheten som
eier ressursene. Dette må da
implementeres og øves i
begge enheter.

Flere mindre
beredskapsøvelser på klinikk
og enhetsnivå (tabletop)
Opplæring i gjennomføring
av slike øvelser –
ressurspersoner i enhetene
(HMSKP koordinatorer?)
Tilrettelegge for ressurser til
øvelser i
bemanningsplanlegging.
Mer systematisk og
kontinuerlig arbeid med
beredskapsøvelser. Avklare
hvem som er ansvarlig i hver
enhet, og hvordan en kan
øve og samtidig ivareta drift.
Enheter som ønsker å delta i
fullskala beredskapsøvelser
må frigi personell til
planlegging, gjennomføring
og evaluering. Samt bidra til
læring etter
øvelse/evaluering. Større
øvelser fra 2022 vil i stor
grad ha fokus på flytting og
drift i Nye SUS
Tettere samarbeid mellom
undervisningsavdelingen/
RegSim og
beredskapsenheten
Samarbeid om øvelser og
simulering

kontinuerlig

Ledere
HMSKP
koordinatorer

1.6.2022
kontinuerlig

Seksjon for
beredskap
Ledere

1.6.2022

Seksjon for
beredskap
Undervisningsavdelingen
RegSim
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– forberedelser til
Nye SUS
ROS analyser Nye
SUS
Gjennomgang og
revisjon av
beredskapsplaner
som skal videreføres
til Nye SUS
Beredskapsøvelser
Nye SUS

•

Kartlegge behov for ROS
analyser - Beredskap Nye
SUS

•

Skaffe oversikt over
beredskapsplaner som må
utarbeides og implementeres
på Nye SUS

•

Gjennomføringsplan og
kartlegging av ressurser

•

Kartlegge behov for øvelser
før innflytting på Nye SUS

1.6.2022

Seksjon for
beredskap
Andre?

1.6.2022

Seksjon for
beredskap
Andre?

Kommentarer som fremkom i ledelsens gjennomgang:
Foreslått tiltak om evaluering av beredskapssituasjonen under pandemien utgår. En slik evaluering
må eventuelt gjøres av eksterne aktør.

Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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Informasjonssikkerhet
Systemforvalter:
Brad Folsom
Oppsummering
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen

Kort oppsummering:
Hovedtrekket i årets gjennomgang for informasjonssikkerhet er et behov å skaffe en bedre,
overordnede oversikt over hva Helse Stavanger har av IKT løsninger og informasjonssystemer. Det vil
si, hvor vi har informasjon og hvordan den håndteres.
Helse Vest IKT har ansvar for regionens IKT sikkerhet mens Helse Stavanger har fortsatt ansvar for
egen informasjonssikkerhet. Det innebærer også at Helse Stavanger har ansvar for IKT sikkerhet for
IKT løsninger som Helse Stavanger selv drifter, eller delvis drifter med hjelp fra Helse Vest IKT.
De oversiktene som vi har klart å skaffe ved flere anledninger, f.eks. i forbindelse med tilsyn fra
Riksrevisjon eller IKT kartleggingen fra Helsetilsynet, har vært vanskelig å sammenfatte da
opplysningene ligger spredt og inneholder ikke nødvendigvis detaljene vi er bedt om å levere. Det er
kommet ny giv om å implementere Nasjonal Sikkerhetsmyndighets Grunnprinsippene for IKTsikkerhet (også nevnt i styringsdokumentet fra RHFet for 2021) der kartlegging og oversikt over IKT
løsninger er vesentlig. Det er også gjort noe kartlegging i forbindelse med Ny SUS og resultatet der er
forhåpentligvis noe som vi kan bygge videre på til å dekke dette behovet. Helse Vest IKT sitter på
veldig mye informasjon om hva HST har av løsninger og vi blir prisgitt at de deler denne informasjon
med oss på en adekvat måte. Dette forbedringsområde er tett relatert til to av forbedringsområdene
fra i fjor, som handlet om henholdsvis IKT beredskapssituasjoner i de enkelte avdelinger og
problemstillingen som ble omtalt som «skygge IT». Begge disse tidligere forbedringsområder, som
fortsatt er uløste, vil langt på vei kunne håndteres av en god løsning på kartleggingen som omtales
her.
Informasjon fra Helse Vest IKT er også nødvendig for at HST får en god oversikt over sitt risikobilde
når det gjelder informasjonssikkerhet. Ansatte hos HST, og i de andre HF i regionen, har i alle år blitt
bedt om å ta kontakt med Helse Vest IKT når de opplever problemer med IKT eller
informasjonssystemer, slik at ytterlige registrering i Synergi kan oppleves som unødvendig og
uhensiktsmessig ekstra arbeid. Antall innmeldte avvik i Synergi for HST det siste året var litt over
180, som er for lite å kunne trekke gode konklusjoner om problemområdene ansatte i HST opplever
og om HST står overfor risiko som må håndteres. Helse Vest IKT får derimot 6-7000 meldinger i
måned om diverse situasjoner fra HST og det kan tenkes at det er nyttig at HST får innsyn i aggregert
informasjon om områder disse meldingene gjelder. Gjerne i form av «topp-10» problemområder
eller noe liknende. Rapporter av denne type er tidligere blitt bestilt hos Helse Vest IKT, men selv om
de tidligere bestillingene har blitt avslått har systemforvalter igjen bestilt tilgang til denne type
informasjon.
Rapporter fra klinikkene til denne gjennomgangen viser et blandet resultat når det gjelder hvordan
klinikkene opplever informasjonssikkerhet som område. Av prekær meldinger kan det se ut som om
flere klinikker opplever manglende informasjon/hjelp/retningslinjer når det gjelder
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informasjonssikkerhet. Tilsvarende har vi sett i andre sammenhenger når det gjelder IKT behov, og
IKT leder har opprettet månedlig dialogmøter mellom Avdeling for Informasjonssystemer og 2
klinikker for å få igangsatt faste kommunikasjonskanaler. Dette må fortsette slik at det opprettes
samme type eller tilsvarende dialog mot de andre klinikkene. Det har også vært en del diskusjoner
internt om profilering av avdelingen og informasjonssikkerhets-område som det jobbes videre med.
Det er f.eks. et forslag liggende om å endre systemansvarligs tittel fra «IKT sikkerhetsleder» til
«Informasjonssikkerhetsleder» i håp om å unngå ytterlige misforståelse mellom
informasjonssikkerhets-området som HST har ansvar for og IKT sikkerheten som drives av Helse Vest
IKT.
Det er en marginal forbedring i andel ansatte som har tatt det obligatoriske e-læringskurset om
informasjonssikkerhet og personvern, der det i år meldt om at litt over 60% har fullført testen mens i
fjor var det litt over 58%. Økningen er liten i forhold til i fjor, men antallet er vesentlig høyere enn
det var for noen få år siden da vi lå noe over 30%, noe som kan bety at de tiltakene som er lagt inn de
senere år kan fungere temmelig bra. Det er fortsatt ønskelig med ytterlige økninger og det bes om at
alle ledere følger opp sine ansatte slik at de får tid, anledning og motivasjon å fullføre dette kurset.
Det må jobbes med kartlegging av informasjonssystemer og IKT løsninger i årene framover slik at HST
får, og opprettholder, en totaloversikt over hva HST har i bruk og er avhengig av. Det jobbes også
videre med å få tak i ytterlige informasjon fra Helse Vest IKT om systemer og problemområder som
omfatter HST. Og det er behov for ytterlige arbeid med å få alle ansatte til å fullføre e-læringskurset
om informasjonssikkerhet og personvern.

Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang
Forbedringsområde

Foreslåtte tiltak

Ansvarlig

Fragmentert eller manglende
oversikter over:
• Informasjonssystemer
og IKT-løsninger
Fragmentert eller manglende
oversikter over:
• Problemområder

Implementering av NSM
grunnprinsipper for IKTSikkerhet

Avdeling for
01.01.23
informasjonssystemer

Nytt forsøk på å bestille
tilgang til relevant
informasjon i sakssystem
til Helse Vest IKT
Svak kobling mellom Avdeling for Flere kontaktflater/økt
informasjonssystemer dialog mellom Avdeling
informasjonssikkerhets
for informasjonssystemer
funksjonen og resten av SUS
og øvrige klinikker
Manglende gjennomføring av
Ledelsen følger opp sine
regionens obligatorisk eansatte og legge til rette
læringskurs for
slik at de kan ta
informasjonssikkerhet.
obligatoriske kurs

Brad Folsom

Frist

13.10.21

Avdeling for
Pågående
informasjonssystemer

Ledere på alle nivå

Pågående

Kommentarer som fremkom i ledelsens gjennomgang:
Avdelingssjef medisinsk service og ABK har positive erfaringer med kontaktmøte mellom avdeling for
informasjonssystemer og klinikkene.
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Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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Smittevern
Internkontroll område:
Lov av 5. august 1994 nr. 55 vern mot smittsomme sykdommer §§ 4-7 og 7-11, Forskrift om
smittevern i helse – og omsorgstjenesten.
Systemforvalter:
Fag, forskning og undervisning, seksjon smittevern, Marit Mathisen
Oppsummering
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen
Rapporter fra kompetanseportalen

Kort oppsummering:
Handlingsplan for et bedre smittevern 2019-2023 har som hovedmål å redusere forekomsten av
helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i helseinstitusjoner og bedre organisering og struktur av
smittevernet i Norge. Sammen med Nasjonal strategi mot antibiotika resistens (2015–2020) angir
disse mål for arbeidet og tiltak for å nå disse.

Infeksjonskontrollprogrammet
Alle retningslinjer og prosedyrer for smittevern er beskrevet i infeksjonskontrollprogrammet.
Smittevernvisitt er en metode som bidrar til å styrker smittevern gjennom etterlevelse av
smittevernrutiner i sengeposter og enheter. I rapporten «Situasjonsbeskrivelse av smittevern i
Norge» skrives det at basale smittevernrutiner i liten grad er implementert hos norsk helsepersonell.
Smittevernvisitt som tiltak samsvarer med «Handlingsplan for betre smittevern» hvor målet er å
redusere helsetjenesteassosierte og fremme korrekt antibiotikabruk.
Gjennom pandemien har en erfart betydningen av at infeksjonskontrollprogrammet er kjent og at
medarbeidere vet hvordan de kan finne frem til prosedyrer og retningslinjer. Implementering av
retningslinjer gjennom e-læringsprogram og simulering er metoder som ble brukt under pandemien
og som fortsatt må brukes for å sikre denne kunnskapen blant medarbeidere. Pr 11/10 er det 56%
som har innfridd kompetansekrav om håndhygiene.
Under pandemien ble det opprette en kompetanseplan som inneholder viktige kompetansekrav som
basale smittevernrutiner og isolering. Planen er tildelt helsepersonell og gjennomføringsgraden av
planen er svært høy (se tabell). Implementering av kompetanseplanen og bruken av tiltakene i den
har bidratt til å øke smittevernkompetanse i sykehuset. Noen av suksesskriteriene her kan være at
kompetanseplanen er tildelt og at gjennomføring er fulgt opp av leder. Denne kompetansen er det
viktig å videreføre. Når pandemien er over bør kompetanseplanen endre navn til «Kompetanseplan
smittevern, helsepersonell» og det utarbeides tilsvarende plan for annet personell.
Kompetanseplan

Delplan

HST: COVID - 19,
Smittevern,
helsepersonell

Selvstudium

Krav/læringsaktivitet Antall ansatte, Ikke
tildelt per
relevant
stillingsforhold
COVID-19 håndbok
7514
38
SUS

Reelle
brukere

Innfridd

7476

5545

% Innfridd

74,17
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HST: COVID - 19,
Smittevern,
helsepersonell

Smittevern Basale
ferdighetstrening bør smittevernrutiner
tilstrebes
gjennomført før elæringskursene/video
om smittevern

7514

152

7362

5873

79,77

HST: COVID - 19,
Smittevern,
helsepersonell

Smittevern ferdighetstrening bør
tilstrebes
gjennomført før elæringskursene/video
om smittevern

7514

289

7225

5708

79

HST: COVID - 19,
Smittevern,
helsepersonell

Smittevern Smittevern –
ferdighetstrening bør håndhygiene
tilstrebes
gjennomført før elæringskursene/video
om smittevern
Smittevern Smittevern: Isolering
ferdighetstrening bør
tilstrebes
gjennomført før elæringskursene/video
om smittevern

7514

61

7453

4559

61,17

7514

641

6873

4589

66,77

HST: COVID - 19,
Smittevern,
helsepersonell

Pandemi: Smittevern:
Isolering beskyttelsesutstyr
COVID-19

Overvåking av HAI
I henhold til forskrift om smittevern i helse og omsorgstjenesten § 2-5, skal ledelsen i helse
institusjoner sørge for at infeksjoner overvåkes i samsvar med spesifiserte krav. Overvåkingen skal
sikre at HAI oppdages raskt, slik at tiltak iverksettes for å begrense omfang og gi ledelsen nødvendig
oversikt. I dag har ikke foretaket et godt system for å sikre tilgang til overvåkingsdata i sanntid. Det er
for eksempel ikke kjent hvor mange pasienter som til enhver tid blir påført en infeksjon i
helseinstitusjonene. Det er heller ikke kjent hvor mange av disse infeksjonene som er forårsaket av
en resistent mikrober. I «Handlingsplanen for et bedre smittevern» er et av tiltakene at det skal å
utvikles en elektronisk modell som skal sikre en systematisk koding av HAI. For å etablere effektive
overvåkingsmodeller, skal det deretter iverksettes pilotprosjekter både i sykehus og i sykehjem før
det tas stilling til en eventuell nasjonal implementering. Elektronisk rapportering til helseregistre fra
helseforetak gjøres i dag elektronisk til MSIS og SYSVAC, og det skal eventuelt vurderes å ta i bruk
rapportering på spesifikt kodeverk for HAI. I dag rapporterer sykehuset prevalensdata 4 ganger i året
og NOIS data 3 ganger i året. Ved sist prevalensmåling var andelen pasienter som hadde en HAI 3,6%.
Antibiotikabruk
Antibiotikastyringsprogrammet er et sett av tiltak som skal sikre rasjonell antibiotikabruk og hindre
resistensutvikling
Våren 2021 ble det gjennomført et møte mellom representanter fra sykehuset, RHF-representant,
representanter fra Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).
KAS skriver i sin oppsummering fra møtet: Status for antibiotikastyringsarbeidet i Helse Stavanger:
«Helse Stavanger har i mange år hatt fokus på riktig antibiotikabruk, som blant annet gjenspeiles i en
betydelig reduksjon i bruken av bredspektrede antimikrobielle midler. Ledelsen i foretaket har hatt
tydelige forventninger om at antibiotikakastyring skal ses opp mot den nasjonale og lokale AMRstrategien. Helse Stavanger sin antibiotikapolicy er oppdatert, og ansvarsfordelingen er tydelig.
Imidlertid synes styringslinjene fra ledelsen ut til de kliniske enhetene noe uklar. Antibiotikastyring,
og en forventning fra ledelsen om lokale mål og tiltak, synes ikke å være tema i ledelsens dialogmøter
med klinikkledere» videre skriver de «Foretaket har bl.a. jobbet med å øke tverrfagligheten i
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arbeidet, og A-teamet opplever at det er et større engasjement for rett antibiotikabruk i de kliniske
enhetene. Foretaket har et stabilt tverrfaglig A-team med høy fagkompetanse og god struktur, og
som etter hvert har fått med flere kliniske ressurser. Teamet opplever at det er stort engasjement for
antibiotika-arbeidet i sykehuset, og at det har skjedd en kulturendring over tid.»
KAS gir bland annet følgende råd til ledelsen for det videre arbeidet:
- Ledelsen bør synliggjøre styringslinjen for antibiotika-arbeidet ved å stille krav om lokale mål og
tiltak i de kliniske enhetene, og å følge opp dette i dialog med de kliniske enhetene
- Antibiotika-arbeidet bør kobles enda tettere opp mot generelt kvalitetsforbedringsarbeid i
foretaket, f.eks. ved å koble LIS-utdanningen og forbedringsprosjekter, men også bruke andre i
foretaket som f.eks. farmasøyter og sykepleiere med forbedringskompetanse mer aktivt i
forbedringsprosjekter knyttet til antibiotikabruk
- Det er en god kultur for rasjonell antibiotikabruk, og infeksjonsmedisin står sterkt. Imidlertid kan en
med fordel kombinere fokuset på antibiotikabehandling til enkeltpasienter med å jobbe mer
systematisk med rett antibiotikabruk til pasientgrupper, som f.eks. arbeidet som pågår i
Mottaksklinikken
- Enhetene bør oppmuntres til i større grad gjøre audits selv, f.eks. ved bruk av farmasøyter og
sykepleiere. Å gjennomføre audit av antibiotikabruk på de kliniske enhetene er viktig for at de skal
finne egne forbedringsområder og velge seg mål og tiltak, og da fortrinnsvis kvalitets- eller
prosessmål heller enn resultatmål
- Erfaringer fra de gode prosjektene som f.eks. i Mottaksklinikken bør deles, da mye av det som er
gjort der kan gjenbrukes i andre kliniske enheter. Det bør etableres arena for erfaringsdeling, og slik
stimulere enheter til å starte opp lokale forbedringsprosjekter knyttet til antibiotikabruk
På bakgrunn av disse anbefalingene har sykehuset A-team foreslått følgende tiltaksområder:
Tiltaksområde 1 - Oversikt over forekomst av resistens.
Det har frem til 2019 vært laget manuelle oversikter fra avd. for medisinsk mikrobiologi som årlig
oppdateres med aktuelle resistensforhold. Dette har ikke blitt gjort for 2020, men det arbeides med
å fullføre dette, samtidig er det søkt om innovasjonsmidler for en automatisk uttrekk av dette i
samarbeid med analyseavdelingen.
Tiltaksområde 2 – Forbruksrapporter
Det er nå automatiserte forbruksrapporter som er tilgjengelige for alle medarbeidere på intranett og
det oppfordres til at klinikkene gjør seg kjent med egne tall her. Det er nå ny fremgang i arbeid med
rapporter fra MEONA.
Tiltaksområde 3 – policy, kompetanseheving og veiledning og kunnskapstiltak
En egen kompetanseplan for antibiotikabruk skal tildeles alle forskriver, årlige undervisninger om
riktig antibiotikabruk, antibiotikapolicy skal være kjent for alle forskrivere og forskjellige veiledninger,
visitter og bidrag i tavlemøter.
Gjennomføringsgraden av kompetansekrav riktig antibiotikabruk
Kompetanseplan

Delplan

Krav/læringsaktivitet Antall
ansatte

Ikke
relevant

Reelle
brukere

Mangler
signatur

Innfridd

% Innfridd

HST: Riktig
antibiotikabruk,
leger (Seksjon
smittevern)
HST: Riktig
antibiotikabruk,
leger (Seksjon
smittevern)

Gjennomføres Kjennskap til Helse
annet hvert år Stavanger HF sin
antibiotikapolicy

516

6

510

0

204

40

Gjennomføres Antibiotikabruk i
en gang
sykehus

516

7

509

0

341

66,99
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HST: Riktig
antibiotikabruk,
leger (Seksjon
smittevern)

Gjennomføres Avdelingsvis
årlig
internundervisning i
antibiotikabruk

516

12

504

0

78

15,48

Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang
Forbedringsområde

Foreslåtte tiltak

Medarbeidere kjenner
Alle medarbeidere tildeles
sykehuset
kompetanseplan for smittevern.
infeksjonskontrollprogram Dette følges opp av leder
Det etablerers kompetanseplaner
i smittevern tilpasset de ulike
kategorier medarbeider
Det gjennomføres smittevernvisitt
i alle sengeposter og innføres
smittevernvisitt i
spesialavdelinger
Overvåking av HAI
Alle sengeposter deltar i prevalens
4 ganger årlig
Det undersøkes om en kan gjøre
uttrekk fra DIPS for å overvåke
HAI i sanntid
At sykehusets
Oversikt over forekomst av
antibiotikapolicy er
resistens etableres
implementer og følges i
Resistensdata brukes i
pasientbehandling
pasientbehandling
Alle klinikker gjennomgår egne
forbrukstall halvårlig
Alle forskrivere tildeles
kompetanseplan for
riktig antibiotikabruk som følges
opp av leder

Ansvarlig

Frist

Klinikken/
divisjonen

Vår 2022

Smittevern

Vår 2022

Klinikken/
smittevern

Høst 2022

Klinikken

Kontinuerlig

Smittevern/
2022
analyseavdelingen
Avd. for medisinsk 2022
mikrobiologi
Klinikken
kontinuerlig
Klinikken

kontinuerlig

Klinikken

2022

Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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Næringsmiddelområdet (matsikkerhet)
Systemforvalter:
Miriam Østvik Jenssen
Oppsummering
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen

Kort oppsummering:
Ledelsens gjennomgang, gjennomføring 2020: På grunn av pandemi-situasjonen ble det ikke
gjennomført stedlig befaring på lokasjoner som beskrevet i forslag til tiltak på forbedringsområder.
For å kartlegge status i foretaket ble det i stedet utarbeidet fem spørsmål knyttet til
forbedringsområdene. Arbeidsgruppen Mattilbud og service (arbeidsgruppen er underlagt
Ernæringskomitéen) bidro i arbeidet. Spørsmålene ble sendt på mail til alle klinikker via klinikksjef i
juni 2021. Av åtte klinikker kom det 13 svar fra totalt fire klinikker. Tre av avsendere oppgir å ikke
håndtere pasientmat utover saft, kjeks og lign, og har ikke svart på spørsmålene.
Følgende klinikker svarte i kartleggingen:





Klinikk A: DK Hillevåg, Intensivavdeling, Postoperativ 2 øst og 5E ortopedisk post.
Mottaksklinikken: Gastro poliklinikk, Medisinsk gastropost 4H, 1A, medisinsk avdeling, 3c,
dialyse, Kardiologisk poliklinikk og 2N Hjerteintervensjon, Diagnostisk senter, MOBA og OBA.
KPHV: felles svar.
Kvinne - og barneklinikken: felles svar.

Ledelsens gjennomgang, gjennomføring 2021: Tre klinikker svarte nei på spørsmålet om arbeidet
knyttet til næringsmiddelområdet fungerte tilfredsstillende og de har foreslått følgende tiltak:
Klinikk A: «Enkelte sjekklister må gjennomgås og optimaliseres for å nå gjeldende kvalitetskrav.» Har
tatt kontakt med klinikken via klinikksjef Geir Lende, for å undersøke hvilke sjekklister det gjelder.
Situasjonen er avklart. Klinikken følger opp tiltaket internt.
Kvinne- og barneklinikken: «Utarbeide kompetanseplan som tildeles alle nyansatte. Dette må være på
sentralt nivå i Helse Stavanger.»
Klinikk psykisk helsevern voksne: KPHV henviser til eget dokument der dagens situasjon beskrives.
Oppsummert: «Vi etterlyser større grad av samarbeid med postkjøkkenseksjonen ved driftsservice
som er faginstans på IK Mat. Dette med tanke på nødvendige tilrådninger angående rutiner,
opplæring og kompetansekrav.»
Egne vurderinger: Fjorårets kartlegging, svarene fra årets gjennomgang og egen vurdering av
området er sammenfallende og gir godt grunnlag for forbedringsområdene som foreslås.
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Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang
Forbedringsområde

Foreslåtte tiltak

Ansvarlig

Frist

Håndtering av
pasientmat i KPHV.
Internkontroll,
opplæring og
dokumentasjon av
kompetanse.
Dokumentasjon av
gjennomgått opplæring
innenfor
næringsmiddelområdet.

Kjøkkenavdelingen stiller seg til rådighet og
bistår KPHV som et rådgivende fagorgan i
arbeidet med å organisere rutiner,
opplæring og kompetansekrav. Klinikken tar
kontakt med kvalitetsansvarlig i
kjøkkenavdelingen.
Sentral kompetanseplan. Kjøkkenavdelingen
ønsker å melde dette inn som en sak i
Ernæringskomitéen for videre utredning.

Cesar
Damian
Sanhueza

Februar
2022

Miriam
Østvik
Jenssen

Utgangen
av 2021

Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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Forskning
Systemforvalter:
Forskningsdirektør: Svein Skeie
Oppsummering
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen

Kort oppsummering:
Forskningen trenger kontinuerlig stimulering og vanning for å vokse. Det gjelder i klinikkene og i det
støttesystemet foretaket har (forskningsavdelingen). SUS har fått en stor utfordring med innføring av
handlingsplan for kliniske studier, likevel er det kun en klinikk som peker på dette. Ellers er det gode
muligheter for å gjennomføre tiltakene knyttet til risikoområdene gitt at en følger opp i henhold til
disse. Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang

Forbedringsområde

Foreslåtte tiltak

Ansvarlig

Frist

Implementering av
handlingsplan
kliniske studier

Forskningsstøtte fra og i
forskningspost/avdeling styrkes i
tråd med planen. Klinikksatsing
og prioritering
Økt volum og kompleksitet
krever større innsats fra
forskningsavdelingen. Vil ansette
koordinator for «pakkeforløp
forskning»
Inkluderes i budsjettprosessen

Forskningsposten/ Kristin
Jonsdottir
Klinikkene

1/122

Forskningsavdelingen/Svein
Skeie

1/322

Hver enkelt klinikk

1/1221

Ansettelse av
forskningskompetente spl med
ansvar i klinikkene
Samarbeid
analyseavd/forskningsavdeling
og adekvat
forskningskompetanse

FA/gjennomført 2x20%

1/1021

Saksbehandling
forskningsprosjekter
– bedre
tilgjengelighet
klinikker/forskere
Økte ressurser til
klinikkvis
forskningssatsing
Økt helsefaglig
forskning
Bedre tilgang på
foretakets
overordnede data til
forskning

Analyseavd/forskningsavdeling 1/422

Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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Legemiddelområdet
Systemforvalter:
Torunn Middelthon-Bruer (vikar for Linda J. Mentzoni)
Oppsummering
Status tiltak 2020
Forbedringsområde
Kompetanseplan «Legemidler,
Leger»

Rekvirering av legemidler som
tilvirkes ved sykehusapoteket






Tiltak
Kompetanseplanen må tas i bruk av alle
leger som håndterer legemidler

Implementere månedlige driftsmøter for
Cytodose
Fremme arbeidet med implementering av
nytt produksjonsstøtte-system (PCMS) for
å sikre elektronisk rekvirering og støtte til
tilvirkning av legemidler også utover
cytostatika

Bruk av endose





Implementering av prosedyre
Undervisning inkl. Avdelingens fokus
Revisjon

Håndtering av
narkotiske legemidler (A-preparat),
inkl avfallshåndteringen (Seponett)



Temperaturkontroll



Kartlegging av hvordan håndteringen av
narkotiske legemidler foregår på post
Revidere EQS-prosedyre på bakgrunn av
kartleggingen
Kartlegging av temperaturkontroll med
tilhørende dokumentasjon på post
Risikovurdering





Status
Høy grad av tildeling, og økende grad av
gjennomføring (fra 18% til 24%).
Gjenstående arbeid:

Revisjon av kompetanseplanen

Ny runde med påminnelse
Det arbeides med å få på plass en
representant fra Helse Stavanger inn i de
månedlige driftsmøtene for Cytodose.
Arbeidet med PCMS er lagt til
sykehusapoteket, da dette systemet først
skal tas i bruk der uten at det får
konsekvenser på sykehussiden.
Fokus ved systematisk legemiddelbefaring i
regi av sykehusapoteket 2021.
Bruk av endose i Helse Stavanger har økt
med 60% så langt i 2021.
Det gjenstår arbeid knyttet til undervisning.
Fokus ved systematisk legemiddelbefaring i
regi av sykehusapoteket 2021.
Revidert EQS-prosedyre skal behandles av
LMK i desember.
Fokus ved systematisk legemiddelbefaring i
regi av sykehusapoteket 2021.
Vurderer innkjøp og implementering av
EasyLog temperaturmålere, som i dag
benyttes i ambulansetjenesten og er
tilgjengelig via Helse Vest IKT.

Tilbakemelding fra klinikker/ divisjon/ staber
Flere enheter trekker frem utfordringer knyttet til elektronisk kurve (Meona). Utfordringene er
knyttet til opplevde svakheter ved integrasjoner mot andre systemer (Kjernejournal, E-resept, Dips),
og fravær av elektronisk kurveløsning for føde/barsel/nyfødtintensiv, perioperativ og poliklinisk bruk.
Videre rapporteres det om svakheter i logistikkløsningen til Meona som kan resultere i at
lagerbeholdning ikke blir justert og/eller at utdelt legemiddel blir registrert på feil pasient.
Oppfriskningskurs i Meona og tettere kontakt med systemansvarlige meldes som ønsker fra
enhetene.
Implementering av kompetanseplan «Legemidler, Lege» var tiltak etter ledelsens gjennomgang 2020,
men flere enheter melder at oppfølging av kompetanseplaner på legemiddelområdet fremdeles er
mangelfull.
Legemiddelsamstemming ved innleggelse oppleves som tidkrevende og et området med høy risiko
for feil som kan følge pasienten gjennom hele pasientforløpet.
Gjennomføring av dobbeltkontroll trekkes frem som et forbedringsområde, særlig i forbindelse med
opplæring av nyansatte med tidligere arbeidserfaring. Det er en opplevd risiko at man feilaktig antar
at erfarne nyansatte har tilstrekkelig kunnskap og automatisk praktiserer rutiner for dobbeltkontroll i
henhold til enhetens rutiner.
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En enhet melder at føring av narkotikaskjema oppleves som lite intuitivt. Føring av skjemaene er
tidkrevende, og feilføring er en risiko. Enheten anbefaler innføring av elektronisk narkotikaprotokoll.
Psykiatrien melder at det ved enkelte sengeposter burde være flere sykepleiere/vernepleiere tilstede
for å sikre god oppfølging av legemiddelhåndteringen.
Flere klinikker gjennomfører årlig legemiddelvisitter, der det settes fokus på den enkelte post sine
risikoområder innen legemiddelhåndtering. Slike legemiddelvisitter oppleves om nyttige og anbefales
spredt til flere klinikker i Helse Stavanger.
Egne vurderinger av internkontrollen
Legemiddelområdet er utpekt som 1 av 5 risikoområder som det skal arbeides særskilt med i Helse
Vest i perioden 2020-2023. Det er etablert en regional arbeidsgruppe, ledet av administrerende
direktør i SAV, som har i oppdrag å utarbeide en regional plan for legemiddelbehandling med høy
risiko for uheldige hendelser og pasientskade. Arbeidet i den regionale gruppen skal danne en
plattform som lokale arbeidsgrupper i hvert helseforetak kan støtte seg på for sitt videre arbeid med
risikoområdet. Det er systemforvalter sin vurdering at prioritering av arbeidet med risikoområdet
legemidler (ROMLE) bør være Helse Stavanger sitt hovedfokus på legemiddelområdet det kommende
året.
Forbedringsforslag
Forbedringsområde

Foreslåtte tiltak

Ansvarlig

Elektronisk kurve



Systemansvarlig 01.09.2022
Meona

Tilby oppfriskningskurs i Meona
-


Legemiddelsamstemming




Etterlevelse av rutiner
på legemiddelområdet





Risikolegemidler



Fysiske kurs
Gjøre opplæringsvideoer lettere
tilgjengelig

Tydeliggjøre praksis for melding
av systemfeil i Meona
Tilby oppfriskningskurs i
legemiddelsamstemming

Frist

Apoteket (AFT)

01.06.2022

Revidere EQS-prosedyre 1418
Farmasøyt FFU
«Opptak av legemiddelanamnese
og legemiddelsamstemming inn
til Helse Stavanger»
Apoteket (AFT)
Utarbeide undervisning for
nyansatte sykepleiere som
avholdes kvartalsvis gjennom
året

01.09.2022

Klinikkene bør vurdere innføring Klinikkledelsen
av jevnlige legemiddelvisitter
etter modell fra Klinikk for hodehals og rehabilitering og Kirurgisk
klinikk
Klinikkledelsen
På forespørsel bidra aktivt inn i
lokalt arbeid med risikoområdet
legemidler (ROMLE)

01.10.2022

01.02.2022

Kontinuerlig
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Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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Blodtransfusjoner
Systemforvalter:
Avd.sjef/avd.overlege:
Gunn Kristoffersen

Oppsummering
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen

Kort oppsummering:






E-læringskurs gjøres til en sentral obligatorisk plan
Varierende oppfølging av kompetanseplaner
Utrulling av E-læringskurs må prioriteres lokalt
Tildele kompetanseplan til relevant personell, tilrettelegge og følge opp at kravene gjennomføres
For lav kompetanse ut i avdelingene vedrørende risiko ved bruk av blodkomponenter og
blodprodukter



Opplæring av nytilsatte i gjennomføring av dobbeltkontoll

Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang
Forbedringsområde

Foreslåtte tiltak

Ansvarlig

Frist

Kompetanse/praksis

•

Tildele kompetanseplaner til alle
sykepleiere og leger som deltar
ved transfusjonsbehandling
(sertifisering/resertifisering)

Avdelingsansvarlig 2022

Kompetanse

•

Gjennomføre E-læringskurs
Transfusjoner

«

2022

Kompetanse

•

Internundervisning

«

2022

Kompetanse/øvelse

•

Avvik som læringsarena

«

2022

Kompetanse/paksis

•

Kjenne til overordnete prosedyrer i
HST for området

«

2022

Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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Medisinsk utstyr
Systemforvalter:
Geir Sørgjerd
Oppsummering
Basert på:
-

Tidligere ledelsens gjennomganger
Tilbakemeldinger fra klinikker/ divisjon/ staber
Egne vurderinger av internkontrollen

Kort oppsummering:
Det som er gjennomgående i tilbakemeldingene fra klinikkene i år er behovet for utstyrsoversikter,
opplæringsmateriell og brukeropplæring.
Det er i 2020 igangsatt et forbedringsarbeid i forhold til opplæring i bruk av medisinsk utstyr (ref. LGsak 136/20)
. Gjennom en systematisk kartlegging er det avdekket flere forbedringsområder knyttet til medisinsk
utstyr. Forbedringsområdene kan deles opp i fire områder:
-

Innkjøpsprosessen for medisinsk utstyr under 100.000 kr eks. moms
Opplæring i bruk av medisinsk utstyr
Brukerveiledninger
Utstyrsansvarlige

Forbedringsområder som fremkommer i kartleggingen sammenfaller med tilbakemeldingen fra
klinikkene.
Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang
Forbedringsområde

Foreslåtte tiltak

Ansvarlig

Frist

Manglende rutine for
innkjøp av medisinsk
utstyr under 100.000
kr. eks. moms

- Utarbeide rutine for
innkjøp av medisinsk utstyr
under 100.000 kr eks. mva
og implementere denne i
foretaket

Prosjektet /MTI

20212022

Det finnes i dag flere
ulike utstyrstyper
innen samme
utstyrskategori.

- Undersøke muligheter for
standardisering og
rammeavtaler

MTI

20222024

Helse Stavanger
mangler sentrale
opplæringskrav for
medisinsk utstyr

- Utvikle sentrale
kompetansekrav for utstyr
som brukes på tvers av 2
eller flere avdelinger.
Kompetansekravene
kvalitetssjekkes før
publisering

Prosjektet og
utdanningsavdelingen

20212023
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- Samarbeide regionalt i
utviklingen av
kompetansekrav
Klinikken har ikke i
tilstrekkelig grad
oversikt over sin egen
utstyrsportefølje

- Utstyrsansvarlige i
klinikkene henter selv ut
oppdaterte ferdige
rapporter i Medusa evt får
disse tilsendt fra MTI

Utstyrsansvarlige/MTI

2022

Ikke alle enheter har
utstyrsansvarlige
(jf. krav)

- MTI mottar liste over
utstyrsansvarlige i alle
enheter. Oppdateres årlig.

Klinikksjefer/ MTI

202122

Utstyrsansvarlige er
ikke kjent med rutinen
eller rollen, og det er
ikke definert hvilken
kompetanse eller
opplæring
utstyrsansvarlige skal
ha.
Ulik praksis fra enhet
til enhet i forhold til
håndtering av
brukermanualer (EQS
eller papirformat).
Flere lokale
brukermanualer er
gått ut på revisjonsfrist

- Revidere rutinen for
utstyrsansvarlig i forhold til
prosjektet
- Implementere rutinen i
foretaket

Prosjektet reviderer rutinen i
samarbeid med MTI og BHM og
utarbeider plan for
implementering

2022

2022

- Brukermanualer legges i
Prosjektet utarbeider kategorier,
som globale dokument i EQS navnsetting i EQS,
dokumentansvarlig og godkjenner

- Fjerne lokale varianter av
brukermanualer fra EQS
(rydde jobb) parallelt med
at sentrale kompetansekrav
blir publisert
Avdelingene får ikke
Mangel på kvalifiserte
alltid den ønskede
søkere til stillinger har ført
hjelp fra MTI til rett tid til at MTI nå inngår er
MTI har begynt å miste samarbeid med OsloMet om
verdifull kompetanse.
videreutdanning av evt
Høy snittalder gjør at
nyansatte ingeniører uten
dette vil fortsette i de
med tekn kompetanse. UiS
nærmeste årene.
starter opp med tekn
utdanning i 2022.

2022

Dokumentansvarlige i alle enheter

20222024

MTI

2022

Kommentarer fremkommet i ledelsens gjennomgang:
Det pågår et prosjektarbeid i foretaket for å utarbeide et system for systematisk opplæring i bruk og
håndtering av medisinsk utstyr. Arbeidet inkludere mange av de risikoområdene som er påpekt i
tidligere ledelsens gjennomganger og ved eksterne tilsyn. Arbeidet er godt i gang og vil ved
ferdigstillelse bli presentert i Adm. direktørs ledergruppe.
Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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Ytre miljø
Systemforvalter Ytre miljø:
Miljø- og sikkerhetsrådgiver for farlig gods og farlig avfall Yngve Mathisen og miljørådgiver Birte
Helland

Oppsummering
Status Ledelsens gjennomgang 2020:
Forbedringsområde

Foreslått tiltak

Ansvarlig

Frist

Vise sammenheng mellom
miljøkrav i ISO standarden og
hvordan sykehuset etterlever
miljøkravene.

Ledergruppen ber om at relevant miljøresultatdokumentasjon blir overført og
fremkommer i Samsvarsvurderingen.

Ved
gjennomgang av
HMS
handlingsplanen
våren 2021

Systemforvalter Ytre miljø

Oppfølging av observasjoner
med tiltak og ansvarlig etter
årets resertifisering.

For å sikre at observasjonene etter ekstern
miljørevisjon blir fulgt opp, ber ledergruppen om
at ulike tiltak «på gult, under arbeid» blir overført
til HMS handlingsplan.

Ved
gjennomgang av
HMS
handlingsplanen
våren 2021

Systemforvalter Ytre miljø
og ledelsens representant

Ledergruppen skal gjennomgå
foretakets miljøpolitikk årlig

Sykehuset beholder sin nåværende miljøpolitikk.

Presentert i egen
LG sak

Foretaket må bruke
oppdatert miljøpolitikk

Det må sikres at oppdatert miljøpolitikk blir brukt
på ulike elektroniske plattformer og interne
prosedyrer.

31.12.20

Systemforvalter Ytre miljø
og
Kommunkasjonsavdelingen

ISO 14001 standarden krever
målbare mål

Ved gjennomgang av HMS handlingsplan våren
2021 ønsker ledergruppen å få presentert et
forslag til nye kvantitative delmål for miljømål to
og tre.

Ved
gjennomgang av
HMS
handlingsplanen
våren 2021

Systemforvalter Ytre miljø

ISO 14001 krever at foretaket
synligjøre i hvilken grad
miljømålene er oppnådd

Ledergruppen tar status til mål og tiltak til
orientering.

Presentert i egen
LG sak om status
HMS
handlingsplan
våren 2020

Systemforvalter Ytre miljø

ISO 14001 standarden krever
kontinuerlig forbedring

Ledergruppen vedtar nytt delmål og tiltak som
foreslått.

Ved
gjennomgang av
HMS
handlingsplanen
våren 2021

Systemforvalter Ytre miljø
og
Økonomi og finansdirektør

Tilbakemeldinger fra klinikker/divisjoner/staber 2021:
Ti av tretten klinikker har gitt tilbakemelding innen ytre miljø og gitt ulike forbedringsforslag. Det
fremstår som en sammenblanding av tiltak innen egne definerte risikoområder og to klinikker skriver
at arbeidet med ytre miljø fungerer tilfredsstillende. Systemforvalterens vurdering er at det arbeides
godt med ytre miljø ute i enhetene og ser positivt på at det fremkommer gode forbedringsforslag til
kontinuerlig forbedring.
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Det ytres bl.a. ønske om å belyse begrepet «Samfunnsansvar», få til mer kildesortering, at foretaket
ser på bruken av engangsutstyr, at man ser på hvordan pasientforløp kan bli mer effektive, og
hvordan en kan stille miljøkrav i anbudsprosesser m.m. Et utvalg av disse forslagene vil bli integrert i
årets forbedringsforslag i Ledelsens gjennomgang 2021, samt følges opp i miljømålene i HMS
handlingsplan.

Egen vurdering av internkontrollen:
Helse Stavanger HF er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001:2015.
En viktig del av miljøstyringssystemet er ledelsens gjennomgang, og i henhold til ISO 14001:2015,
standardens kapittel 9, pkt. 9.3 skal gjennomgangen gi svar på:




Om vi oppnår ønskede mål og resultater
Om vi overholder gjeldende lover, forskrifter og andre krav (samsvarsvurdering)
Om miljøstyringssystemet fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring

Det vil si at ledelsens gjennomgang blant annet skal vise foretakets måloppnåelse, forslag til
forbedringer og vurdere samsvar mellom egen sykehusdrift og myndighetskrav.
Følgende er innhold i ledelsens gjennomgang Ytre miljø:
1.0 Krav og føringer
1.1 Samsvarsvurdering
1.2 Oppsummering fra ekstern og intern miljørevisjon
2.0 Miljøpolitikk
3.0 Miljømål og tiltak - handlingsplanen
3.1 Status for miljømål og tiltak
3.2 Status for miljømål og tiltak, og forslag til videre arbeid
4.0 Forslag til vedtak/referat

1.0 Krav og føringer
Utdrag fra Styringsdokumentet 2021 Helse Stavanger:
Polikliniske video- og telefonkonsultasjonar
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Prosentdelen polikliniske konsultasjonar som gjennomførast over video og telefon skal vere over 15
pst. Bruk av polikliniske video- og telefonkonsultasjonar vil variere innanfor ulike fagområde og for
ulike pasientgrupper. Til no er det i hovudsak innanfor områda psykisk helsevern og kronisk sjuke
pasientar dette har vore brukt. Det er viktig at føretaka i Helse Vest i første halvår 2021 gjer grundige
faglege vurderingar for bruk av video- og telefonkonsultasjonar.
Samfunnsansvar
Staten si eigarutøving skal bidra til å nå staten sine mål som eigar på ein bærekraftig og ansvarleg
måte. FNs bærekraftsmål er sentrale i staten si eierskapsmelding. Staten forventar mellom anna at
selskapa er leiande i sitt arbeid med ansvarlig verksemd. I 2019 blei den første nasjonale rapporten
for spesialisthelsetenesta sitt arbeid med samfunnsansvar publisert. Med denne rapporten blei det
også for første gong utarbeida eit felles klimarekneskap for helseføretaka. Helse- og
omsorgsdepartementet ønskjer at det blir bygt vidare på det gode arbeidet som er gjort og at den
felles klimarekneskapen og den nasjonale rapporten utviklast vidare og blir publisert årleg.
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å:
 vidareutvikle arbeidet med å sikre ei ansvarleg verksemd. Dette inneber mellom anna å førebyggje
arbeidslivs- og økonimisk kriminalitet, og ta i vare arbeidstakarrettane.
 vidareutvikle arbeidet med klimarekneskap og redusere verksemda sitt klimaavtrykk.

Rammeverk
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2021 er den tredje felles rapport de fire
helseregionene presenterer. Rapporten omfatter alle helseforetak i landet og de felleseide
selskapene. Innholdet i rapporten omhandler klima og miljø, menneskerettigheter og
arbeidstakerrettigheter, samt antikorrupsjon. I denne rapporten inngår Helse Stavanger sitt
klimagassregnskap.
Et nytt nasjonalt rammeverk for miljø og bærekraft i Spesialisthelsetjenesten, som har som mål å
integrere miljø og bærekraft inn i ordinær virksomhetsstyring, er utarbeidet. Alle de fire regionale
helseforetakene har besluttet å innføre det nye rammeverket. Det nasjonale samarbeidsutvalget for
klima og miljø (SU) har utarbeidet en felles sjekkliste med miljøindikatorer som er bygd på FNs
bærekrafts mål. Disse indikatorene er ment å brukes i oppfølgingsmøter mellom f.eks. Helse Vest
RHF og Helse HF for oppfølging av arbeidet med miljø og bærekraft. Før rammeverket iverksettes, må
SU gå i dialog med Helse og Omsorgsdepartementet (HOD), men dette er ikke gjort grunnet
regjeringsskifte høsten 2021.
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Endringer i risikoer og muligheter innen klima og miljø
Standarden trekker fram følgende kilder til risikoer og muligheter som det er nødvendig å håndtere
for at ledelsessystemet for miljø kan oppnå de tiltenkte resultatene, dvs. forhindre eller redusere
uønskede virkninger og oppnå kontinuerlige forbedringer.

I forbindelse med årets miljørevisjon, ISO 14001:2015 første oppfølgingsrevisjon, tredje
sertifikatperiode, ble risiko- og mulighets-analysen oppdatert med følgende nye punkter:
I styringsdokumentet 2021 står det at foretakene skal arbeide for å videreutvikle klimaregnskapet.
Utarbeidelse av klimabudsjett er i tråd med dette kravet. For at Helse Stavanger skal bidra, og henge
med i regionalt- og nasjonalt klimaarbeid, sees behov for å utarbeide foretakets første klimabudsjett.
Muligheten for å bestille sovekupe på tog for dag og natt-reiser, oppsamling og gjenbruk av
anestesigasser, mulighet for å bruke biomasse og resirkulert plast ved produksjon av kanylebokser,
omgjøring av smittefarlig avfall til fyllmasse eller restavfall og planlagt overgang til fossilfrie kjøretøy.

Forslag til tiltak:
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Ledergruppen i Helse Stavanger HF ber om å få forslag til vedtak vedrørende temaet Rammeverk for
klima og miljø.

1.1 Samsvarsvurdering
Samsvarsvurdering vil si å se på sammenhengen mellom miljøkrav i ISO-standarden og hvordan
sykehuset ivaretar og etterlever miljøkravene. Samsvarsvurderingen gjennomføres ved å bl.a.
gjennomgå funn fra interne og eksterne revisjoner, tilsyn, HMS-årsrapport, (inklusivt Ytre miljø)
ForBedringsundersøkelsen, Sikkerhetsrådgivers årsrapport 2020, risikovurdering Potensielle
miljøskadelige utslipp og uønskede hendelser. Basert på dette vurderes det om sykehusdriften er i
samsvar med aktuelle lover/forskrifter/prosedyrer/egne krav som er dokumentert i EQS prosedyrer.
Miljøstandarden presiserer at sykehuset må ha kontroll og kunne styre prosesser som er
«outsourcet», spesielt når prosessen er identifisert som et viktig miljøaspekt. Tiltak for å sikre
samsvar og forbedringer er lagt inn i miljøhandlingsplanen. Det arbeides med en ny samarbeidsavtale
mellom Helse Stavanger HF og Sykehusinnkjøp HF hvor mest sannsynlig roller, funksjoner og
oppgaver vil bli tydeligere beskrevet.
Samsvarsvurderingen viser blant annet at det er få meldte og behandlede miljøavvik. I tillegg kan
nevnes:
 mangelfulle miljøhandlingsplaner på enhetsnivå
 mangelfull bruk av risikoanalyser på Ytre miljø
 mangelfull/lite synlig årsaks vurdering/analyse av miljøavvik i Synergi
 mangelfull kunnskap og feil bruk av Seponett-bokser – (Sikker oppsamling av kasserte
legemidler)
 mangelfull miljø-kunnskap av ansatte i anbudsprosesser, inklusivt livsløpsberegninger
 mangelfull kompetanse i avfall- og gjenvinningshåndteringen
De fleste punktene blir ivaretatt i HMS handlingsplanen, i interne og eksterne revisjoner, i HMS-KP
møtet m.m. Miljørådgiver vil ut fra et risikoaspekt fokusere på mangelfull og feil bruk av Seponettbokser. Over flere år er de fleste tiltak gjennomført, men under interne og eksterne revisjoner, samt
befaringer, viser det seg at bruken fortsatt er mangelfull. Det er registrert flere avvik fra
Forsyningsavdelingen.
Forslag til tiltak:
Ledergruppen ber om at alle avdelingssjefer i somatiske og psykiatriske enheter informerer om riktig
bruk av Seponett på avdelingssykepleiermøtet.

1.2 Oppsummering fra ekstern og intern miljørevisjon
Ekstern revisjon
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Helse Stavanger HF ble sertifisert etter ny miljøstandard ISO 14001:2015 høsten 2017. Første
oppfølgingsrevisjon, tredje sertifikatperiode ble i år gjennomført i uke 37, 14.-16. september 2021.
Sertifiseringsselskapet KIWA* gjennomførte en digital resertifisering etter tilsendt revisjonsplan. Alle
revisjonsenhetene (Nye SUS, Renholds- og Forsyningsavdelingen) møtte godt forberedt. Det ble gitt
fem observasjoner, dvs. ett avvik, to merknader og to forbedringspunkt. Revisjonsrapporten er lagt
ut på Grønt sykehus på PULSEN/Intranettet.
Frist for lukking av observasjonene er satt til 16.12.2021. Nytt av året er at avvik, merknader og
forbedringspunktene er registrert i Revisjonsmodulen, samt at det er utarbeidet en handlingsplan i
Synergi.
Intern revisjon
For å undersøke om miljøledelsessystemet er i samsvar med gjeldende interne prosedyrer,
forskrifter/lovverk samt miljøstandarden ISO 14001:2015, gjennomføres det interne
foretaksrevisjoner. Tidligere gjennomførte miljørådgiver egne miljørevisjoner, men i 2019 ble Ytre
miljø en naturlig del av foretakets revisjoner. Miljørådgiver og sikkerhetsrådgiver for farlig gods og
farlig avfall, Yngve Mathisen, inngår som fagrevisor i hver revisjon. I år er det gjennomført to
klinikkrevisjoner med fem underliggende avdelinger. Miljøavvikene er sammenfallende med
observasjoner fra ekstern revisjon og behandles i Revisjonsmodulen i Synergi.
Forslag til tiltak:
Ledergruppen ber om å få en gjennomgang av forslag til vedtak før observasjonene blir lagt inn i
KIWA sin kundewebb.

2.0 Miljøpolitikk
For å kunne redusere vårt miljøavtrykk lokalt, nasjonalt og globalt har foretaket definert sin egen
miljøpolitikk.
Miljøpolitikk er bedriftens miljø-ledestjerne og skal sikre bærekraftig vekst og drift.
ISO standarden krever at miljøpolitikken skal gjennomgås årlig under ledelsens gjennomgang på
foretaks- og divisjons-nivå. Miljøpolitikken ligger til grunn for alt miljøarbeid som utøves i foretaket,
og det har ikke vært behov for å redigere innholdet i miljøpolitikken siden Ledelsens gjennomgang i
2020. Miljøpolitikken danner grunnlaget for miljømålene og handlingsplanene på foretaksnivå,
divisjonsnivå, og miljøledelse er en del av HMS-systemet og en integrert del av kvalitets- og
pasientsikkerhetsarbeidet. Miljø og sikkerhetsrådgiver Yngve Mathisen er ansatt i HMS avdelingen og
Miljørådgiver er ansatt i Driftsservice/ledelse.

Forslag til tiltak:
Helse Stavanger HF beholder sin nåværende miljøpolitikk.
*Kiwa er et av verdens ledende TIC-selskap og leverer tjenester innen testing, inspeksjon og sertifisering.

3.0 Miljømål og tiltak – HMS handlingsplan
Foretakets HMS handlingsplan med tre miljømål ligger til enhver tid oppdatert på Grønt sykehus.
Miljømålene bygger på en miljøkartlegging av foretakets miljøaspekter og en Risiko og
mulighetsanalyse som kontinuerlig oppdateres.
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HMS- handlingsplanen er et dynamisk dokument som betyr at den er i stadig endring. Status på
målene presenteres fast til Ledergruppen hver vår, samt om høsten i Ledelsens gjennomgang.
Under vårens presentasjon av HMS handlingsplan ble flere forslag til kvantitative delmål vedtatt. I
henhold til interne prosedyrer skal det gjennomføres en miljøkartlegging og forslag til nye miljømål
hvert tredje år. Dette var planlagt høsten 2021. Med bakgrunn i arbeidet med å innføre et
Rammeverk for klima og miljø, avventer HMS avdelingen med å starte dette arbeidet til saken er
avklart.
HMS handlingsplan i Synergi er tatt i bruk. Den vil synliggjøre foretakets mulighet- og risiko-bilde på
en mer visuell og brukervennlig måte, samt at handlingsplanen kan «trekkes ned» til bruk for de ulike
underliggende enhetene i foretaket. Ved dokumentgjennomgang sees fortsatt mangelfulle
utarbeidete HMS handlingsplaner.

Forslag til tiltak:
Arbeidet med miljøkartlegging og forslag til nye miljømål starter opp etter at Rammeverket for klima
og miljø er behandlet i Ledergruppen.

3.1 Status for miljømål og tiltak
I Helse Stavanger utarbeides det årlig en Miljørapport. Det er en kortfattet rapport som viser
resultatoppnåelse på miljø, samt de saker som har blitt håndtert og gjennomført gjennom året.
Datafangsten fra klimagassregnskapet blir oversendt Sykehusbygg HF som bearbeider tallene og
deretter blir «summen» av Helse Norges miljøarbeid satt sammen i Spesialisthelsetjenestens rapport
for samfunnsansvar. Etter oppdrag fra Helse Vest HF ble ledergruppen bedt om å vurdere hvilke
tiltak som kunne overføres til egen drift.
Foretakets miljørapport viser at målet om å redusere CO2 utslippet med 3% årlig, ble innfridd ved at
vi reduserte utslippet med 6,3%. Utviklingen vurderes som positiv, men sett i lys av pandemien, ser vi
at størstedelen av reduksjonen kommer fra mindre reisevirksomhet med både bil og fly. Miljømålene
om å optimalisere bruk av legemidler og miljøbevisste ansatte ble ikke fullt ut innfridd.
Forslag til tiltak:
Ledergruppen tar status for miljømål og tiltak til orientering.

3.2 Status for miljømål og tiltak, og forslag til videre arbeid
For å evaluere hvilken grad igangsatte tiltak har bidratt til måloppnåelse, oppleves det enklere å
evaluere kvantitative mål/delmål kontra kvalitative. Graden av kvalitativ måloppnåelse kan skisseres
med en oppadgående eller nedadgående trend, men det tydeliggjøres mer når de er kvantitative.
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På bakgrunn av en observasjon gitt av KIWA under revisjonen i 2020, vedtok ledergruppen fire nye
kvantitative delmål våren 2021. Delmålene og forslag til tiltak er drøftet med systemansvarlige og
følges opp i HMS handlingsplan.

Miljømål 1: Redusere CO2 utslippet med 3 % årlig
Det jobbes godt med ulike tiltak i avdeling for Pasientreiser, Kommunkasjonsavdelingen, bilansvarlig i
Driftsservice, og Kjøkkenavdelingen. To ganger i året kontaktes ansvarlige for tiltak for å diskutere
status for tiltakene.
Under delmålet «Fossilfri virksomhet innen 2030» er ladepunkter på Våland et tema med ulike
elementer som har endret seg noe siden siste ledelsens gjennomgang. De fleste ladepunkter på
sykehuset forbeholdes egne kjøretøy og ansatte tilbys «Plug & Pay». Informasjon og merking av
ladestasjonene kan dog optimaliseres. Dagens el-biler har større rekkevidde enn før og behovet for å
lade på jobb er redusert. I nær omkrets fra sykehuset finnes også mange hurtigladere.
Det er gledelig å registrere at foretakets hybride- og nullutslipps-kjøretøy stadig øker i antall.
Den pågående pandemien har medført en reduksjon av reisevirksomheten både med bil og fly. Både i
et klima og økonomisk aspekt, bør det utarbeides en plan om hvordan framtidig møteaktivitet skal
gjennomføres etter pandemien. Kommunkasjonsavdelingen arbeider for å desentralisere streaming
av møter, men for å ikke «falle tilbake til gamle mønstre» bør enhver reiseaktivitet godkjennes av
nærmeste leder før den gjennomføres. Det anbefales også at foretakets reisepolicy gjennomgås med
hensyn til behov for endringer etter erfaringer fra pandemien.
Det er laget en billettløsning for å tilby kollektiv transport enten med buss eller tog. SUS skal være
pilot hos Kolumbus der det gis mulighet for å få billett som kan sendes til mobiltelefonen i ett system
som heter «Send billett». Planlagt oppstart er november 2021.
Delmålet «Øke kildesortering av matavfall med to plasser årlig» er innfridd, og systemansvarlig
mottar stadig forespørsel om muligheter for oppstart av innsamling av matavfall.

Forslag til tiltak:
Det anbefales å gjennomgå foretakets reisepolicy.

Miljømål 2: Optimal bruk av legemidler
Under delmålet «Redusere bruk av bredspektret antibiotika» er det listet opp flere tiltak som pågår.
Foretaket har sluttet seg til regjeringens mål om en 30 prosent reduksjon i bruken av bredspektret
antibiotika i sykehus. Foretaket har nådd 14,7 prosent av målet om en 30 prosent nedgang i bruk av
bredspektret antibiotika fra 2012 til 2020.
Årets nye kvantitative delmål, «Øke gjennomføringsgrad av legemiddelhåndteringskurset med 10%
årlig», er ikke oppnådd. Legegruppen har kun oppnådd en økning på 0,5% og sykepleiergruppen med
2,6% i forhold til våren 2021. E-læringskurset «Riktig antibiotika bruk av leger» har gått ned med 10%
i forhold til våren 2021. Ved interne revisjoner fremkommer ofte mangelfulle kompetanseplaner, og
dette bør sees i sammenheng med medarbeidersamtaler.
Miljømål 3: Miljøbevisste medarbeidere
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Gjennomføring av e-læringsprogrammet «Ytre miljø» har en gjennomføringsprosent på 62,7% i løpet
av en treårsperiode, og dermed er målet om 80% gjennomføringsgrad ikke nådd.
E-læringsprogrammet er obligatorisk og kan ikke velges vekk. Allikevel hadde 102 personer krysset av
for «ikke relevant».
Det jobbes godt med HMS-KP gruppen for å nå delmålet om å «øke antall enheter som har
utarbeidet HMS- handlingsplan».
I påvente av en ny samarbeidsavtale med Helse Innkjøp HF og oppfølging av observasjoner fra intern
revisjon, er det ikke gjennomført noen tiltak på delmål tre som er beskrevet som at «alle nivå 2
enheter har fått bistand til å finne gode miljøtiltak i anbudsprosesser innen en 3- års periode».
Forslag til tiltak:
Ledergruppen ber om at kompetanseplaner skal gjennomgås i medarbeidersamtaler.
Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang
Forbedringsområde

Foreslått tiltak

Ansvarlig

Rammeverk for miljø og
bærekraft i
Spesialisthelsetjenesten
Riktig bruk av Seponett
(Sikker oppsamling av
kasserte legemidler)

Ledergruppen i Helse Stavanger HF ber
om å få forslag til vedtak vedrørende
temaet Rammeverk for klima og miljø
Informere om riktig bruk på
Avdelingssykepleiermøtet

Miljørådgiver

Lukking av avvik etter
ekstern revisjon

Ledergruppen ber om å få en
gjennomgang av forslag til vedtak før
observasjonene blir lagt inn i KIWA* sin
kundewebb
Helse Stavanger HF beholder sin
nåværende miljøpolitikk
Arbeidet med miljøkartlegging og forslag
til nye miljømål starter opp etter at saken
Rammeverk for klima og miljø er
behandlet i Ledergruppen
Ledergruppen tar status til mål og tiltak
til orientering
Det anbefales å gjennomgå foretakets
reisepolicy

Miljørådgiver

Miljøpolitikk
Miljømål og tiltak –
HMS handlingsplan

Status miljømål og
tiltak
Reiseaktivitet

Frist

Så snart
saken er
avklart
Avd.sjef/HMS- Innen 2021
KP

Ledergruppen

Innen
medio
desember
2021
LG 2021

Miljørådgiver

Så snart
saken er
avklart

Ledergruppen

LG 2021

Ledergruppen

Innen 2022

*Kiwa er et av verdens ledende TIC-selskap og leverer tjenester innen testing, inspeksjon og sertifisering.

Beslutning i ledelsens gjennomgang
Adm. direktør gir tilslutning til foreslåtte tiltak.
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