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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger  
 

Administrerende direktør vurderer at arbeidet med risikostyring av de seks prioriterte 
områdene er kommet noe ulikt, og at dette i stor grad skyldes at en avventer føringer fra 
Helse Vest RHF. Styret tar saken til orientering.  

Sammendrag 
Helse Stavanger risikostyrer seks områder, hvor fem er besluttet av Helse Vest RHF og er 

felles for regionen. Rammer og struktur for arbeidet i sykehuset er lagt, og arbeidet følges 

gjennom regelmessige møter med styringsgruppe, gruppeledere og regionalt nettverk for 

arbeidet med risikostyring. 

Risikostyring av topp 6 risikoområder er ulikt kommet både i RHF-et og i sykehuset. Det er 

RHF-et som legger føring for risikostyringen, men tilnærming og fremdrift er forskjellig innen 

topp 5 risikoområder. Både på legemiddelområdet og IKT og informasjonssikkerhetsområdet 

pågår det mange store regionale prosjekter som foretakene bidrar inn i. Dette medfører at det 

kan være krevende å se disse i forhold til topp 6 risiko. 

 

I Helse Stavanger er noen risikoområder nesten ferdig vurdert, mens andre arbeider med å 

frembringe bakgrunnsdokumentasjon, og er i mindre grad kommet i gang med selve 

risikoanalysen.  

Fakta  
Styret har oppmerksomhet på risikostyring, og blir regelmessig orientert om arbeidet med 

topp 6 risiko, sist i styresak 59-21 «Risikostyring 5 på topp». Det ble i denne saken gitt en 

orientering om hvordan Helse Stavanger har organisert arbeidet med topp 6 risiko, samt på 

hvilken måte foretaket bygger kompetanse i metoder og verktøy for risikostyring. 

I denne saken vil det bli gitt en kort status for arbeidet med topp 6 i Helse Stavanger. 

 

Styret i Helse Vest vedtok i 2021 revidert rammeverk for risikostyring. Formålet med 

endringene var å legge til rette for bedre og mer aktivt grep om risikostyringen, samt styrke 

det regionale samarbeid. Videre vedtok styret i Helse Vest (135/20) fem utvalgte område som 
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i de kommende årene skal være felles for 

risikostyring i regionen. Helse Stavanger 

har i tillegg valgt et sjette risikoområde 

som skal risikostyres etter samme mal. 

 
Figuren til høyre gir en oversikt over 
hvordan arbeidet er organisert i Helse 
Vest. Største endringene fra tidligere er 
tydeligere ledelsesforankring og struktur 
for samarbeid mellom HV-RHF og 
foretakene. 
 
I Helse Stavanger er det nivå 2-ledere som 
er risikoeiere. Arbeidsgruppene er bredt 
sammensatt med tydelig ledelse, samt 
metodestøtte i risikostyring. 
Vernetjenesten og tillitsvalgte er inkludert 
i arbeidsgruppene.  
Lokalt ansvarlig for arbeidet med topp 6 risiko har jevnlige statusmøter både med risikoeiere, 
ledere av arbeidsgruppene og regionalt nettverk for risikostyring. Dette for å sikre fremdrift i 
arbeidet, samt en felles tilnærming med tanke på risikostyringsprosessen. 
 
Risikostyring handler om å sikre måloppnåelse. Områdene i topp 6 risiko er til dels svært 
omfattende med mange innsatsområder, og dermed vanskelig å måle direkte. Konkrete tiltak 
med tydelig beskrivelse av hvem som gjør hva vil derfor være viktig. Mange av tiltakene i topp 
6 risiko er allerede igangsatt eller planlagt igangsatt. Selv om ikke effekten kan måles direkte, 
vil en anta at risikoen reduseres når tiltak gjennomføres. Det er ulik fremdrift i de 6 
risikoområdene, det gjelder både i RHF-et og lokalt. Lokalt arbeid er i stor grad avhengig av 
RHF-et sine føringer og fremdrift av dette. 
 
I oversikten under gir ledere av gruppene en helt kort status for arbeidet med topp 6 
risikoområder.  
 
 
Status for topp 6 risikoområder i Helse Stavanger 
 

1. Risikoområde legemidler 
 

Status Det har vært flere regionale arbeidsmøter, og det er identifisert flere 
tiltaksområder. Ansvar for å følge opp de definerte tiltaksområdene er 
fordelt på de ulike foretakene. Helse Stavanger har fått hovedansvar for å 
følge opp følgende tiltak, men ønsker også bidra inn i de andre 
tiltaksområdene på regionalt nivå:  

1) «Utvikle regional prosess for utdeling av legemiddel med 
pasientinvolvering ved hjelp av legemiddeltraller og eindose» 

2) «Koordinere arbeid knytt til avklaring av 
roller/ansvar/dokumentasjonsstøtte i kirurgiske forløp i det enkelte 
sjukehus». 
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Måloppnåelse 
så langt 

Begge tiltakene er kommet i gang.  
Tiltak 1:  
Det er avholdt informasjonsmøte med aktuelle interessenter og etablert 
lokal arbeidsgruppe. Gått igjennom eksisterende rutiner på området for å 
vurdere hva vi kan ta med videre i arbeidet.  
Tiltak 2:  
Innført elektronisk kurve, MEONA, i postoperativ avdeling 
Rolleavklaring for oppgaver og dokumentasjon for de ulike klinikere i 
kirurgisk pasientforløp. Utarbeidet informasjonsmateriell med sentral 
informasjon om oppgaver og dokumentasjonsansvar for involverte 
klinikere. Lommekort med komprimert informasjon for anestesileger og for 
handover fra operasjon til postoperativ. 
 

Plan videre Tiltak 1:  
Inspisere trallene for å få endelig avklart hvilke funksjoner de har. 
Kartlegge hvordan det bør jobbes, hvilke prosesser som utføres i dag som 
må endres samt undersøke hva og hvordan vi kan måle at ny prosess 
reduserer risikoen. Teste utarbeidet prosess på aktuelle enheter når 
trallene blir tilgjengelige.  
Tiltak 2:  
Optimalisering av bruk av elektronisk kurve i operasjonsforløp 
Vurdering av innføring av elektronisk kurve MEONA for dagkirurgiske 
pasienter. 
 

 
2. Risikoområde IKT og informasjonssikkerhet  

 
Status Lokal arbeidsgruppe med bred deltakelse er etablert og har fungert over 

lengre tid.  
 

Måloppnåelse 
så langt 

Gruppen har jobbet med modenhet og innsikt i det som har blitt lagt som 
satsningsområder for et regional handlingsplan innenfor IKT og 
informasjonssikkerhet. Satsningsområdene er informasjon om 
sikkerhetskultur, NSM grunnprinsipper, medisinsk utstyr (MU), teknisk 
utstyr (TU) og lokal IKT-sikkerhet. Gruppen har gjort lokale vurderinger 
innen alle områdene og har begynt på risikovurderinger. Dette vil øke 
kvaliteten i det regionale arbeidet fra et HST perspektiv.   
 

Plan videre Arbeidsgruppen vil nå følge den regionale handlings- og fremdriftsplan, 
samtidig som det jobbes med bredere forståelse og innsikt i eget foretak.  
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3. Risikoområde ekstern turnover 
 

Status Arbeidsgruppen har hatt et oppstartsmøte hvor regional rapport «Ekstern 
turnover» ble gjennomgått.   

Måloppnåelse 
så langt 

Helse Vest RHF har kartlagt situasjonen knyttet til ekstern turnover. 
 
 

Plan videre Arbeidsgruppen er etablert, møtedatoer satt og en er nå i gang med 
arbeidet med risikovurderingen. 

 
 

4. Risikoområde uønsket variasjon – ortopedi 
 

Status Sammen med Helse Vest er det definert de prosedyrene/diagnosene som 
det kan være aktuelt å se på. Parallelt har det fra Helse Vest også blitt 
utarbeidet en aktivitetsrapport for ortopedi som danner et godt 
tallgrunnlag. Leder har satt sammen en lokal arbeidsgruppe.  
 

Måloppnåelse 
så langt 

Satt sammen en lokal arbeidsgruppe og definert hva og hvordan en ønsker 
å måle. 
 

Plan videre Ut fra listen av aktuelle prosedyrer vil en lokalt velge ut 2-3 prosedyrer som 
det vil bli gjort et dyp-dykk innenfor.  
 

 
 

Risikoområde uønsket variasjon – radiologi 
 

Status Det har ikke vært avholdt møter da det fortsatt ikke er definert et 
overordnet mål for hva risikoområdet skal innebefatte regionalt og hvilken 
uønsket variasjon man skal se på. Det foreligger mye arbeid innenfor 
kvalitetsforbedrende arbeid i radiologien regionalt allerede, og man ønsker 
ikke starte et større arbeide uten at det foreligger et tydelig mandat for hva 
som skal utredes. 
 

Måloppnåelse 
så langt 

Satt sammen lokal arbeidsgruppe. Arbeider allerede med uønsket variasjon 
i forhold til bevilgninger og ønsket aktivitet i bildediagnostikken. 
 

Plan videre Avklare forventninger og utarbeide en klar plan for hva man skal arbeide 
med ut fra målsetninger. Hva ønskes oppnådd med arbeidet? Hva skal man 
bruke ressurser på, og til hvilken pris? Kost-nytte. Avventer svar i forhold 
til forutsetninger og mandat fra fagdirektør i Helse Vest. 
 

 
 
 
 
 

https://helse-vest.no/Documents/Nyheiter/Ekstern%20turnover%20rapport.pdf
https://helse-vest.no/Documents/Nyheiter/Ekstern%20turnover%20rapport.pdf
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5. Vold og trusler mot medarbeidere 
 

Status Den lokale arbeidsgruppen har hatt en rekke møter hvor en har gått 
gjennom kunnskapsgrunnlaget, utarbeidet risikovurdering, samt 
handlingsplan.  
Det er planlagt oppstart av regional arbeidsgruppe høsten 2022. 
 

Måloppnåelse 
så langt 

Overordnet mål: Risiko styres slik at medarbeidere ikke utsettes for farer 
eller belastninger som fører til skade eller arbeidsrelatert sykdom.   
 
En skal gjennom arbeidet identifisere konkrete målrettede tiltak for å nå 
foretakets målsetting om reduksjon i antall uønskede hendelser knyttet til 
vold og trusler   
 
Den lokale arbeidsgruppen har samlet et kunnskapsgrunnlag basert på data 
fra Synergi, Forbedringsundersøkelsen, erfaringer fra risikoutsatte enheter, 
eksisterende lovverk og interne rutiner. Med bakgrunn i denne kunnskapen 
er ulike risikoområder identifisert og analysert. Eksisterende tiltak er 
gjennomgått, og ytterligere tiltak foreslått. 
 
Helse Stavanger har jobbet systematisk med forebygging av vold og trusler 
mot medarbeidere i mange år. Antall uønskede hendelser knyttet til vold og 
trusler har vært nedadgående siden 2017. 
 

Plan videre Utarbeide forslag til prioritering av tiltak i handlingsplanen og be om 
ledergruppens godkjenning av disse.  
Gjennomføre og implementere tiltak i handlingsplanen. 
Leder av lokal arbeidsgruppe deltar i regionalt arbeid med oppstart høsten 
2022. 
 

 
 

6. Risikoområde kommunikasjon (kun Helse Stavanger)  
 

Status Arbeidsgruppen har hatt en rekke møter og risikovurderingen, samt 
handlingsplan foreligger. Det gjenstår å peke på områder som bør 
prioriteres før endelig beslutning i adm. direktørs ledergruppe. 
 

Måloppnåelse 
så langt 

Mål: Medarbeidere ved Stavanger universitetssykehus kommuniserer med 
hverandre og pasienter/brukere på en måte som gir god pasientbehandling 
og et godt arbeidsmiljø.  
 
Dette er et svært overordnet mål som vanskelig kan måles direkte. 
Imidlertid er målsettingen operasjonalisert gjennom handlingsplanen som, 
hvis gjennomført, vil kunne redusere risikoen for dårlig/manglende 
kommunikasjon mellom medarbeidere og med pasienter. 
Mange av tiltakene som er beskrevet i handlingsplanen pågår allerede. 
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Plan videre Utarbeide forslag til prioritering av områder i handlingsplanen og be om 
ledergruppens godkjenning av disse.  
Gjennomføre og implementere tiltak i handlingsplanen. 
 

 
 
Veien videre 
Helse Stavanger fortsetter arbeidet med risikostyring knyttet til de seks prioriterte områdene. 
Arbeidet harmoniseres mot RHF-et sitt arbeid med topp 5 risiko.  
Det vil fortsatt bli gjennomført regelmessige møter for ledere av arbeidsgruppene, risikoeiere 
og styringsgruppen for å sikre felles tilnærming, læring og inspirasjon av hverandre, samt 
fremdrift av arbeidet. 
 
Administrerende direktørs ledergruppe vil få fremlagt risikovurderingene og tiltak til 
beslutning, etter hvert som de er risikovurdert. 

Konklusjon  
Styret tar status i arbeidet med topp 6 risiko til orientering og ber om en ny status våren 
2023. 
 

 

 
 
 


