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FORSLAG TIL VEDTAK  

Styret i Helse Stavanger gir sin tilslutning til plan for arbeidet med fem på topp risiko-
områder i Helse Vest, og at kommunikasjon blir et sjette område som riskostyres etter de 
samme retningslinjene. 
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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger  
Administrerende direktør vurderer at de fem utvalgte risiko-områdene regionalt er gode 
prioriteringer i arbeidet med risikostyring, som også er i tråd med utfordringer i Helse 
Stavanger. Dette regionale initiativet innebærer en nødvendig og riktig dreining fra 
risikovurdering til risikostyring. Administrerende direktør anbefaler styret å slutte seg til 
plan og struktur for arbeidet med topp fem risikoområder de kommende årene og videre at  
kommunikasjon skal være et sjette område i arbeidet med risikostyring i foretaket.  

Sammendrag 
Helseforetakene i Helse Vest har siden 2009 gjennomført årlig risikostyring på felles 
styringsmål. Risikovurderingene har vært fulgt opp og rapportert tre ganger årlig, både til 
egne styrer og i årlig melding, men har i senere år fått mer preg av rapportering enn 
risikostyring.  
Styret i Helse Vest vedtok 23.11.2020 at det fremover skal legges større vekt på 
risikostyringen og har videre beskrevet fem risikoområder som alle foretakene i regionen skal 
risikovurdere de neste to til tre årene. Risikoområdene er legemiddelområdet, vold og trusler 
mot medarbeidere, uønsket variasjon innen radiologi og ortopedi, IKT og 
informasjonssikkerhet, samt ekstern turnover. 
Retningslinjene for risikostyring er revidert, hvor bedre ledelsesforankring, innhenting av 
tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon, samt usikkerhetsaspektet i vurderingene er tydeligere 
vektlagt. Rutinene beskriver risikostyringsprosessen i henhold til ISO 31000, og vektlegger i 
større grad ledelsesforankring, involvering og kommunikasjon. I tillegg beskrives en struktur 
for samarbeid og erfaringsutveksling mellom foretakene. 
 
Helse Stavanger har gjennom egen overordnet risikokartlegging, avdekket at kommunikasjon 
er et område med høy risiko. Foretaket har derfor besluttet at dette skal være et sjette 
område som risikovurderes etter samme retningslinjer som beskrevet over. 
 
Helse Stavanger har startet arbeidet med risikostyring av de seks områdene. De fleste 
arbeidsgruppene er oppnevnt og det er etablert en struktur og plan for oppfølging av 
arbeidet. Før risikovurderingene kan starte for fullt skal regional ansvarlig sørge for at det 
utarbeides faktagrunnlag og omtale av pågående arbeid innen de ulike områdene. Lokale 
arbeidsgrupper avventer dette arbeidet før risikovurderingene kan gjennomføres.  
 

Fakta  
 

Bakgrunn 
Foretaksgruppen i Helse Vest har siden 2009 på årlig basis gjennomført risikostyring av 
utvalgte regionale styringsmål. Risikostyringen har blitt gjennomført i tråd med retningslinjer 
for risikostyring i Helse Vest utformet i 2008. Risikovurderingene har vært fulgt opp og 
rapportert tre ganger årlig, både til egne styrer og i årlig melding, men har i senere år fått mer 
preg av rapportering enn risikostyring.  
 
Styret i Helse Vest har vedtatt at det fremover skal legges større vekt på risikostyring og 
vedtatt fem risikoområder alle foretakene i Helse Vest skal risikovurdere de neste to til tre 
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årene. Styrene i helseforetakene skal, som en del av sitt tilsynsansvar, se til at risikostyringen 
fungerer i tråd med hensikten, bidrar til måloppnåelse og sikre kontinuerlig forbedring av 
virksomheten. 
 
Helse Vest RHF har i samarbeid med de fire lokale helseforetakene og med bakgrunn i 
«Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten» og «Rammeverk 
for verksemdstyring i Helse Vest», gjennomført en revisjon av rammeverket for risikostyring i 
Helse Vest. Resultatet av dette arbeider er beskrevet i «Retningslinjer for risikostyring» og 
«Prinsipp for risikostyring Helse Vest». I tillegg er det utarbeidet føringer for arbeidet med de 
fem definerte risikoområdene, «Organisering 5 på topp risiko». De vesentligste endringene i 
de reviderte rutinene er knyttet til bedre en forståelse og gjennomføring av 
risikostyringsprosessen, samtidig som det legges mer til rette for regionalt samarbeid og 
læring på tvers av foretakene. 
 
Våren 2018 startet Stavanger universitetssjukehus (SUS) et arbeid med en overordnet 
risikokartlegging på pasientsikkerhetsområdet, inspirert av Stortingsmelding 6 /2017-2018- 
«Kvalitet og pasientsikkerhet 2016». Målet var å fremskaffe en overordnet oversikt over 
risikoområder i foretaket basert på ulike, men allerede kjente kilder.  
De fem på topp risiko-områder initiert fra Helse Vest, samsvarte i stor grad med det som 
fremkom i SUS sin egen risikokartlegging. I tillegg viste risikokartleggingen at mangelfull eller 
dårlig kommunikasjon var et område som tydelig utmerket seg med høy risiko.  Dette 
omfatter både kommunikasjon mellom helsepersonell, mellom helsepersonell og pasienter og 
pårørende, samt mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Administrerende direktør 
besluttet derfor at kommunikasjon skal være et sjette område i arbeidet med risikostyring i 
foretaket. De lokale 6 på topp risikoområdene er nå: 
 

 Legemiddelområdet 
 Vold og trusler mot medarbeidere 
 Uønsket variasjon innen radiologi og ortopedi 
 IKT og informasjonssikkerhet 
 Ekstern turnover 
 Kommunikasjon 

 
Struktur 
Det har vært klare forbedringsområder knyttet til arbeidet med strategisk risikostyring 
initiert fra Helse Vest RHF. De nye retningslinjene tar opp i seg disse forholdene som spesielt 
retter seg mot tilstrekkelig ledelsesforankring, innhenting av relevant og tilstrekkelig 
bakgrunnsinformasjon, kontinuerlig oppfølging og korrigering av tiltak. I tillegg er vurdering 
av sårbarhet og usikkerhet nå inkludert. Helse Vest RHF sin rolle i arbeidet er tydelig 
beskrevet og ansvaret mellom RHF-et og de fire lokale helseforetakene avklart, jf. figur:  
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Stavanger universitetssjukehus har startet arbeidet med topp seks risikoområder. 
Gruppeledere og fasilitatorer på risikostyring som metode er oppnevnt. Gruppeledere er 
ansvarlig for å etablere arbeidsgrupper med riktig kompetanse, samt inkludere 
vernetjenesten og representanter fra tillitsvalgte. For å sikre god ledelsesforankring er det 
også en nivå 2-leder som risikoeier på hvert område. Analysestøtte vil være tilgjengelig der 
det er nødvendig. 
 
Foretaket hadde ikke tilstrekkelig kompetanse innen risikostyring, og våren 2021 
gjennomførte derfor 20 medarbeidere et kurs i risikostyring i regi av UiS. Deltakerne var 
samtlige HMS-Kvalitet og pasientsikkerhetskoordinatorer ute i klinikkene, samt noen 
medarbeidere i sentrale staber. Dette har hevet foretakets samlede kompetanse innen 
risikostyring og innebærer at alle fasilitatorene for topp seks risikoområdene er oppdatert 
både på tankesett og risikostyringsprosess. 
 
Den regionale risikoeier på hvert av de fem definerte risikoområdene skal utarbeide 
faktagrunnlag og gi en beskrivelse av pågående arbeid. Denne beskrivelsen skal danne 
grunnlaget for foretakene sine risikovurderinger. Til nå er det kun enkelte av de regionalt 
ansvarlige som har utarbeidet dette grunnlaget for risikostyringen, men dette vil komme i 
løpet av høsten for de resterende områdene.  
 
Arbeidet lokalt med de lokalt definerte topp seks risikoområder har derfor ikke kommet så 
langt. Arbeidsgruppene er dog stort sett etablert og de første møtene vil bli gjennomført tidlig 
høsten 2021.  
 
Det vil foreligge krav om rapportering av arbeidet med topp 6 risikoområder til Helse Vest 
RHF. På hvilken måte dette skal gjøres er ennå ikke besluttet. 
 
 
Kort beskrivelse av de seks prioriterte områdene i Helse Stavanger 
Felles for alle områdene er at de har både et HMS- og et pasientsikkerhetsperspektiv. 
 

 Legemiddelområdet 

Samlet sett i Helse Vest er uønskede hendelser som omhandler legemidler hyppigst 
registrerte avvik i avvikssystemet Synergi. SUS sin overordnede risikokartlegging viser at 
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dette også gjelder for SUS. Det har i senere år blitt iverksatt en rekke tiltak både lokalt, 
regionalt og nasjonalt for å redusere risikoen for feil i legemiddelhåndteringen. De uønskede 
hendelsene omhandler alt fra feil ordinering, manglende dobbeltkontroll, feil kurveføring og 
manglende avstemming mot kjernejournal. 
 
Helse Vest vektlegger fire hovedkomponenter på legemiddelområdet som alle omhandler 
IKT/teknologiløsninger: Pasientens legemiddelliste, bedre system for forskrivning av 
medikamentell kreftbehandling, endose-fabrikk og legemiddeltraller, samt 
strekkodeindentifisering og beslutningsstøtte ved ordinering. I SUS pågår det allerede flere 
lokale prosjekter for å redusere risikoen for feil i legemiddelhåndteringen, og disse vil bli 
inkludert i videre arbeid. Sykepleiesatsningen på riktig dobbeltkontroll og rett medikament til 
rett pasient, kan nevnes som eksempler. 
 

 Vold og trusler mot medarbeidere 

Synergi viser høy forekomst av registreringer som omhandler medarbeidere som har vært 
utsatt for vold, spesielt innen psykisk helsevern, men også i ambulansetjenesten og somatisk 
akuttmottak. Vold og trusler mot medarbeidere er krevende område og ved å samle 
ressursene både fra Helse Vest RHF og foretakene, forventes det å finne hvilke nye tiltak som 
kan iverksettes for å redusere risiko. 
Et eksempel på pågående arbeid er utredning knyttet til tilbud, kapasitet og infrastruktur for 
de mest alvorlig syke psykiatriske pasientene i regionen. Det er videre igangsatt et arbeid for 
å be lovgiver gjennomgå gjeldene regelverk med tanke på økt sikkerhet. 
 

 IKT og informasjonssikkerhet 

Kompleksiteten og sårbarheten innen IKT-systemer er økende. Helse Vest påpeker at det er 
behov for å se på helheten knyttet til oppgaver og ansvarfordeling i regionen, og for det å 
utvikle gode systemer for videreutvikling av kompetanse og system. Informasjonssikkerhet er 
et viktig element i dette. 
Utfordringsbildet knytter seg blant annet til fordeling av ansvar og oppgaver mellom Helse 
VestIKT og helseforetakene, bruk av utførte ROS-analyser i risikostyringen og økt 
digitalisering og innovasjon eksempelvis innen medisinsk utstyr. 
 

 Ekstern turnover 

Helsetjenesten står overfor vesentlige utfordringer vedrørende rekruttering og å beholde 
strategisk viktig kompetanse. Helseforetakene i regionen har ingen felles systematikk i 
innhenting av data rundt årsak til ekstern turnover. Helse Vest RHF ser behov for en grundig 
gjennomgang av fakta på området for flere grupper og en økt forståelse av hvorfor 
medarbeidere velger å slutte - ekstern turnover. Det er av den grunn iverksatt et regionalt 
prosjekt hvor første del av arbeidet rundt ekstern turnover er avgrenset til å innhente og 
sammenstille et kunnskapsgrunnlag om hvor mange, og hvorfor, medarbeidere forlater et 
helseforetak. Målet med første fase i prosjektet er å beskrive og analysere dagens situasjon. 
Neste fase vil ta for seg tiltak for å beholde og utvikle medarbeidere, redusere ekstern 
turnover. Helse Stavanger er representert i den regionale referansegruppen ved avdelingssjef 
i klinikk A. I tillegg følges arbeidet opp i den regionale direktørgruppen for personal og 
organisasjon. 
 



 

6 
 

 Uønsket variasjon innen radiologi og ortopedi 

De nasjonale Helseatlasene og annen type statistikk og analyser har vist stor variasjon i 
forbruk av helsetjenester innen de ulike medisinske fagområdene, både regionalt og nasjonalt. 
Helse Vest RHF ønsker derfor at ledere og fagfolk systematisk skal gå gjennom data som kan 
avklare om en slik uønsket variasjon er tilstede i regionen, og for å få frem mer kunnskap om 
prosess og metode. I første omgang prioriteres fagområdene radiologi og ortopedi. 
 
Risikokartleggingen i SUS underbygger valg av prioriterte områder.  
Av saker behandlet av Norsk pasientskadeerstatning (NPE), er ortopedi det området som har 
flest saker, både i antall som er meldt inn og de som har fått medhold.  
Hendelsesanalyser utført etter alvorlige pasientrelaterte hendelser peker ofte på radiologi 
som en av flere medvirkende faktorer til at behandlingen ikke var optimal, og noen ganger 
feil. Eksempler fra analysene peker på årsaker som mangelfulle henvisninger, forsinket eller 
oversett diagnose/funn eller for mange oppgaver.   
 

 Kommunikasjon 

SUS har i en kartlegging av risikoområder funnet at mangelfull eller dårlig kommunikasjon 
pekte seg ut som et gjennomgående tema (se vedlegg). Dette gjelder både mellom 
medarbeidere generelt og mellom helsepersonell og pasient/pårørende.  
Mangelfull eller dårlig kommunikasjon mellom helsepersonell i forskjellige medisinske team 
er en kjent årsak til pasientskader. SUS inngikk derfor allerede i 2006 et samarbeid med UiS 
og Laerdal Medical om stiftelsen SAFER. Universitetssykehuset har siden satset på 
simuleringsbasert trening og opplæring som et kvalitetsforbedrende tiltak.  Videre er et 
«Klinisk ledelse i team» kurs tatt i bruk. «TALK debrief» konseptet hvor man bygger opp om 
mer læring og bedre kommunikasjon i reelle pasientsituasjoner har også blitt tatt vel imot. 
Konseptet «4 gode vaner», som skal sikre bedre kommunikasjon mellom helsepersonell og 
pasient, er planlagt innført.  
 
Kontaktlegeordningen for å sikre god kommunikasjon og avklart ansvar for informasjon i 
forholdet mellom sykehuslege og pasient/pårørende har ikke blitt tatt i bruk i den grad som 
er forventet av sentrale helsemyndigheter. Det jobbes derfor med kontaktlegeordningen både 
lokalt og regionalt. 
               
Kommunikasjon er et satsningsområde i sykehuset, og kommunikasjonsstrategi 2020-2024 
skal bidra til at SUS når sine mål, samordner aktivitetene og kommuniserer tydeligere. 
Helhetlig pasientkommunikasjon, lederkommunikasjon, nytt universitetssykehus, åpenhet og 
ytringsklima, samt synliggjøre SUS som forsknings- og utdanningsinstitusjon, er 
satsningsområder. 
Ved å ta inn kommunikasjon som et sjette risikoområde i SUS, vil en i større grad synliggjøre 
og følge opp de mange kommunikasjonstiltak som er eller skal iverksettes.  
 
 
Plan for videre arbeid 
Arbeidet med topp risiko gruppene skjer både regionalt og lokalt. Lokale ledere av 
arbeidsgruppene vil delta i regional arbeidsgruppe og således sikre koordinering og 
erfaringsutveksling.  
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SUS vil fortsette arbeidet med risikoområdene i grupper utover høsten. Arbeidet er godt 
ledelsesforankret og både adm. direktørs ledergruppe, FAMU og kvalitet og 
pasientsikkerhetsutvalget er orientert om arbeidet så langt. 
Brukerutvalget vil bli orientert i løpet av tidlig høst og samtidig vil en diskutere og vurdere på 
hvilken måte brukerinvolveringen best kan ivaretas i risikostyringen. 
 

Konklusjon  
Administrerende direktør anbefaler styret å gi sin tilslutning til plan for arbeidet med de topp 
fem risikoområdene i Helse Vest, samt kommunikasjon som et sjette område i Helse 
Stavanger.  
 
 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Rutiner for risikostyring i Helse Vest 

2. Prinsipp for risikostyring i Helse Vest  

3. Organisering 5 topp risiko (Helse Vest) 

4. Helse Stavanger 2020- en overordnet risikokartlegging – sammendrag 

 

https://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Risikostyring/Retningslinjer%20for%20risikostyring%20i%20Helse%20Vest.pdf
https://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Risikostyring/Prinsipp%20for%20risikostyring%20i%20Helse%20Vest.pdf

