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Ledelsens gjennomgang 

Helse Stavanger 02.11.2022 

 

 

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. Vurderingene fra nivå to, sammen med systemansvarliges 

vurdering og tidligere LGG, er utgangspunkt for foretakets årlige gjennomgang.  

I årets ledelsens gjennomgang er området blodtransfusjoner og humane celler og vev tatt ut, mens 

området bemanningsplanlegging er inkludert. Ikke alle områder tas med hvert år, men for eksempel 

annethvert år. Det er likevel viktig å jobbe videre med internkontrollen også på disse områdene og 

følge opp fjorårets ledelsens gjennomgang.  

HMS området er omfattende og samles under ett i gjennomgangen. 

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?» 

«Hvis nei, har dere noen forbedringsforslag?» Det er ulikt fra enhet til enhet hvordan spørsmålet er 

svart ut, både med tanke på relevans og omfang. Tilbakemeldingene fra enhetene er et godt og viktig 

bidrag til LGG på foretaksnivå. 

System for ledelsens gjennomgang ble før utsendelse gjennomgått i HMS-kvalitet og 

pasientsikkerhetsmøte, for at HMS-kvalitet og pasientsikkerhetskoordinatorer (HMS-KP) kunne bidra 

med veiledning og hjelp ved gjennomgang i egen enhet. Det har også vært et eget møte med 

deltakerne fra de tillitsvalgte og verneombud, for å sikre felles forståelse av hva Ledelsens 

gjennomgang er. 

Nedenfor følger en oppsummering av de ulike områdene med foreslåtte tiltak. Oppsummeringen er 

utarbeidet på bakgrunn av innspill fra klinikkene, tidligere ledelsens gjennomganger, samt 

systemforvalters vurderinger. 
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Risikostyring 
 

Systemforvalter: 

Liss Søreide/Kjersti Heie 

Oppsummering 

I ledelsens gjennomgang i 2021 ble det besluttet ulike tiltak som opplæring i risikostyring, 

informasjon om de nye retningslinjene, revidering av rutinene i Helse Stavanger, samt arbeid med 

topp 6 risiko områder.  

Rutinene i Helse Stavanger er oppdatert i EQS, regionalt e- læringskurs i risikostyring er tilgjengelig i 

læringsportalen og risikostyring av topp 6 risikoområder pågår. Det er videre etablert et nettverk for 

risikostyring i Helse Vest hvor sykehuset er representert og som skal sikre felles tilnærming og 

erfaringsutveksling.  

Det har gjennom flere år vært pekt på behov for et digitalt verktøy for risikostyring. Det er nå 

regionalt besluttet at risikomodulen i Synergi skal benyttes, og det pågår arbeid med innkjøp og 

tilpasning av modulen til sykehusenes behov.  

Tilbakemeldingene fra klinikkene i ledelsens gjennomgang omhandler fortsatt manglende opplæring i 

risikostyring og behov for et digitalt verktøy. I tillegg etterspørres retningslinjer for hvor utførte 

risikovurderinger skal lagres, noe som etter hvert vil skje automatisk når risikomodulen i Synergi er 

tatt i bruk. 

Interne revisjoner har de siste årene vist at det er stor usikkerhet og manglende kompetanse blant 

ledere, spesielt på nivå 4, når det kommer til risikostyring. Både metoder og begrepsbruk er 

fremmed. Imidlertid viser de siste interne revisjonene at det nå er bedre forståelse av den 

systematiske risikotenkningen.  

Risikovurderingsskjema for systematisk HMS arbeid er revidert, og det skal nå utføres en 

risikovurdering av de enkelte områdene. Interne revisjoner viser at denne omleggingen ikke er 

implementert i alle enheter. 

Forbedringsforslag 

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

Bedre kompetanse 
innen metoder og 
verktøy for 
risikostyring 

 Utarbeide felles 
«undervisningspakke» for HMS-KP 
som kan benyttes for undervisning i 
klinikkene. 

 Tilby undervisning etter ønske fra 
nivå 2 enheter 

 Gjøre kjent e-læring om risikostyring 
for alle ledere 

Kjersti Heie 
Liss Søreide 

2023 

Digitalt verktøy for 
risikostyring 

 Delta i regionalt arbeid knyttet til 
anskaffelse og tilpasning av 
risikomodulen i Synergi 

 Opplæring i risikomodulen når den er 
klar 

Kjersti Heie 
Kristin 
Skårdal 
Tina Sandvik 
Liss Søreide 

2022-
2023 

Risikovurderingsskjema 
for systematisk HMS 

 Fortsette opplæring og informasjon i 
klinikkene. 

Kjersti Heie 2023 
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kartlegging er ikke tatt 
i bruk i alle enheter 

HMS-KP i 
klinikkene 

Topp 6 risiko  Fortsette arbeidet med å risikostyre 
topp 6 etter system etablert i Helse 
Stavanger 

Liss Søreide 2020-
2023 

 

 

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak.  
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Dokumentstyring 
 

Systemforvalter:  

Kristin Skårdal 

Oppsummering: 

Dokumentstyring i foretaket foregår i hovedsak i Elements og EQS. 

I ledelsens gjennomgang 2021 ble det besluttet tiltak om generell kompetanseheving i EQS og 

Elements, undersøke mulighet for bedre søkefunksjon i EQS samt ta i bruk EQS for registering av 

brannvern, månedlig egenkontroll. Tiltakene er i stor grad gjennomført. Erfaringer med 

brannverndokumentasjon i EQS foreslås evaluert i 2023. Det tilbys jevnlig kurs for 

dokumentadministrator, men disse har blitt avlyst på grunn av for lav påmelding. Opplæring ivaretas 

i stor grad i klinikkene og HMSKP er ressurspersoner. 

EQS er i bruk i alle klinikker og tilbakemeldinger om systemet er varierende. EQS inneholder et stort 

antall foretaksovergripende og lokale dokumenter og har mange dokumenter som har utgått 

revisjonsfrist.  Gamle rutiner som ikke lenger er gjeldende blir i for liten grad revidert eller utfaset. 

Klinikkene melder også at søkefunksjonen er utilfredsstillende noe som kan medføre en risiko for at 

man ikke finner riktig prosedyre. I forbindelse med oppgradering til ny versjon i 2022, ble 

brukerveiledningen revidert, blant annet med mer detaljert beskrivelse av søkefunksjonen. 

I dag er rettigheten Opprette dokumenter ikke tilgangsstyrt. Det kan diskuteres om denne rettigheten 

skal tilgangsstyres for å sikre at de som oppretter dokumenter har tilstrekkelig EQS-kompetanse. 

Tilgangsstyringen må i tilfelle gjøres i klinikkene.   

EQS har en brukervennlig og forbedret prosesskarteditor som nå også inneholder BPMN (Business 

Process Model and Notation). Denne kan med fordel brukes til å visualisere arbeidsprosesser og blir 

viktig inn mot nytt sykehus.   

Overgang til Microsoft 365 byr på utfordringer i EQS. Dokumentadministratorer som bruker «rediger 

i egen applikasjon» må ha full Windows-lisens. I tillegg vil windowsdokumenter med dokumenttype 

Fil (word, excel, power point) ikke kunne åpnes på vanlig måte etter overgang. 

Det er en risiko for at viktige prosedyrer blir utilgjengelig ved bortfall av IKT. For å sikre best mulig 

tilgjengelighet har vi etablert såkalt lastbalansering. Det betyr at hvis en server går ned i Stavanger så 

er EQS oppe på en annen server i Bergen. Dersom alt av servere og infrastruktur er nede så hjelper 

det ikke med lastbalansering og da er viktig at de manuelle beredskapspermene er oppdaterte. 

Enhetene har selv ansvar for å holde beredskapspermene oppdatert.  

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. 
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Forbedringsforslag: 

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

EQS - 
Brannverndokumentasjon 

Evaluere bruke av 
skjema/tidsoppgave i EQS 

Kristin Skårdal/Tom 
Haugen 

01.06.2023 

EQS – 
Struktur/tilgjengelighet 

Gjennomgå dokumenter, 
utfase det som ikke er i bruk, 
revidere eller sette ny 
revisjonsfrist på dokumenter 
som skal ligge i EQS. Evt. legge 
inn søkeord på dokumenter. 

Alle klinikker 31.12.2023 

EQS - Visualisering av 
prosesser 

Utarbeide mal og veiledning 
for visualisering av 
arbeidsprosesser i EQS 

Kristin Skårdal/Karin 
Jensvold 

01.03.2023 

EQS - Tilgjengelighet SLA endres fra Normal til Høy Cato Heimvik* 01.03.2023 

EQS - Tilgjengelighet Risikovurdering av M365 i 
forhold til EQS 

Lokal prosjektleder 
M365 og prosjekteier 
Helga Vestbø 

01.03.2023 

EQS – Tilgjengelighet ved 
IKT bortfall  

Oppdatere beredskapspermer Alle enheter/HMSKP 31.12.2023 

Elements - M365 Opplæring, hva får M365 å 
bety i forhold til i forhold til 
Elements og dagens filstruktur 

Lokal prosjektleder 
M365 og prosjekteier 
Helga Vestbø 

 

Elements Opplæring - kurs Dokumentavdelingen 31.12.2023 
 

*Tiltaket som omhandler at SLA for EQS endres fra Normal til høy må kostnadsberegnes og 

presenteres for ledergruppen for endelig beslutning.  

Beslutning:  

Administrerende direktør slutter seg for øvrig til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak. 
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Håndtering av avvik og uønskede hendelser 
 

Systemforvalter: 

Liss Søreide 

Oppsummering: 

I ledelsens gjennomgang 2021 ble det besluttet tiltak om å gjøre kjent og benytte rapportportalen på 

intranett, øke gjennomføringsgrad av e-læringskurs, revidere rutiner, samt utarbeide ny rutine for en 

enklere og mindre omfattende hendelsesanalyse. Flere av tiltakene er utført, mens andre fortsatt er 

aktuelle og vil bli tatt med i årets ledelsens gjennomgang. 

Ny versjon av Synergi ble tatt i bruk sommeren 2022. Til tross for en del oppstartsproblemer, ser det 

nå ut til at ny versjon er etablert, selv om det fortsatt jobbes med noen tilpasninger. Mange av 

tilbakemeldingene fra nivå 2 enhetene omhandler disse oppstartsproblemene og det arbeides med 

løsninger fortløpende.  

Opplæringen i Synergi foregår stort sett i klinikkene ved HMS-KP. Systemansvarlig har tilpassede kurs 

på forespørsel. Flere klinikker ønsker opplæring/undervisning i håndtering av uønskede hendelser 

som ikke er «knotteri». 

E-læringskursene «Meldekultur» og «Synergi for meldere» er obligatorisk for alle medarbeidere i 

Læringsportalen. Gjennomføringsgraden er henholdsvis 71% og 67%. I tillegg er det tilgjengelig et 

forholdsvis grundig kurs for saksbehandlere i Synergi (ledere) som er obligatorisk for alle ledere og 

som både er teknisk rettet og inneholder tips og råd i håndteringen av uønskede hendelser. 

Gjennomføringsgraden på dette kurset er 67% (tildelt 528 ledere). Det kan bemerkes at 9 ledere har 

markert kravet som ikke aktuelt.  

Tilsynsmyndigheter etterspør i økende grad egenrapporter ved tilsynssaker. Det innebærer at 

klinikkene må gjøre en form for årsaksanalyse av hendelsen. Utover hendelsesanalyser er det nå 

utarbeidet en rutine for en enklere og mindre ressurskrevende rutine for årsaksanalyse, - 

«Systematisk gjennomgang av alvorlige uønskede hendelser», men denne er ny og ennå ikke gjort 

kjent og prøvd ut. 

Det er ikke mulig å digitalt melde uønskede hendelser mellom kommunene og sykehuset. Helse 

Stavanger har foreslått en løsning for digital oversendelse av uønskede hendelser til eksterne aktører 

(samarbeid mellom Klinikk A, seksjon for samhandling og seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet).  

Klinikk A ønsker å være pilot og løsningen vil trolig bli testet ut i 2023 så fremt ledergruppen gir sin 

tilslutning til dette.  

Forbedringsforslag 

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

Oversikt over saker i 
Synergi 

 Gjøre kjent og benytte 
rapportportalen 

 Utarbeide gode dash-bord som 
ivaretar enhetens behov 
 

HMS-KP 
 
Kristin 
Skårdal 

2022-
2023 

Opplæring i Synergi  Arrangere kurs på oppfordring 

 Undervise/diskutere i HMS-KP møter 

Kristin 
Skårdal 

2022-
2023 
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 Stimulere ledere til å ta e-
læringskursene  

Kjersti Heie 

Årsaksanalyser av 
uønskede hendelser 

 Gjøre kjent ny rutine for Systematisk 
gjennomgang av alvorlige uønskede 
hendelser 

 Tema i HMS-KP møter, herunder teori 
om oppfølging av alvorlige hendelser, 
evt simulere 
 

Liss Søreide 
 
Kjersti Heie 

2023 

Melding av uønskede 
hendelser eksternt 

 Fortsatt gjøre kjent og benytte 
muligheten for å melde på tvers i 
Synergi 

 Se på muligheten for digitale 
meldinger mellom kommunene og 
SUS 

Kristin 
Skårdal 
 

2022-
2023 

 

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak. 
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Gjennomføring og oppfølging av interne revisjoner og tilsynsrapporter 
 

Systemforvalter: 

Liss Søreide/Kjersti Heie 

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 blir avvik ofte lukket med et strakstiltak fremfor en plan 

for hva som skal til for at dette ikke skjer igjen på systemnivå. Det må vurderes om oppfølgingen i 

etterkant av revisjoner er tilfredsstillende. 

Årsrapporter etter interne revisjoner publiseres på intranett. Systemet for interne revisjoner skal 
evalueres i slutten av 2022.  

 
Eksterne tilsyn utføres på mange områder og det er 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.  

Det er etablert et overordet system for å holde oversikt over §3-3a saker i foretaket, men denne 

oversikten er kun tilgjengelig for nivå 2 ledere samt HMS-KP koordinatorer. 

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.  Problemstillingen er løftet opp kvalitet og pasientsikkerhetsutvalget der det ble besluttet at 

statsforvalter skal bli invitert til å holde undervisning om hvordan svare ut rapporter. 

Forbedringsforslag: 

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

Systemer for interne 
revisjoner 

- Evaluerer systemet for interne 
revisjoner 

Liss Søreide 
Kjersti Heie 

2022 

Total oversikt over 
eksterne revisjoner og 
tilsyn 

- Se på muligheten for å synliggjøre 
resultater av eksterne revisjoner og 
tilsyn på intranett for oversikt og 
læring 

Liss Søreide 
Kjersti Heie 

2023 

Opplæring for ledere i 
å svare ut 
egenrapporter fra 
Statens helsetilsyn og 
Statsforvalter 

- Invitere Statsforvalter til å holde 
undervisning på SUS 

Liss Søreide 2023 

 

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak. 
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Bruk av styringsdata 

 
Systemforvalter:  
Monica Nordhus  
  

Oppsummering:  
Tilbakemelding fra klinikk/divisjon/staber  
Tilbakemeldinger fra klinikker på at det er for lite kjennskap til hva som er tilgjengelig av styringsdata 
og at det er ikke helt enkelt å vite hva som er relevante rapporter for ulike «brukergrupper». I tillegg 
er det tilbakemelding på at det er vanskelig å forstå «drillesystemet» (bruk av Power BI). Et resultat 
av dette er at styringsdata benyttes i for liten grad i avdelingene. Usikkerhet knyttet til forskjell i 
tallgrunnlag fra fagsystem til publisert rapport blir også trukket frem som årsak og påvirker tillit til 

data. Det er behov for opplæring i bruk og involvering i utvikling av rapporter av ulike brukergrupper 
både i klinikk og i administrasjon, og tydeligere/enklere oversikt over aktuelle rapporter for ulike 
målgrupper. Systemansvarlige bør delta i utvikling av rapporter der data hentes fra ulike fagsystem 
(eks. GAT, synergi, DIPS m.m.). I tillegg en kartlegging av hvilke rapporter det er behov for å utvikle 
for ulike klinikker/fagmiljø.   
Egen vurdering   
Det er stor etterspørsel etter gode og relevante styringsdata i helseforetaket, spesielt opp mot Nye 
SUS. Mye informasjon er allerede tilgjengelig gjennom Oversiktsrapporten og brukes i ulik grad i 
klinikkene. Foretakene i Helse Vest samarbeider godt om styringsdata gjennom styringsmodellen for 
styringsinformasjon. Etablering av HelseInnsikt legger til rette for bruk av data i foretakene med 
forbedret og effektivisert ivaretakelse av personvern og gir trygg og sikker bruk av data til 
kvalitetssikring og styringsinformasjon. Løsningen har dannet grunnlag for å forenkle samarbeidet i 
regionen. Helse Stavanger har nylig startet en diskusjon om hvordan man kan bruke tilsvarende 
sikker plattform (HelseInnsikt) for lagring og nyttegjøring av medarbeideropplysninger. På sikt ønsker 
vi å videreutvikle rammeverket for HelseInnsikt til også å omfatte bla. utlevering av data til forskning, 
kvalitetssikting på tvers av foretak, samhandling og til beslutningsstøtteverktøy. Helse Stavanger har 
stått i føringen for dette arbeidet og ser at dette vil gi stor nytte for foretaket og samarbeid på sikt. 
Dette krever at «HelseInnsikt» videreutvikles både mht til fleksibilitet i bruk av løsningen (teknisk) og 
bruksområder som beskrevet over.   
I OSO for styringsinformasjon 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 (link). Det er foreløpig 
ikke på plass en regional løsning/opplæring.  
Gjennom pågående arbeid med Data og rapporter «En vei inn», samt arbeid med etablering av 
Rådgivingsgruppen, har vi i Helse Stavanger samarbeidet på tvers av avdelinger om å få på plass et 
system som skal gjøre det lettere å få en oversikt over hvilke data som er tilgjengelig, tydeliggjøre 
prosesser for bruk av data til virksomhetsstyring, kvalitetsforbedring og forskning, samt hvem som 
kan kontaktes for ulike problemstillinger/spørsmål og for bistand. I dette arbeidet jobbes det med 
opplæringspakke, rapportoversikter, definere ulike brukergrupper, kommunikasjonsplan m.m.  
Forbedringsområder rundt arbeid med tilrettelegging, tilgjengeliggjøring og bruk av styringsdata:   

1. Uoversiktlig (mange rapporter), vanskelig å vite hva som er relevant og hvordan bruke 
rapportene, samt usikkerhet knyttet til innhold. For å øke kompetansen og bruken bør det 
etableres opplæringspakker og sikre at fokus på økt bruk og kompetanse i stab og klinikk blir 
forankret og fulgt opp av ledelsen.   
2. Det er stort potensiale for å forbedre produktene/rapportene som er publisert i 
Oversiktsrapporten, samt bruk av denne styringsinformasjonen. Men mye av funksjonaliteten 
som vil forbedre produktene og forenkle tilrettelegging og deling er basert på Power BI Service, 
dvs. ta i bruk Power Platform i sky (data i skyen). Dette først og fremst for anonymiserte data. 

https://rapportportal.helse-vest.no/reports/powerbi/Oversiktsrapport?rs:embed=true&filter=DimForetak2%2FForetakID%20eq%20%27HST%27
https://helsevest.sharepoint.com/teams/Styringsmodell
https://helsevest.sharepoint.com/teams/Styringsmodell
https://helsevest.sharepoint.com/teams/HelseInnsikt
https://helsevest.sharepoint.com/teams/Styringsmodell
https://helsevest.sharepoint.com/:li:/t/Analyseogstyringsdata/EzHbz7B5YqdDlNv7BnFgsocBe2oZ7PAQLLaN7uSALcuAAA?e=8zU0rj
https://pulsen.sus.no/Tema/Sider/Data-og-rapporter.aspx
https://pulsen.sus.no/Tema/Sider/Radgivningsgruppen-for-data-og-rapporter.aspx
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Her mangler det avklaringer vedr. lisens og rammeverk for bruk. Opplever at behovet og 
oppfølging faller mellom to stoler som følge av uavklart eierskap, samt utfordring når en 
satsing/videreutvikling går på tvers av seksjoner i IKT.  
3. Kapasitetsutfordringer og teknisk gjeld hos Seksjon for styringsdata i Helse Vest IKT gjør at 
arbeid med tilrettelegging av data HelseInnsikt tar lengre tid enn antatt. Det er ikke en tydelig 
forventning og plan for videreutvikling av plattformen, det er avhengig av «bestillinger» fra 
foretakene. Det utgjør en risiko for at «produktet» ikke blir optimalt og mer krevende prosesser 
og prioriteringer.  
4. Konservativ/unødvendig forsiktighet knyttet til GDPR utfordringer gjør at prosesser som skal 
forbedre og effektivisere tilrettelegging og bruk av data ikke går optimalt, det begrenser 
muligheter for kvalitetsforbedring og innovasjon.  
5. Enkelte fagsystem er det svært krevende å hente data, og noen mer uklart hva som er tenkt 
rundt datafangst (Meona, Imatis). Krav om datafangst har ikke hatt tilstrekkelig fokus i 
anskaffelsesprosesser, og dette har store konsekvenser for tilrettelegging og videre bruk av data 
til styrings, kvalitets- og forskningsformål  
6. Det er behov for data i sanntid for å kunne sørge for effektiv ressursutnyttelse ressursnært, 
samt utnyttelse av areal, oversikt over opphold luftveisinfeksjoner/smitte på sykehuset i sanntid 
(uten å måtte ringe/manuell prosess). Det er pt. ingen konkret regional satsning for å legge til 
rette for helhetlig håndtering av sanntidsdata for analyse-/styrings-/beslutningsstøtte-formål. 
Det er startet arbeid med Digital plattform.  

  
Forbedringsforslag: 
  

Forbedringsområde  Foreslåtte tiltak  
  

Ansvarlig  Frist   

1) Usikkerhet knyttet til 
bruke og innhold i 
publiserte rapporter i 
Oversiktsrapporten  

 “En vei inn” - Data og rapporter   
 Rådgivingsgruppen  
 Opplæringspakke for ulike 
målgrupper (opplæringsvideo for bruk av 
Oversiktsrapporten, Power BI samt 
konkrete eksempler)   
 Definere «superbrukere» i stab og 
klinikk, samt oppfølgingsmøter med 
aktuelle ressurser og systemforvaltere 
fagsystem (GAT, DIPS m.m.) for 
kompetansedeling og involvering i 
rapportutvikling.  
 Rapportoversikt til ulike målgrupper 
(Bruke Virksomhetsrapporten som en 
«inngangsport» med forslag til relevante 
rapporter for ulike brukergrupper 
og/eller fagmiljø, vurdere søkeord)  
 Kommunikasjonsplan og forankring  

  

Monica  Vinter  
2023  

2) Bedre 
produkter/rapporter 
som er lettere å tilpasse 
å bruke for ulike 
målgrupper  

 Pågående arbeid for å få opp anslag 
kostnad for aktuell lisens Power BI i sky 
sammen med seksjon styringsdata, 
skytjenester, Helse Vest RHF og 
analysemiljøene i HF.  
 Neste steg er å løfte sak/notat rundt 
gevinster og videre avklaringer.  

Monica   Høst 
2022  

https://rapportportal.helse-vest.no/reports/powerbi/Oversiktsrapport?rs:embed=true&filter=DimForetak2%2FForetakID%20eq%20%27HST%27
https://pulsen.sus.no/Tema/Sider/Data-og-rapporter.aspx
https://pulsen.sus.no/Tema/Sider/Radgivningsgruppen-for-data-og-rapporter.aspx
https://rapportportal.helse-vest.no/reports/powerbi/Lokale%20rapporter/Helse%20Stavanger/Virksomhetsstyring/Hovedoppsummeringsrapport?rs:embed=true
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3) Videreutvikling av 
HelseInnsikt mht data og 
tekniske muligheter  

 Meldt inn behov for videreutvikling 
tekniske muligheter (behov SSIS i 
HelseInnsikt)   
 Bestilt ROS for evaluering av 
publiseringsløsning.   

Monica  Høst 
2022  

5) Vanskelig å hente 
data fra fagsystem 
grunnet manglene krav i 
anskaffelser  

 Meldt inn behov for at HV IKT 
Styringsdata og analysemiljøene i HF-ene 
må involveres på et tidlig tidspunkt i 
anskaffelser for innspill til krav for å sikre 
at det er teknisk mulig å hente ut data fra 
systemer man anskaffer vis OSO SI  
 Styringsdata er lagt til på siden for 
Planleggingsfase under «Viktige 
samarbeidspartnere». Styringsdata 
informerer analysemiljø HF via OSO SI 
ved nye anskaffelser.  

  

Monica/Kristin 
Farestvedt/Terje 
Bremnes  

okt  
2022  
  
  
  
  
  
   

6) Behov for 
sanntidsdata for styring 
gjennom dagen og 
oppfølging av pasienter  

 Meldt inn sak til OSO SI (april 2021) 
og fulgt opp med FAPK høst 2022. 
Behovet er tatt med i videre i FAPK og inn 
mot Digital Plattform.  
 Jobber med å løfte konkrete behov 
på SUS, samt avklaring av 
kritikalitet/hastegrad.   

Monica  Høst 
2022  

  
LGG: Administrerende direktør påpeker at ledere på ulike nivå i større grad bør etterspørre og bruke 

rapporter fra Styringsportalen. Økt bruk vil trolig gi en større forståelse av verktøyet. Det ligger et 

stort læringspotensial i det å prøve seg litt fram. 

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak. 
 

 

  

https://helsevest.sharepoint.com/sites/HVI-Vestavind/PsHV/SitePages/Planleggingsfase.aspx
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HMS arbeidet 
Systemforvalter: 

HMS og Arbeidsmiljø – Kjersti Heie 

Brannsikkerhet – Tom Haugen 

El-sikkerhet – Rolf Helge Næsheim 

Strålevern – Per Johan Vikstrøm 

Ytre miljø – Yngve Mathisen/Ingve Sandvold 

Sikring – Ingve Sandvold 

 

Oppsummering 

Foretaket har etablert gode systemer og verktøy for det systematisk HMS-arbeidet, blant annet 

Forbedringsundersøkelsen, kartlegging og risikovurdering, 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 risiko, samt sørge for å dokumentere dette.  

Helhetlig HMS system 

Det ble besluttet i ledelsens gjennomgang i 2021 at det skulle arbeides med å forbedre og samle 

informasjonen som finnes på intranett for de ulike HMS områdene. Dette for at informasjon om 

helse, miljø og sikkerhets arbeidet i foretaket i større grad synliggjøres som en helhet, og blir lettere 

å finne fram til. Dette arbeidet har ikke blitt prioritert, og er utsatt i påvente av ny plattform for 

intranett.  

HMS forpliktelse og mål  

Foretakets HMS forpliktelse og mål ligger tilgjengelig både i EQS og som en plakat på HMS sidene på 

intranett. Det er fortsatt behov 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 overordnede mål. 

HMS rapportering 

Det rapporteres på flere HMS indikatorer knyttet til blant annet ansattskader, sykefravær, AML 
brudd, HMS avvik og uønskede hendelser. I ledelsens gjennomgang i 2021 ble det besluttet å 
utarbeide en felles mal for rapportering av HMS indikatorer i arbeidsmiljøutvalgene. Dette arbeidet 
pågår. 

 
Enhetenes HMS års-rapportering (EQS 19372) for 2021 ble i januar gjennomført elektronisk via 

Corporat Surveyor. Elektronisk besvarelse er nytt av året og skal både forenkle arbeidet og forhindre 

feilrapportering sammenliknet med tidligere manuelt arbeid. To hundre enhetsledere har besvart. 

Dette er flere enn tidligere år, men det totale antall enheter er høyere, og det synes fortsatt som at 

det er noen ledere som ikke leverer på denne rapporteringen. Tilbakemeldingene er at elektronisk 

registrering fungerer bra og vi fortsetter med dette. 

HMS kompetanse 

I 2022 er det gjort noe endringer i HMS grunnkurs for verneombud og AMU medlemmer (40-timers 

kurset). Opplegget er endret til tre pluss to dager, i stedet for to, pluss to, pluss en dag. Dette ble 

gjort i forbindelse med at det ble utviklet et eget to dagers kurs om organisatorisk og psykososialt 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=19372&UnitID=1296
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arbeidsmiljø. Dette var et av tiltakene etter foretakets evaluering og revisjon av retningslinjer for 

varsling av kritikkverdige forhold og konflikthåndtering. Dette kurset utgjør dermed de to siste 

dagene i 40-timers kurset, og erstatter tidligere kurs «konflikthåndtering». 

Kartlegging og risikovurdering 

HMS lovgivningen har gjennomgående krav til kartlegging og risikovurdering. Faktorer som kan 

påvirke fysisk eller psykisk helse og sikkerhet, samt ytre miljø, skal kartlegges. På grunnlag av 

kartlegging skal risiko vurderes. Leder er ansvarlig for at risikovurderinger gjennomføres i samarbeid 

med verneombud og med medvirkning fra medarbeiderne. Data fra ulike kilder som avviksmeldinger 

i Synergi, sykefraværstall, tidligere kartlegginger og risikovurderinger, samt fysiske 

befaringer/vernerunder brukes til å identifisere risikoområder. Tiltak settes opp i enhetens 

forbedringsplan (handlingsplan).  

EQS rutinen «Systematisk HMS arbeid – kartlegging og risikovurdering» er oppdatert og sjekklister 

for de ulike HMS områdene er erstattet av risikovurderingsskjema. Dette for å bidra til at det blir 

gjennomført både kartlegging og risikovurdering. 

 

I følge HMS årsrapporten svarer 191 av 200 enheter at de har kartlagt og risikovurdert farer og 

risikoforhold. Interne revisjoner viser også at enhetene gjennomfører risikovurderinger. 

 

Ved tilsyn fra arbeidstilsynet har vi fått pålegg som omhandler mangler ved risikovurderinger for vold 
og trusler. Det er gjennomført risikovurderinger, men ikke i henhold til minimumskravene i forskrift 
om utførelse av arbeid. Det bør vurderes om vårt risikovurderingsskjema for vold og trusler kan 
forbedres slik at vi sikrer at alle kulepunktene i forskrift blir vurdert.  
  

Foretakets FAMU og ledergruppe besluttet i 2021 at organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø 

skulle ha særlig fokus i årets prosess knyttet til oppfølging av ForBedringsundersøkelsen. Det er 

utarbeidet et risikovurderingsskjema som kan benyttes som hjelp i dette arbeidet. 

 
Handlingsplaner/forbedringsplaner 

I 2020 ble det utviklet mulighet for å dokumentere forbedringsplan/handlingsplan i Synergi. Denne 

muligheten ble gjort tilgjengelig i mars 2021. I Helse Stavanger ble det besluttet at dokumentasjon av 

handlingsplan i Synergi skulle være valgfritt i 2021, og at målet er at alle har dokumentert 

handlingsplan i Synergi innen 2022. Per oktober er det registrert 186 åpne handlingsplaner i Synergi. 

Det er kommet mange positive tilbakemeldinger på systemet, samtidig som det pekes på en del 

forbedringspunkter, blant annet knyttet til å gjøre det mulig å se handlingsplaner som ligger over og 

på tvers i organisasjonen, samt muliggjøre å gruppere innholdet og tematisere tiltakene.  

Det er laget EQS rutine som beskriver hvordan man teknisk oppretter en handlingsplan i Synergi. I 

tillegg ligger det en presentasjon med tips til arbeidet med selve innholdet i planene tilgjengelig på 

intranett. Utarbeidelse av handlingsplaner inkluderes også i større grad som tema i HMS opplæringen 

for ledere. 

Overholdelse av arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven (AML) 

Det jobbes kontinuerlig med å forebygge og unngå at AML brudd oppstår. Av systematiske tiltak på 
overordnet nivå kan nevnes; 

 Anbefalte prinsipper for helsefremmende turnus er innarbeidet i foretakets prosess for å 
risikovurdere arbeidsplaner. 
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 Retningslinjer som beskriver hvordan ledere kan følge med på mulige AML-brudd i enheten, 
hvilke bruddtyper de særlig skal være obs på, samt hvordan de skal følge opp medarbeidere 
som har for høy arbeidsbelastning og/eller perioder med utstrakt bruk av merarbeid og 
overtid. 

 Kompetansekrav i Kompetanseportalen for ledere/vaktansvarlige. Medarbeidere med 
delegert ansvar for innleie av personell skal tilegne seg kompetanse om arbeidstid og 
arbeidstidsbestemmelser, gjennomføre kompetansekravet «Ledere/vaktansvarlige – innleie 
av udekte vakter», tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om AML håndtering i GAT, vurdere og så 
langt som mulig unngå AML brudd ved innleie. 

 Diverse kurs for ledere, verneombud, tillitsvalgte og AMU medlemmer med gjennomgang av 
kapittel 10 i arbeidsmiljøloven, relevant avtaleverk og lokale retningslinjer, samt praktisk 
håndtering i GAT. 

 Mulige AML-brudd rapporteres i ledermøter og i alle arbeidsmiljøutvalgene flere ganger i 
året, og klinikkene jobber lokalt med å se på årsakssammenhenger og iverksetter målrettede 
tiltak. 

 

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 pågår arbeid for å 

etablere rutiner for dette. 

Sykefravær/IA arbeid 

Inkluderende arbeidsliv inngår som en integrert del av det systematiske HMS-arbeidet, og det 

forebyggende aspektet er viktig. I 2019 kom det ny nasjonal IA avtale og foretaket har utarbeidet 

handlingsplan i tråd med denne. Det legges vekt på å identifisere tiltak som gir varig reduksjon av 

sykefraværet gjennom langsiktig og helthetlig arbeid med arbeidsmiljøet. Et av satsingsområdene er 

arbeidet med tiltaket «der skoen trykker» som er en del av det nasjonale IA bransjeprogrammet. 

Denne høsten starter det også opp en pilot for det andre tiltaket i bransjeprogrammet «tidlig og tett 

på» som retter seg mot langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær. I tillegg skal enhetene selv 

identifisere satsingsområder/tiltak for sitt lokale IA-arbeidet og sette dette inn i sine handlingsplaner. 

Individuell sykefraværsoppfølging 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.  
 

System for varsling av kritikkverdige forhold 
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Helse Stavanger gjennomførte i 2021 en omfattende prosess for å evaluere foretakets retningslinjer 

og prosesser for håndtering av varsling om kritikkverdige forhold og konflikthåndtering. En 

partssammensatt arbeidsgruppe kom med forslag til flere tiltak som kan styrke systemet ytterligere. 

Blant annet endring av rutiner, utvikling av et nytt kurs og forbedret informasjon på intranett. Nye 

retningslinjer ble iverksatt i januar 2022 og skal etter planen evalueres på nyåret 2023. 

Helse Stavanger ønsker å ha en åpenhetskultur, og har tilrettelagt for at det kan varsles til en 

partssammensatt ressursgruppe for varsling. Ressursgruppen skal påse at varsler om kritikkverdige 

forhold følges opp på best mulig måte. Det er også tilrettelagt for å kunne varsle anonymt til et 

eksternt varslingsmottak.  

Mangfold og inkludering 

I forbindelse med en lovendring som trådte i kraft 01.01.2020 fikk norske virksomheter større 
forpliktelser i arbeidet med å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og 
hindre diskriminering etter likestillings- og diskrimineringsloven §§ 26 og 26a. 
 
I tillegg til den generelle plikten for alle arbeidsgivere til å fremme likestilling og hindre 
diskriminering på ulike diskrimineringsgrunnlag, samt søke å hindre trakassering, seksuell 
trakassering og kjønnsbasert vold, har alle offentlige arbeidsgivere en mer konkretisert 
aktivitetsplikt. 
 
Dette er årsaken til at det i 2020 ble nedsatt et Mangfolds- og inkluderingsutvalg ved Helse 
Stavanger HF som skulle igangsette likestillingsarbeidet for å ivareta foretakets forpliktelser. 
Utvalget er i dag sammensatt av syv medlemmer som representerer arbeidsgiver, arbeidstaker 
(tillitsvalgt), vernetjenesten, bedriftshelsetjenesten og avdeling for forhandling og juridisk 
rådgivning. Det ble i september 2022 vedtatt at utvalget skal være et underutvalg til FAMU. 
 
Den konkretiserte aktivitetsplikten innebærer å arbeide med likestilling og diskriminering 
gjennom en lovbestemt metode i fire trinn. Det innebærer å: 
1. Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling i 
virksomheten, herunder annethvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og 
bruken av ufrivillig deltid. 
2. Analysere årsakene til identifiserte risikoer, for å finne ut hva en må jobbe med for å bli 
en mer likestilt arbeidsplass. 
3. Iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering og bidra til økt likestilling og 
mangfold i virksomheten. 
4. Vurdere resultater av arbeidet etter 1-3. 
 
Dette skal gjøres på personalområdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, 
utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. 
 
Arbeidsgiver har også en redegjørelsesplikt. Det vil si en plikt til å redegjøre for kjønnslikestilling 
og arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering i årsberetning eller rapport. 
Redegjørelsesplikten består av to deler: 
1. Faktisk tilstand for kjønnslikestilling i virksomheten. 
2. Hvordan Helse Stavanger HF arbeider med likestilling og diskriminering, det vil si 
arbeidet som er gjort for å oppfylle den konkretiserte aktivitetsplikten (firetrinnsmetoden). 
 
For 2021 ble det utarbeidet en likestillingsredegjørelse av Avdeling for Personal- og 
organisasjonsutvikling. 
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Bedriftshelsetjenesten 

Bedriftshelsetjeneste er lovpålagt i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-3. Bedriftshelsetjenesten i Helse 

Stavanger har vært godkjent av arbeidstilsynet siden 2010 og er en fagkyndig og rådgivende tjeneste 

innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp 

arbeidsmiljøet i virksomheten. 

Bedriftshelsetjenestens lokaler er lite egnet til å gjennomføre lovpålagte helseundersøkelser. Det 

mangler egnet undersøkelsesrom. Lokalene oppleves i tillegg ikke tilstrekkelig skjermet i forhold til 

taushetsplikt/personvern. Ansatt i bedriftshelsetjenesten er helsepersonell som daglig tar imot 

pasienter til samtaler og undersøkelser. Det er ikke optimalt å dele etasje med en driftsavdeling. I 

tillegg er det et åpent møterom med fullt innsy/utsyn midt i lokalene. Dette kan bestilles av 

medarbeidere i hele foretaket. Det bør vurderes om en kan stenge møterommet i 

bedriftshelsetjenestens lokaler for bestilling av andre enn de som jobber i etasjen, samt se på 

muligheten for en bedre lokalisering av bedriftshelsetjenesten. 

Brannvern 

I ledelsens gjennomgang i 2021 ble det besluttet at det skulle tilbys mer tilpasset opplæring for 

avdelinger/poster ut i fra behov. Dette er innført og har fungert meget bra. Tiltaket er avhengig av at 

det meldes inn behov og ønsker til brannvernleder.   

Det er fortsatt behov for å øke registrering av opplæring i kompetanseportalen, ledere må følge opp 

at obligatorisk opplæring blir dokumentert. Kompetansekravene «brannrunde med nyansatt 

medarbeider» (innen 1 uke) og «brannvern praktisk gk-HST» (innen 3 mnd) har henholdsvis 64% og 

53% gjennomføringsgrad. Det bør også være et fokus på at obligatorisk opplæring ikke blir merket 

som irrelevant. For brannrunde innen 1 uke etter ansettelse er det 432 medarbeidere som har 

markert dette som irrelevant. 

 

Helse Stavanger ligger på 37% gjennomføring av årlig lokal brannøvelse. Dette er svært lavt. 

Brannvernleder regner med at gjennomføringsgraden i realiteten er høyere, men at øvelsen ikke blir 

registrert i kompetanseportalen.  

 

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 at disse rutinene jevnlig løftes 

frem og øves på. 

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. 

Kartlegging av risiko knyttet til generell bruk av elektrisk utstyr ivaretas ved gjennomgang av 

risikovurderingsskjema 10 Brannvern i EQS 4030. 

I henhold til forskrift om begrensing i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter 

(produktforskriften) stanses produksjon av konvensjonelle lysrør og kompaktlyskilder inkl sirkelrør i 

februar 2023. Foretaksovergripende konsekvens for Helse Stavanger blir å fortsette arbeidet med 

kompenserende tiltak i belysningsparken som består av ca 50 000 lysarmaturer. Dette gjelder både 

på SUS Våland og samtlige eksterne lokasjoner hvor Driftsservice har drifts- og vedlikeholdsansvar. 

Overgang til LED gir positive energisparende gevinster. Kartlegging og prioritering er under arbeid. 
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Fortløpende tiltak vil være: 

 Bufferinnkjøp av konvensjonelle lysrør til reservelager i 2022 

 Innkjøp av LED lysrør der dette kan benyttes jfr konverteringsliste. Bidrar til at noe 

eksisterende belysningspark kan gjenbrukes. 

 Gruppevis utskift av konvensjonelle lysrørarmaturer til LED lys armaturer 

 

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%. I 

gjennomsnitt ligger andelen fullførte krav nå på 35%. 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.  

Risikovurdering innen strålevern og strålebruk er et lovfestet krav som alle klinikker må gjennomføre. 

Intern revisjon har imidlertid avdekket lav gjennomføringsgrad.  

Strålingsskjerming i Nye SUS er og har vært en krevende og til delt uoversiktlig prosess og har gjort at 

øvrig strålevernarbeid har blitt nedprioritert. 

Sikring 

Det tilbakemeldes fra klinikk at det ennå ikke er lås på enkelte medisinrom. Helse Stavanger HF har et 

sikringskonsept om at alle medisinrom skal ha adgangskontroll (kort + kode). Dersom dette ikke er 

mulig skal alle medisinrom, skap, skuffer være låst med nøkkellås (EQS id nr. 47733 og 49411). Det er 

avdelingenes ansvar å sørge for sikring av medisiner. De som har behov for elektronisk 

adgangskontroll på medisinrom kan melde dette til sikkerhetsrådgiver, driftsservice, sikkerhet og 

service for videre oppfølging. 

Det meldes at behov for vektertjenester i forbindelse med utagerende pasienter, på post ikke alltid 

blir dekket, og at det er behov for økt bemanning av vektere på kveld og natt. Vekterbemanningen er 

en utfordring. Manglende ressurser og samtidighetskonflikter skaper problemer både for 

helsepersonell og vekterne selv. Dette er belyst gjennom ROS analyser og avviksmeldinger som 

synliggjør behov for økt bemanning. Dersom vektere ikke har tilgjengelige ressurser og en gitt 

situasjon eskalerer skal politiet kontaktes. Det er dessverre tilfeller hvor politiet ikke har tilgjengelige 

ressurser, og hvor de henviser til Helse Stavangers selvstendige ansvar om å ha nok ressurser i egen 

virksomhet for å kunne håndtere egne pasienter. Vekterne skal prioritere utageringer og situasjoner 

som innebærer vold og trusler. De skal også kunne benytte seg av portører som en ekstraressurs når 

det er nødvendig. Det vil oppstå situasjoner hvor disse ressursene ikke er tilgjengelige. 

Flere enheter melder at det ikke er utført risikovurderinger med hensyn til sikring og 

adgangskontroll. Enhetene har et selvstendig ansvar for å risikovurdere sin virksomhet. Dersom det 

er behov for bistand kan de få det hos driftsservice, avd. for sikkerhet og service. Dersom lokasjoner 
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som ikke har adgangskontroll vurderer at det er behov for det så bør det gjøres en risikovurdering av 

den enkelte lokasjon for å avdekke eventuelle sikringsbehov. 

 

Ytre miljø 

OBS! Setninger og ord med strek under, er lenker til aktuelle dokumenter og rapporter. 

Ledelsens gjennomgang er en viktig del av miljøstyringssystemet, og i henhold til ISO 14001:2015, 
kapittel 9, pkt. 9.3 skal den årlige gjennomgangen omfatte vurdering av:  
 
Status for tiltak fra tidligere gjennomgåelser som øverste ledelse har foretatt 

Forbedringsforslagene fra ledelsens gjennomgang i 2021 er gjennomført, bortsett fra gjennomgåelse 

av foretakets reisepolicy. Dette punktet blir overført til årets forbedringsforslag. 

I april i år ble for første gang klima og miljø satt på agendaen i dialogmøtet mellom Helse Vest RHF og 

Helse Stavanger HF der resultatene fra klimaregnskapet 2021 ble presentert, sammen med både 

positive resultater, måloppnåelsene og utfordringer.  

Endringer i eksterne og interne forhold som er relevante for ledelsessystemet for miljø 

Styringsdokumentet 2022 – 6.5.1 Klima og miljø og Helse Vest RHF sine innspill til Helse Stavanger 
HF. 

 

Miljømål.  

Spesialisthelsetjenesten har utarbeidet syv nasjonale klima og miljømål og har forpliktet seg å 

redusere CO2 utslippet med 40 prosent innen 2030. Langsiktig mål: Klimanøytralt innen 2045.  

I henhold til interne miljøprosedyrer i Helse Stavanger HF, er det gjennomført en miljøkartlegging. 

Miljøaspektene som fremkom i kartleggingen viser hvor foretaket forurenser mest. Basert på 

miljøkartleggingen, eksisterende miljøpolitikk, miljømål og gjeldende krav til miljørapportering på 

RHF nivå, legges det frem forslag til nye miljømål bygget på de nye nasjonale felles mål og indikatorer 

for spesialisthelsetjenestens klima- og miljømål. Ettersom de nye nasjonale målene går frem til 2030 

forslås det at Helse Stavanger gjør de nye målene til sine og at vi sammen vil bidra for måloppnåelsen 

nasjonalt og også trekker veksler på gjenkjenningseffekten med like mål og lik plakat. Se forslag til Ny 

miljøplakat, som skal være digital og ikke printes ut. Se de nye miljømålene. 

Miljøpolitikk. Miljømålene skal være konsistente med foretakets miljøpolitikk og derfor fremmes 

forlag om oppdatering av eksisterende miljøpolitikk. Se forslag til ny miljøpolitikk 

3. parts sertifisering. I henhold til krav fra Helse Vest om å vurdere videreføringen av 3. parts 

sertifisering vil dette bli fremlagt som egen sak i ledergruppen. 

Klimabudsjett. I styringsdokumentet 2020 står det at foretakene skal arbeide for å videreutvikle 
klimaregnskapet. Utarbeidelse av klimabudsjett er i tråd med dette kravet. Et klimabudsjett skal 
bidra til å kople mål og tiltak tettere sammen med det økonomiske budsjettet, og på den måten sikre 
forankring og oppnå målene. Klimabudsjettet vil vise anslått reduksjon av klimagassutslepp og 
økonomiske kostander, eller gevinster, for de enkelte tiltak der dette er mulig å anslå. 
Klimabudsjettet vil vektlegge energi- og transportområdet. Utarbeidelse av et klimabudsjett tenkes 
gjort etter metoden som Helse Bergen HF har brukt i sin innføring.  

https://pulsen.sus.no/Tema/Gr%c3%b8ntsykehus/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=%7B8A5FB5F5-CB68-4737-8814-B0C0A775D2B7%7D&file=Del%20av%20Dialogm%C3%B8tet%20mellom%20HS%20HF%20og%20HV%20(20.04.2022%20-%20YM).pptx&action=default&IsList=1&ListId=%7BA628D54A-637E-4F39-875D-34FE3EEA06C5%7D&ListItemId=315
https://pulsen.sus.no/Tema/Gr%c3%b8ntsykehus/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=%7B149C5E9F-D374-45EA-AAC7-F3F72278D525%7D&file=Styringsdokumentet%202022%20Helse%20Stavanger%2C%20Punkt%206.5.1.%20Klima%20og%20milj%C3%B8.docx&action=default&IsList=1&ListId=%7BA628D54A-637E-4F39-875D-34FE3EEA06C5%7D&ListItemId=287
https://pulsen.sus.no/Tema/Gr%c3%b8ntsykehus/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=%7B149C5E9F-D374-45EA-AAC7-F3F72278D525%7D&file=Styringsdokumentet%202022%20Helse%20Stavanger%2C%20Punkt%206.5.1.%20Klima%20og%20milj%C3%B8.docx&action=default&IsList=1&ListId=%7BA628D54A-637E-4F39-875D-34FE3EEA06C5%7D&ListItemId=287
https://pulsen.sus.no/Tema/Gr%C3%B8ntsykehus/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BA597FA4C-2293-42B8-AC19-47C0DF2154B2%7D&file=Helse%20Stavanger%20overordnede%20HMS%20m%C3%A5l%202021-2023%20og%20Ytre%20mij%C3%B8%202022-2030.xlsx&action=default&IsList=1&ListId=%7BA628D54A-637E-4F39-875D-34FE3EEA06C5%7D&ListItemId=316
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=36717&UnitID=1296
https://pulsen.sus.no/Tema/Gr%C3%B8ntsykehus/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B7ECAD0B8-A9C1-4515-BC78-7468ED91D09B%7D&file=Ny%20plakat%202022-2030.%20Tenk%20milj%C3%B8%2C%20ikke%20print%20ut..docx&action=default&IsList=1&ListId=%7BA628D54A-637E-4F39-875D-34FE3EEA06C5%7D&ListItemId=319
https://pulsen.sus.no/Tema/Gr%C3%B8ntsykehus/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B7ECAD0B8-A9C1-4515-BC78-7468ED91D09B%7D&file=Ny%20plakat%202022-2030.%20Tenk%20milj%C3%B8%2C%20ikke%20print%20ut..docx&action=default&IsList=1&ListId=%7BA628D54A-637E-4F39-875D-34FE3EEA06C5%7D&ListItemId=319
https://pulsen.sus.no/Tema/Gr%c3%b8ntsykehus/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=%7BA597FA4C-2293-42B8-AC19-47C0DF2154B2%7D&file=Helse%20Stavanger%20overordnede%20HMS%20m%C3%A5l%202021-2023%20og%20Ytre%20mij%C3%B8%202022-2030.xlsx&action=default&IsList=1&ListId=%7BA628D54A-637E-4F39-875D-34FE3EEA06C5%7D&ListItemId=316
https://pulsen.sus.no/Tema/Gr%C3%B8ntsykehus/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BB7C12D7B-616A-41C6-83BB-C3C8B9F61118%7D&file=Vedlegg%204.%20Forslag%20til%20ny%20milj%C3%B8politikk%202022-2030.docx&action=default&IsList=1&ListId=%7BA628D54A-637E-4F39-875D-34FE3EEA06C5%7D&ListItemId=307
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Den nye overordnede Handlingsplanen i Synergi for ytre miljø bygger på nasjonale målsetninger. 
Delmålene som fremdeles er aktive i eksisterende handlingsplan vil bli lagt inn i den nye planen. 

Endringer i behov hos og forventninger fra interesseparter, inkludert samsvarsforpliktelser 

Kommunikasjonsplanen er oppdatert etter innføringen av nye og ambisiøse klima- og miljømål, der 

bl.a. interessentanalysens krav til alle medarbeidere er oppdatert. Se Kommunikasjonsplan 

Innspill fra klinikkene. Syv av fjorten klinikker har gitt tilbakemelding innen ytre miljø til ledelsens 

gjennomgang, og gitt ulike innspill og forbedringsforslag. Systemforvalterne ser positivt på at det 

fremkommer gode innspill der de fleste gikk ut på at det var utfordrende å identifisere gode lokale 

miljøtiltak i enhetene. Oppfølging vil skje i samråd med HMS/KP koordinatorene. 

Endringer i vesentlige miljøaspekter 

Selv om det er noen år til åpningen av Nye SUS formidles denne historien; Geotermisk oppvarming 

der 80 prosent av behovet til oppvarming dekkes. Dette skjer fra 130 stk., 250 meter dype brønner 

boret ned i fjellet der det tas ut 8 plussgrader som gjennom en varmepumpe kan øke temperaturen 

til 60 grader.  

Endringer i risiko og muligheter 

Det er en potensiell mulighet at vi ikke når de nye klimamålene etter at det i noen tilfeller ble valgt 

bort klimanøytral teknologi i planleggingen av nytt sykehus. For eksempel ved at solenergi ble tatt ut 

av prosjektet. Sett i et bærekraftperspektiv og sirkulær økonomi vil det bli krevende å nå 

klimamålene dersom kortsiktig økonomisk besparelse skal være retningsgivende for hvilke 

energiløsninger en velger å ta i bruk i fremtidige byggeprosjekt. Noen klimatiltak vil kunne ha 

kortsiktig effekt på økonomi, men når en skal vurdere virkningen på selve klimaet og miljøet vil 

tiltakene i de fleste tilfeller ikke gjøre seg gjeldene før det er gått flere tiår. Det betyr i praksis at vi 

må arbeide med klima og miljø ut i fra et langtidsperspektiv.  

Foretakets muligheter er beskrevet i dokumentet «Risiko og mulighetsvurdering SWOT». Fra dette 

dokumentet trekkes frem oppsamling og gjenbruk av anestesigasser som et viktig bidrag mot utslipp 

til luft. 

I hvilken grad miljømål er oppnådd 

Oppnåelse av miljømålene for 2021 samt gjennomgang av sikkerhetsrådgivers årsrapport ble 

gjennomgått under presentasjonen av HMS årsrapport i ledergruppen 22. mars 2022. 

Status på rapporteringen for felles klima- og miljømål i spesialisthelsetjenesten 2022-2030 som ble 
presentert i dialogmøte mellom HF og RHF, 22. april 2022   

Informasjon om organisasjonens miljøprestasjon 

Som et resultat av deltakelsen i to anbudsrunder i regi av Sykehusinnkjøp er vi stolte av å informere 

om at to rammeavtaler som startet våren 2022 hadde som «minstekrav», krav om at lastebilen og 

varebilen skulle være elektrisk. Flere og flere leverandører viser at de har klima og miljø på 

dagsorden og i høst startet foretakene på Vestlandet opp rammeavtale med kanylebokser laget av 

resirkulert plast. Det grønne skiftet skjer nå. 

Avvik og korrigerende tiltak. I interne og eksterne revisjoner er det observert både avvik, merknader 
og forbedringspunkt. Avvikene og merknadene er lagt inn i foretakets avvikssystem og blir behandlet 
og håndtert av de klinikkene som har mottatt avvikene. En revisjon skal bidra til kontinuerlig 
forbedring og forebygge uønskede hendelser. Erfaringer og funn fra revisjonene skal også benyttes 

https://pulsen.sus.no/enheter/personalogorganisasjon/HMS/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B7B0B0C65-03BD-4B0E-AAA0-435B4DB92582%7D&file=HMS%20handlingsplan%20for%20Helse%20Stavanger%202022%20revidert%2031.01.22.docx&action=default&IsList=1&ListId=%7BAC597375-B29E-45E2-8DFE-04F91625D92A%7D&ListItemId=167
https://pulsen.sus.no/Tema/Gr%C3%B8ntsykehus/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B684C58BA-A071-4555-B7BE-A59DA2525C4C%7D&file=Kommunikasjonsplan%20for%20Klima-%20og%20milj%C3%B8%20arbeidet%20i%20Helse%20Stavanger%20HF%2C%20oppdatert%2024.06.2022.docx&action=default&IsList=1&ListId=%7BA628D54A-637E-4F39-875D-34FE3EEA06C5%7D&ListItemId=320
https://pulsen.sus.no/Tema/Gr%C3%B8ntsykehus/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=%7BAE252B23-89D9-402D-825C-1B5E0BBE8556%7D&file=Risiko%20og%20mulighetsvurdering%2C%20analyse%20-%20%20H%C3%B8sten%202021.docx&action=default&IsList=1&ListId=%7BA628D54A-637E-4F39-875D-34FE3EEA06C5%7D&ListItemId=267
https://pulsen.sus.no/Tema/Gr%C3%B8ntsykehus/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BDF42BF04-FE18-4E16-B5DF-2B14C7AEB117%7D&file=A%201%20Vedlegg%203%20Rapporteringsmal%20-(08.03.2022%20-%20YM).docx&action=default&IsList=1&ListId=%7BA628D54A-637E-4F39-875D-34FE3EEA06C5%7D&ListItemId=322
https://pulsen.sus.no/Tema/Gr%C3%B8ntsykehus/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BDF42BF04-FE18-4E16-B5DF-2B14C7AEB117%7D&file=A%201%20Vedlegg%203%20Rapporteringsmal%20-(08.03.2022%20-%20YM).docx&action=default&IsList=1&ListId=%7BA628D54A-637E-4F39-875D-34FE3EEA06C5%7D&ListItemId=322
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som grunnlag for læring på tvers i foretaket. Det registreres for øvrig veldig få avvik i Synergi med 
hendelsestype ytre miljø, og av de få som meldes, handler stort sett om andre ting enn klima- og 
miljø. Det bør ses på om ordlyden i hendelsestypen kan endres slik at saksbehandlere forstår at dette 
gjelder klima- og miljø hendelser, og ikke alt som skjer utendørs. 

Samsvarsvurderingen ser på sammenhengen mellom miljøkrav i ISO-standarden, myndighetskrav og 
egne krav, og hvordan sykehuset tar vare på og etterlever disse kravene. Samsvarsvurderingen blir 
gjennomført ved å; gjennomgå funn fra interne og eksterne revisjoner, tilsyn, eksterne klager, 
miljøkartlegging, HMS-årsrapport, ForBedringsundersøkelsen, og uønskede hendelser. Basert på 
dette blir det vurdert at sykehusdriften er i samsvar med aktuelle lover/forskrifter/prosedyrer/egne 
krav. Vi har forbedringspotensial blant annet ift gjennomføringsgrad på obligatorisk opplæring, samt 
at vi har for få registrerte klima- og miljøavvik i avvikssystemet. Se Samsvarsvurderingen 

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. I 2021 ble det gjennomført tre klinikkrevisjoner. Miljøavvikene er 

sammenfallende med observasjoner fra ekstern revisjon og blir registrert i revisjonsmodulen i 

Synergi og behandlet og håndtert av reviderte klinikker. Oppsummering av funn ytre miljø. 

Ekstern revisjon. 20. - 22. september ble det gjennomført ekstern miljørevisjon med Kiwa 
Teknologisk institutt som revisorer. Revisjonen ble gjennomført med intervju og befaring på følgende 
enheter; ledelsen ved administrerende direktør, HMS sjef, mikrobiologen, Nye SUS, økonomi og 
finans, klinikk psykisk helsevern - voksne og Sandnes ambulansestasjon.     

Generelt får sykehuset gode tilbakemeldinger. Revisjonen fant grunnlag for å gi Helse Stavanger HF 
syv merknader og tre forbedringspunkt. Se revisjonsrapporten . Frist for lukking av merknadene er 
satt til 22.12.2022. 

Tilstrekkelige ressurser 

Det vurderes å være tilstrekkelige ressurser for å ta ansvar for virkningen av ledelsessystemet for 
miljø gjennom to faste stillinger som miljørådgivere, en heltid og en deltid. I tillegge er det tolv 
HMS/KP koordinatorer som bidrar i klima- og miljøarbeidet bl.a gjennom faste månedlige møter. 
Stillingsbeskrivelse for miljørådgiver, ytre miljø. 

Relevante henvendelser fra interesseparter og klager 

Det foreligger ingen henvendelser eller klager relatert til ytre miljø. 

 

Forbedringsforslag: 

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

Helhetlig HMS system Forbedre dokumentasjonen 
som finnes på intranett, slik 
at denne i større grad 
beskriver Helse, Miljø og 
Sikkerhet (HMS) som helhet. 

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

2023 

HMS rapportering Utarbeide en felles mal for 
rapportering av HMS 
indikatorer i 
arbeidsmiljøutvalgene. 

HMS sjef sammen 
med HMS-KP 
koordinatorer 

Pågår 

https://pulsen.sus.no/Tema/Gr%C3%B8ntsykehus/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BEAFA5BA6-A25E-4F3B-AAE9-159916CB5A0D%7D&file=Samsvarsevaluering%2C%209.1.2-%202022%20-%20(17.09.2022).xlsx&action=default&IsList=1&ListId=%7BA628D54A-637E-4F39-875D-34FE3EEA06C5%7D&ListItemId=321
https://pulsen.sus.no/Tema/Gr%C3%B8ntsykehus/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BB72C3AE1-536E-440F-A393-15FC6E6F77A5%7D&file=Resultater%20fra%20interne%20revisjoner%202021.docx&action=default&IsList=1&ListId=%7BA628D54A-637E-4F39-875D-34FE3EEA06C5%7D&ListItemId=318
https://pulsen.sus.no/Tema/Gr%c3%b8ntsykehus/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=%7BB040748B-B098-455B-9F7F-A98926002164%7D&file=Revisjonsrapport%2C%20oppf%C3%B8lgingsrevisjon%2C%20rapportnr.%202022-12431.pdf&action=default&IsList=1&ListId=%7BA628D54A-637E-4F39-875D-34FE3EEA06C5%7D&ListItemId=303
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=23077&UnitID=1296
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Kartlegging og 
risikovurdering 

Vurderes om vårt 
risikovurderingsskjema for 
vold og trusler kan forbedres 
slik at vi sikrer at alle 
kulepunktene i forskrift om 
utførelse av arbeid blir 
vurdert. 

HMS sjef sammen 
med HMS-KP 
koordinatorer 

2023 

Handlingsplaner 
(Forbedringsplaner) 

Utarbeidelse av 
handlingsplaner inkluderes i 
større grad som tema i HMS 
opplæringen for ledere. 

 

HMS sjef 2022/23 

Overholdelse av 
arbeidstidsbestemmelsene 
i Arbeidsmiljøloven  
 

Etablere rutiner for 
risikovurdering ved 
utarbeidelse av arbeidsplaner 
for leger, samt sikre 
implementering av disse. 

PO i samarbeid med 
Legeforeningen 

Pågår 

Varsling av kritikkverdige 
forhold 

Evaluere nye retningslinjer 

for varsling, forebygging av 

mobbing og trakassering, 

konflikthåndtering. 

HMS sjef og fagsjef 
juridisk rådgivning og 
forhandlinger 

April 2023 

Bedriftshelsetjenesten Vurdere om en kan stenge 

møterommet i 

bedriftshelsetjenestens 

lokaler for bestilling av andre 

enn de som jobber i etasjen, 

samt se på muligheten for en 

bedre lokalisering av 

bedriftshelsetjenesten. 

PO direktør 2023 

Brannvern - registrering av 
lokale øvelser 
 

Den ansvarlige leder må 
direkte etter gjennomføring 
av øvelser påpeke at 
registering må gjøres av den 
enkelte. 
(helse Stavanger ligger på 
36,54% gjennomføring). 

 

Leder med personal 
ansvar. 
(ansatte har også 
personlig ansvar iht 
Brann- og 
eksplosjonsvernloven 
§ 25. Arbeidstakers 
plikter til å fremme 
Sikkerhet) 
 
 

Umiddelbart 
etter 
avdeling har 
gjennomført 
øvelse 

Brannvern - øke 
gjennomføringsgrad 

Ledere må prioritere å få 

nyansatte igjennom 

Avdelingsleder 
ansvar, men denne 

De første 
måneder 
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     (Nyansatt opplæring) obligatorisk opplæring ved 

oppstart av arbeidsforholdet. 

enkelte bør også 
ilegges et ansvar. Å 
gjennomførte den 
opplæring som vi som 
arbeidsgiver har 
merket som 
Obligatorisk bør være 
å regne som et 
minimum. 

etter 
ansettelse 
 

El-sikkerhet Rutiner/ tiltakskort for 
bortfall av strøm må jevnlig 
gjennomgås og øves på. 

Ledere med 
personalansvar 

Jevnlig 

El-sikkerhet Alle medarbeidere som 
jobber i pasientkritiske 
områder (f.eks gr2 rom) må 
kjenne til gjeldende 
rutiner/tiltakskort ved utløst 
varsel i varselpanel. 

Ledere med 
personalansvar 

Snarest 

El-sikkerhet Gjennomføre 
kompenserende tiltak i 
belysningsparken knyttet til 
stans i produksjon av 
konvensjonelle lysrør. 

Elektroseksjonen 2023 

Strålevern Økt gjennomføring av 
kompetanseplan i strålevern. 
LGG: Det presiseres at leder 
må tildele kompetansekrav i 
strålevern til medarbeidere 
dette er relevant for.  

Avdelingsleder 2023 

Strålevern Økt fokus på strålevern ved 
hjelp av årlig 
spørreundersøkelse til 
strålevernkontaktene i hver 
avdeling. Et av 
fokusområdene vil være 
melding av uønskede 
hendelser. 

Strålevernkoordinator 2023 

Strålevern Integrere risikovurdering i 
strålevern med den 
kartlegging og risikovurdering 
som gjøres årlig av helse, 
miljø og sikkerhet (HMS), 
tidligere kalt HMS-runden. 

Strålevernkoordinator 2023 

Sikring De som har behov for 

elektronisk adgangskontroll 

på medisinrom kan melde 

dette til sikkerhetsrådgiver, 

driftsservice, sikkerhet og 

service for videre oppfølging. 

Enhetsleder 
 
LGG: Presiserer at 
kostnadskrevende 
tiltak besluttes av 
klinikksjef/LG 
 

Snarest 



24 
 

LGG: Nærmeste leder må 

godkjenne tjenestelig behov 

for tilgang til medisinrom. 

Sikring Dersom lokasjoner som ikke 

har adgangskontroll vurderer 

at det er behov for det så bør 

det gjøres en risikovurdering 

av den enkelte lokasjon for å 

avdekke eventuelle 

sikringsbehov. 

 

Enhetsleder 
 
LGG: Presiserer at 
kostnadskrevende 
tiltak besluttes av 
klinikksjef/LG 

Snarest 

Sikring LGG: Behov for 
adgangskontroll, 
videoovervåking og bestilling 
av alarmer fremlegges 
ledergruppen for beslutning. 
Dette for å sikre lik praksis. 

Klinikksjefer 2023 

Miljømål Ledergruppen vedtar at de 
tre overordna miljømålene 
blir tatt bort, og de nye 
nasjonale miljø- og klimamåla 
blir gjeldende i sykehuset. 

Miljørådgiver 12-2022 

Miljøpolitikk Ledergruppen vedtar forslag 
til revidert miljøpolitikk 

Miljørådgiver 12-2022 

Klimabudsjett Ledergruppen slutter seg 
innføring av klimabudsjett 
etter metoden som Helse 
Bergen har brukt i sin 
innføring.  

Miljørådgiver og 
avdeling for økonomi 
og finans 

06-2023 

Miljøkrav ved anskaffelser Følge hovedprinsippene til 
Sykehusinnkjøp ’s policy for 
samfunnsansvar og 
samarbeidsavtalen mellom 
helseforetakene og 
Sykehusinnkjøp 

Miljørådgiver og 
avdeling for økonomi 
og finans 

06-2023 

Miljøavvik, ytre miljøavvik 
i Synergi 

Kommunisere viktigheten 
med riktig registrering av 
avvik som skal føre til tiltak 

Miljørådgiver og 
HMS/KP 
koordinatorene 

06-2023 

Handlingsplan Ytre Miljø Ledergruppen slutter seg til 
nye mål og tiltak i 
handlingsplanen. Delmålene i 
eksisterende plan som 
fremdeles er aktive legges inn 
i den nye handlingsplanen for 
ytre miljø. 

Miljørådgiver 12-2022 

Kvantitative miljømål på 
klinikknivå 

Finne andre måter å måle 
miljøbelastningen på når en 
ikke kan nyttiggjøre 

Miljørådgiver og 
HMS/KP 
koordinatorene 

06-2023 
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resultater som gjelder hele 
foretaket. 

Ytre miljø - 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 kunde 
web 

Miljørådgiver 12-2022 

Ytre miljø -
reisevirksomhet 
 

Utarbeidelse av reisepolicy 
 
LGG: Reisepolicy må legges 
inn som premiss i 
planleggingen i Nye SUS. 

Transportutvalget 12-2022 

 

LGG:  

Foreslår at Vold og Trusler settes inn som eget punkt i neste Ledelsens gjennomgang. 

Generell betraktning: Ved nye lovpålegg og krav som innføres bør man i større grad se om dette kan 

integreres i gjeldene rutiner og retningslinjer. Rutiner og retningslinjer som ikke lenger er gjeldende 

må utfases.  

 

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak. 
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Pasientsikkerhetsarbeid 
Systemforvalter: 

Liss Søreide 

Oppsummering: 

I regional plan for kvalitet og pasientsikkerhet fra 2020 er det satt høye mål for antall medarbeider 

som skal inneha forbedringskompetanse. I HS er det tilbud om opplæring i forbedringsmetodikk via 

regional forbedringsutdanning og regional veilederutdanning, samt mulighet for å søke deltagelse via 

Scottish Fellowship. 

Disse opplæringstilbudene er relativt ressurskrevende og tilbakemeldingene fra klinikkene er at det 

er krevende å frigjøre klinikere til dette i en tid der det foregår mange andre aktiviteter, noe som 

også gjenspeiles i den svært lave deltagelsen fra sykehuset på disse opplæringstilbudene. 

Tankesettet og systematikken bak forbedringsmetodikk er en del av felles kompetansemål for LIS 2/3 

opplæringen og inngår også i lokal lederopplæring. Det brukes forbedringsmetodikk i 

læringsnettverket for TALK-debrief og kvinnespesifikk rusbehandling. I tillegg brukes 

forbedringsmetodikk i ulike forbedringsprosjekt/-arbeid, som f.eks samhandlingsprosjektet om 

pasienter med alvorlig psykisk lidelse og system for analyser av alvorlig uønsket hendelse. 

Det er etablert et Forbedringsnettverk ved SUS, men det har ikke vært aktivitet her de siste årene 

pga. lav deltagelse og pandemi.  

Klinikkene gir tilbakemelding om at det ikke er nok forbedringskompetanse i foretaket og at det er 

lite systematikk i forbedringsarbeidet.  

Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang 

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

Kompetanse i 
forbedringsmetodikk 

- Fortsette å tilby regionale kurs i 
forbedringsmetodikk 

- Gjennomføre «mini-kurs» i 
forbedringsmetodikk på forespørsel 

Liss Søreide Pågående  

Fasilitere i 
forbedringsmetodikk 

- Tilby fasilitering i 
forbedringsmetodikk ved 
forbedringsarbeid i klinikkene 

Liss Søreide 
Karin 
Jensvold 

Kontinuerlig 

Forbedringsnettverk 
HS 

- Invitere til temamøter i 
Forbedringsnettverket HS 

Karin 
Jensvold 

2023 

 

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak. 
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ForBedring- medarbeiderundersøkelsen- gjennomføring og oppfølging 
 

Systemforvalter: 

Liss Søreide/Kjersti Heie 

Oppsummering: 

I ledelsens gjennomgang i 2021 ble det besluttet ulike tiltak som opplæring i å lage handlingsplaner i 

Synergi, jobbe videre med å finne gode løsninger på oppfølgingsarbeidet, samt at overordnede 

ledere i større grad bruker resultatene som hjelp til å identifisere og ha dialog om konkrete tiltak 

med underordnede ledere som har utfordringer med arbeidsmiljøet og pasientsikkerhet over tid.  

Det er laget en EQS rutine som beskriver hvordan man teknisk oppretter en handlingsplan i Synergi. I 

tillegg er det laget en presentasjon med tips til arbeidet med handlingsplan som veiledning til selve 

innholdet i planene. Denne er tilgjengelig på intranettsiden om forbedringsundersøkelsen. Rutinen 

som beskrive forberedelse, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen er oppdatert i EQS.  

Det har vært en nedadgående trend på svarprosenten siden undersøkelsens oppstart i 2018. 

2022 67% 

2021 73% 

2020 75% 

2019 77% 

2018 81% 

I år ble det forsøkt å motivere til deltakelse ved premiering av tre enheter med høyere svarprosent 

enn 80. Det så ut som dette hadde en viss effekt på svarprosenten. 

Den nedadgående svarproseneten kan skyldes flere ting. Det pekes blant annet på at det ikke alltid 

finnes ressurser til å gjennomføre forbedringstiltak. Dette påvirker motivasjonen til medarbeidere for 

å svare. Andre tenker at undersøkelsen er for lite tilgjengelig når den skal besvares, og at det burde 

være mulig å svare på mobiltelefon og hjemmefra. En annen årsak til sviktende motivasjon for å delta 

kan handle om at undersøkelsen i enkelte miljøer har fått et «dårlig rykte». Det uttrykkes misfornøye 

med spørsmål og spørsmålsformuleringer, og det pekes gjentatte ganger på mangler ved 

undersøkelsen i forhold til å kunne analysere og forstå resultatene. ForBedring er et dialogverktøy og 

data fra undersøkelsen er ikke ment å bruke til å analysere eller forske på. 

ForBedring er en viktig del av risikostyring og systematiske forbedringsarbeidet i Helse Stavanger. 

Kartleggingen inngår, sammen med annen informasjon om HMS og pasientsikkerhet, i arbeidet med 

risikovurderinger og utarbeiding av handlingsplan på alle nivåer.  

Foretaket har ikke en fullstendig oversikt over hvor mange enheter som utarbeider handlingsplaner i 

oppfølgingen av ForBedring. I følge HMS årsrapport for 2021 svarer 188 av 200 enheter at de har 

fulgt opp undersøkelsen i henhold til foretakets rutine, 183 av 200 svarer at de har utarbeidet 

Forbedringsplan. 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. Per oktober 2022 ligger det 186 åpne handlingsplaner i Synergi. 

Ny handlingsplan i Synergi fungerer ikke optimalt. Løsningen er ikke dynamisk nok og planene er ikke 

tilstrekkelig synlige i organisasjonen. Det bør være mulig å se planer som ligger over deg i strukturen. 

Klinikkene peker på at det kan være vanskelig for ledere å finne tid til å gjennomføre oppfølging, og 

at det er behov for lederstøtte til dette arbeidet. 
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Forbedringsforslag: 

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

Deltakelse Fortsette arbeidet med å informere om 

undersøkelsen, og oppmuntre til deltakelse. 

Alle 01.02.23 

Deltakelse Mer informasjon om kommende 

undersøkelse på intranett/stunt fra 

kommunikasjons-avdelingen i 2023 

Kjersti Heie 
Liss Søreide 
Caroline 
Aspelund 

01.02.23 

Deltakelse Melde inn regionalt at det er ønskelig at det 
er mulig å besvare ForBedring på 
mobiltelefon og hjemmefra   

Kjersti Heie 15.11.22 

Oppfølging Mer opplæring i hvordan en skal jobbe videre 

med resultatene (eks: workshops) 

Kjersti Heie 
Liss Søreide 

15.03.22 

Handlingsplan Gjøre det mulig å se handlingsplaner som 

ligger over deg og på tvers i organisasjonen 

Regionalt 
driftsmøte 

Pågående 

Handlingsplan Muliggjøre å gruppere innholdet og 

tematisere tiltakene. Forbedringsforslag 

spilles inn til regionalt driftsmøte 

Kjersti Heie 
Kristin 
Skårdal 

2022 

Kommunikasjon Kommunikasjonsaktivitet knyttet til å 

formidle at målsetting med undersøkelsen er 

å bidra til et bedre arbeidsmiljø og bedre 

pasientsikkerhet. 

Forbedringsundersøkelsen er et verktøy for å 

bedre arbeidsmiljø og bedre 

pasientsikkerhet. 

Helga 
Vestbø 
Kjersti Heie 

2022 

 

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak samt lagt 

til ett tiltak. 
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Pasienterfaringsundersøkelser 
 

Systemforvalter: 

Liss Søreide 

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 har pilotert 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 via Corporater Surveyor i ulike avdelinger 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 og det er derfor utfordrende på bakgrunn av 

denne å sette i gang tiltak. Selve PasOpp undersøkelsen gjennomføres i henhold til rutinene. PasOpp 

i 2022 utgår på grunn av ressurssituasjonen i FHI. 

Det skal utføres årlige regionale pasienterfaringsundersøkelser i regi av HV-RHF. Undersøkelsen i 

2020 og 2021 ble ikke utført i HS på grunn av pandemisituasjonen, og det er heller ingen planer for 

gjennomføring av undersøkelse i 2022. 

Forbedringsforslag: 

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

Kontinuerlig 
pasienterfaringsundersøkelser 
på SMS 

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

Liss 
Søreide 
 

2023 

 

LGG: Foreslått tiltak knyttet til erfaringer i Helse Bergen må omfatte organisering, kostnader og 

oppfølging av resultater. Samlet oversikt over erfaringer presenteres i LG-sak som 

beslutningsgrunnlag for om Helse Stavanger skal ta i bruk kontinuerlig pasienterfaringsundersøkelse 

etter denne modellen. 

 

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslått forbedringsområde med tilhørende tiltak med 

kommentar som nevnt over. 
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Medisinsk utstyr 
 

Systemforvalter:  

Geir Sørgjerd 

Oppsummering: 

Det som er gjennomgående i tilbakemeldingene fra klinikkene i år er behovet for brukeropplæring og 

kompetanseplaner. 

Det pågår et forbedringsprosjekt med det overordnede målet å lage et system for opplæring i bruk av 

MU for alle ansatte i Helse Stavanger.   

Prosjektet har pågått siden 2020, og det arbeides med følgende delprosjekt: 

- Innkjøpsprosessen for medisinsk utstyr under 100.000 kr ekskl. moms 

- Opplæring i bruk av medisinsk utstyr 

- Brukerveiledninger 

- Utstyrsansvarlige 

Disse delprosjektene er identifisert ut i fra grundige kartlegginger i prosjektets startfase, og funnene 

fra kartleggingen sammenfaller i høy grad med tilbakemeldingene fra klinikkene i ledelsens 

gjennomgang 2022.  

Status i prosjektarbeidet er at det arbeides med å utvikle sentrale kompetansekrav for MU som 

brukes på tvers av to eller flere enheter.  Tre fagutviklingssykepleiere er frikjøpt 10 % i perioden 

1.10.2022-31.01.2023 for å bidra i dette arbeidet.  Kravene publiseres fortløpende og 

systemansvarlig for Kompetanseportalen sender ut nyhetsbrev for hvert nye krav.  Parallelt med at 

nye sentrale krav tas i bruk, skal enhetene fase ut lokale krav, samt lokale brukerveiledninger for 

aktuelt MU.  Nettverket for superbrukere i Kompetanseportalen informeres jevnlig om status i 

arbeidet, og er viktige pådrivere for at kravene tas i bruk i egne enheter, at lokale planer revideres og 

bygges etter ny mal, samt at lokale krav og brukerveiledninger fases ut. 

Det er ingen prosedyre som beskriver rutinene ved innkjøp av MU < 100.000 kr ekskl. moms.  Den 

enkelte enhet kjøper selv inn «småutstyr», og dette resulterer i at det finnes mange ulike apparater 

til samme bruk.  Det er mye å huske på i forbindelse med bestilling av MU, og det er behov for å 

etablere en prosedyre som kan være til støtte for de ute i organisasjonen som skal gjøre MU-innkjøp.  

Prosjektet har utarbeidet et utkast basert på intervjuer og kartlegging av hvordan denne oppgaven 

utføres i dag. MTI, Sykehusinnkjøp og Libra Innkjøp har vært involvert i høringsrundene.  Det er tatt 

med et eget punkt med referanse til ny prosedyre (lenke) for anskaffelser av pasientnært 

analyseutstyr (PNA).  Det gjenstår å beslutte om prosedyren for innkjøp av MU < 100.000 kr ekskl. 

moms skal godkjennes, samt hvem som skal være dokumenteier. 

Prosjektet har kartlagt hvem som er utstyrsansvarlige.  I fortsettelsen må det vurderes hvilken 

kompetanse og opplæring de utstyrsansvarlige skal få, om det skal etableres et nettverk, og hvordan 

en kan holde bedre oversikt over hvem som er utstyrsansvarlige mm.   

Avd. for Behandlingshjelpemidler (BHM) forvalter MU som brukes av pasienter som får behandling 

utenfor sykehuset.  BHM har også gjennomført et stort forbedringsprosjekt angående opplæring i 

bruk av MU som er i deres portefølje.  Våren 2022 ble det publisert flere arbeidsflyter og prosedyrer i 

EQS og på Pulsen som beskriver hvordan bestilling av utstyr og opplæring i bruk av BHM sitt utstyr 

skal gjennomføres.  BHM har kartlagt og vedlikeholder oversikter over utstyrsansvarlige, 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=46079&UnitID=1003
https://pulsen.sus.no/Tema/Sider/Medisinsk-utstyr-til-hjemmebehandling.aspx
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ressurspersoner og kontaktpersoner i avdelingene, som har spesiell kjennskap til BHM sitt utstyr.  

Styringsgruppen for prosjektet har godkjent at arbeidet kontinueres og vurderes av en arbeidsgruppe 

med tilnærmet lik sammensetning som den som utarbeidet arbeidsflyten.  

 

Forbedringsforslag: 

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

Repetisjon av 
brukeropplæring 

Forslag om at det endres 
repetisjonsfrekvens fra 2 til 3 år og 
gjerne vurdere om det er nødvendig 
med repetisjon av kurs 
 
Ved bruk av sentrale 
kompetansekrav for MU kan 
gyldighet i dager endres til den 
frekvens enheten finner 
hensiktsmessig ut i fra 
risikovurdering.  
 

Ledere/fagansvarlige i 
Kompetanseportalen 

 

Behov for bedre 
systematikk i kartlegging, 
opplæring og evaluering 
av bruk av medisinsk 
utstyr. 
 
 

Revisjon av enhetenes 
kompetanseplaner for MU. 
 
Se oppsummering for beskrivelse av 
pågående arbeid med å utarbeide 
sentrale kompetansekrav, og 
revisjon av lokale planer.   
 

Ledere/fagansvarlige i 
Kompetanseportalen 
 
 
 
 
 

2022-
2024 

Mangler oversikt over MU-
ansvarlige i enhetene.  
 

Se oppsummering. 
Det pågår et arbeid for å 
tilgjengeligjøre og på enklest mulig 
måte vedlikeholde oversikten. 
 
Ved endringer av utstyrsansvarlige, 
ressurspersoner eller 
kontaktpersoner som er listet i 
dokumentene 
Dokument «Medisinsk utstyr (MU) til 
bruk i hjemmebehandling. 
Utstyrsansvarlige», ID 48093 - EQS 
(ihelse.net) 
 
Dokument «Medisinsk utstyr (MU) til 
bruk i hjemmebehandling. 
Ressurspersoner i klinikkene og 
kontaktpersoner ved avdeling for 
Behandlingshjelpemidler», ID 48115 
- EQS (ihelse.net) 
 

Forbedringsprosjektet 2022-
2024 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=48093&UnitID=1003
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=48093&UnitID=1003
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=48093&UnitID=1003
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=48093&UnitID=1003
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=48115
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=48115
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=48115
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=48115
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=48115
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=48115
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må BHM kontaktes direkte, eller det 
må varsles via «Gi kommentar» 
funksjonen i EQS. 
 

Enkelte avdelinger har 
identifisert et 
forbedringspotensial når 
det gjelder 
dokumentasjon på 
oppnådde 
kompetansemål/mottatt 
opplæring i bruk av MU. 
 

Utarbeide kompetanseplaner for MU 
og ved behov få bistand av 
ressurspersoner som superbrukere i 
Kompetanseportalen eller HMSKP-
koordinatorer.  
 
Det må tilrettelegges for at 
medarbeiderne kan få tid til å 
gjennomføre lovpålagt opplæring i 
bruk av MU. 
 

Ledere/fagansvarlige i 
Kompetanseportalen  
 
 
 
 
 
 

2022-
2024 

Det synes ikke som om 
Dokument «Opplæring i 
medisinsk teknisk utstyr til 
bruk utenfor Helse 
Stavanger», ID 40436 - 
EQS (ihelse.net) er 
implementert i 
organisasjonen. 
 

BHM sender jevnlig ut meldinger til 
Utstyrsansvarlige.  Denne 
kommunikasjonen vil kunne bidra til 
å gjøre dem bevisste på deres 
funksjon og ansvar.   
 

BHM/Utstyrsansvarlige 
 

2022-
2023 

Noe usikkerhet knyttet til 
pasientnært utstyr 

Gjøre Dokument «Pasientnært 
analyseutstyr/pasientnære 
analyser», ID 46079 - EQS 
(ihelse.net) kjent i organisasjonen 

Klinikksjef med.service 
og ABK 

2022-
2023 

 

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak. 
 

  

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=40436&UnitID=1231
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=40436&UnitID=1231
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=40436&UnitID=1231
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=40436&UnitID=1231
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=40436&UnitID=1231
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=46079&UnitID=1003
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=46079&UnitID=1003
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=46079&UnitID=1003
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=46079&UnitID=1003
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Beredskap 
 

Systemforvalter: 

Eva Egeland (Konstituert beredskapssjef) 

Oppsummering: 

Det er fortsatt medarbeidere som ikke er kjent med beredskapsplaner og nødprosedyrer. Når 

uønskede hendelser skjer er vi avhengige av at ansatte er kjent med sin rolle i en beredskapsplan og 

kan gjøre bruk av planverk, nødprosedyrer og tiltakskort.  

De aller fleste enheter har beredskap som tema i sitt årshjul, og enkel tilgang til beredskapsplaner og 

tiltakskort på sine intranett/EQS sider og i Beredskapspermen. 

Det er varierende hvor mye det øves på beredskapshendelser i klinikkene/avdelingene. Det må 

fortsatt være fokus på mindre øvelser (tabletopøvelser, funksjonsøvelser, øve lokale 

planer/tiltakskort) for å sikre at planverk er implementert, og at roller/ansvar i en 

beredskapshendelse er kjent for alle medarbeidere.  

Travel drift og stor pasienttilstrømning gjør det helt nødvendig å ha kjente og oppdaterte rutiner og 

system for beredskapsvarsling, slik at ekstra ressurser raskt er tilgjengelig når uønskede hendelser 

inntreffer. Overordnet varslingsøvelse gjennomføres i november. 

Situasjonen i Europa med krig i Ukraina øker trusselbildet i Norge og gjør oss mer utsatt for hybride 

hendelser og digitale angrep. Det kan medføre langvarig bortfall av kritisk infrastruktur. Denne 

problemstillingene har vi nå ekstra fokus på. Arbeid med å revidere ROS analyser og planverk er 

startet. Alle enheter må ha fokus på sine nødrutiner og drift ved bortfall av kritisk infrastruktur. 

Forbedringsforslag: 

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

Pårørendesenter – 
forbedringsområder 
etter forrige øvelse 
er ikke gjennomført 

Revisjon av planverk og 
omstrukturering av 
ledelse/organisering er under 
vurdering/arbeides med. Felles 
gjennomgang og øving når dette er 
klart. 

Seksjon for 
beredskap i 
samarbeid med 
prestetjenesten og 
KPHV 

1.2 

Det er ikke etablert 
beredskapsplan for 
langvarig bortfall av 
strøm hos hjemme-
boende pasienter i 
SUS sitt 
ansvarsområde, som 
er koplet til 
livsopprettende 
utstyr levert av BHM.   

Beredskapsplan må etterspørres, 
eventuelt utarbeides i samhandling 
med aktuelle kommuner. Ansvar må 
avklares. 
Tas opp i Fagråd, delavtale 11 

Klinikk for medisinsk 
teknologi 
Seksjon for 
beredskap 

1.3 

Svært høy aktivitet i 
prehospital tjeneste 
medfører lav 
tilgjengelig 

Kartlegge dimensjonerende senario 
og gjennomføre ROS og 
beredskapsanalyser. 
 

Prehospital klinikk 
Seksjon for 
beredskap 

1.4.2022 
Forts. som 
kontinuerlig 
prosess 
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beredskap ved større 
hendelser. 

Planverk og varslingsrutiner 
gjennomgås og øves på. 
Evaluering etter større hendelser 

Oversikt over hva 
som vil fungere ved 
nødstrøm må være 
på plass i alle 
enheter. 
Nødprosedyrer for 
kritiske funksjoner. 

Sjekkes ut og tydeliggjøres i lokale 
planverk/tiltakskort. 
Nødprosedyrer er oppdatert, kjent 
og øvet på. 
 

Nivå 2 og 3 ledere 
Beredskapsansvarlige 
i hver klinikk/enhet. 
Seksjon for 
beredskap 

Kontinuerlig 
prosess 

Oppfølging av ROS 
analyser og revidert 
planverk ved 
langvarig bortfall av 
kritisk infrastruktur. 

Tiltak må følges opp i alle 
klinikker/enheter. 

Alle enheter, ledere 
på alle nivå 

Kontinuerlig 
prosess 

Analyser, planlegging 
og forberedelser - 
Nye SUS og 
mellomfasen. 

Stort arbeid som krever ressurser og 
oppmerksomhet.  

 Kartlegge behov for ROS 
analyser - Beredskap Nye 
SUS og mellomfasen. 

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

 Gjennomføringsplan og 
kartlegging av ressurser. 
 

Bør prosjekt-
organiseres.  
Seksjon for 
beredskap (ny 
beredskapssjef) 
Alle enheter + Nye 
SUS/mellomfasen 
 

 

 

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak. 
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Smittevern 
 

Systemforvalter: 

Fag og foretaksutvikling, seksjon smittevern, Marit Mathisen 

Oppsummering: 

Handlingsplan for et bedre smittevern 2019-2023 har som hovedmål å redusere forekomsten av 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i helseinstitusjoner sammenliknet med 2017 tall 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. I Regional plan for 

smittevern 2022 beskrives viktige risikoområder innen infeksjonsforebygging med forslag til 

risikoreduserende tiltak. Dette skal være en del av ledelsens faglige grunnlag for helsetjeneste 

planlegging. Godt smittevern bidrar til bedre pasientsikkerhet og er en forutsetning for å avgrense 

utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helse tjenesten. Dette innebærer at ledelsen 

setter grunnleggende smittevern og riktig antibiotikabruk på agendaen.  

Infeksjonskontrollprogrammet  

Alle retningslinjer og prosedyrer for smittevern er beskrevet i infeksjonskontrollprogrammet som 

finnes i EQS. Det er et mål at alt personell i Helseforetaket skal ha nødvendig kompetanse i 

smittevern. Dette innebærer at grunnleggende smittevern er en del av opplæringen og 

introduksjonen til alle nyansatte og at ansatte skal ha tilgang til aktuelle e-læringskurs i smittevern. 

Foretaket har utarbeidet kompetanseplaner som tildeles alle nyansatte. Tildeling og gjennomføring 

av disse må følges opp av ledelsen. Pr september 2022 er det 60,4 % av sykehusets helse personelle 

som har innfridd kompetansekrav om håndhygiene og 81,24 % som har gjennomført 

kompetansekrav basale smittevernrutiner (tabell 1). 

I rapporten «Situasjonsbeskrivelse av smittevern i Norge» skrives det at basale smittevernrutiner i 

liten grad er implementert hos norsk helsepersonell. Smittevernvisitt bidrar til å styrker smittevern i 

sykehuset og er en audit for etterlevelse av basale smittevernrutiner i sengeposter og enheter. Det 

har ikke vært gjennomført smittevernvisitter i løpet av pandemien, men denne aktiviteten 

gjenopptas i løpet av høsten 2022.    

Kompetanseplan Krav/læringsaktivitet Antall 
ansatte 

Reelle 
brukere 

Innfridd % 
Innfridd 

HST: COVID - 19, Smittevern, 
helsepersonell 

Smittevern: Håndhygiene 7077 7077 4275 60,41 

HST: COVID - 19, Smittevern, 
helsepersonell 

Smittevern: Basale 
smittevernrutiner 

7077 7008 5693 81,24 

HST: Leger, obligatorisk opplæring  Innledende smittevernkurs 996 953 333 34,15 

Helsefagarbeidere/hjelpepleiere, 
obligatorisk opplæring 

Smittevern: Isolering 168 168 118 70,24 

HST: Sykepleiere i medisinsk og 
kirurgisk flytsone (somatikken), 
obligatorisk opplæring 

Smittevern: Isolering 1246 1244 1013 81,43 

Tabell 1 

Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner (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 



36 
 

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 foretaket. 

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. 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 også sykehuset prevalensdata 4 ganger i 

året og NOIS data 3 ganger i året. I den regionale planen for smittevern er et av tiltakene at 

sykehuset skal ha et system for å analysere, presentere og følge opp måltallene fra de ulike 

registreringene.  

Antibiotikabruk 

Det vil i årene fremover bli en økende utfordring ved at flere pasienter er bærere av 

antibiotikaresistente mikrober. For å forebygge spredning og infeksjoner med disse mikrobene vil det 

være et større behov for enerom og isoleringstiltak.  

Opp mot 1/3 av alle innlagte pasienter behandles med antibiotika. Økning i antibiotikaresistens vil 

gjøre infeksjoner vanskeligere å behandle og bidra til økt morbiditet og mortalitet. Det er av stor 

betydning av den økende resistensutviklingen bremses. Antibiotikastyringsprogrammet er et sett av 

tiltak som skal sikre rasjonell antibiotikabruk og dermed hindre resistensutvikling. I 2021 var 

forbruket av bredspektrede antibiotika 22,7% lavere enn i 2012. I 2022 ses et betydelig høyere 

forbruk enn i 2021. Dette er bekymringsfullt.  

Tiltaksområde 1 – policy, kompetanseheving, veiledning og kunnskapstiltak 

En egen kompetanseplan for antibiotikabruk skal tildeles alle forskrivere,  årlige undervisninger om 

riktig antibiotikabruk og kjennskap til sykehusets policy er elementer i denne. 

Antibiotikateamets medlemmer bistår klinikkene med en rekke ukentlige veiledninger, 

antibiotikavisitter og deltakelse i tavlemøter. Samtidig må det forventes at klinikkene selv har et 

større ansvar for egen forskrivning og håndtering av egne pasientgrupper. Nasjonal 

antibiotikaveileder er oppdatert på en rekke områder og praksis skal være i tråd med denne.  

Tiltaksområde 2 – Oversikt over forekomst av resistens.  

Det har frem til 2020 vært laget manuelle oversikter fra avd. for medisinsk mikrobiologi som årlig 

oppdateres med aktuelle resistensforhold. Dette har ikke blitt gjort for 2021.  

Tiltaksområde 3 – 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 som kan benyttes til bedre tilbakemeldinger og overvåkning 

 

Gjennomføringsgraden av kompetansekrav riktig antibiotikabruk pr september 2022 

Kompetanseplan Krav/læringsaktivitet Antall 
ansatte 

Reelle 
brukere 

Innfri
dd 

% 
Innfrid
d 

HST: Riktig antibiotikabruk, leger 
(Seksjon smittevern) 

Kjennskap til Helse Stavanger HF sin 
antibiotikapolicy 

584 577 197 34,14 

HST: Riktig antibiotikabruk, leger 
(Seksjon smittevern) 

Antibiotikabruk i sykehus 584 583 406 69,64 
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HST: Riktig antibiotikabruk, leger 
(Seksjon smittevern) 

Avdelingsvis internundervisning i 
antibiotikabruk 

584 568 82 14,44 

Tabell 2 

 

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

Medarbeidere kjenner 
sykehuset 
infeksjonskontrollprogram 

Alle nye medarbeidere tildeles 
kompetanseplan for smittevern 

Klinikken/ 
divisjonen 

Kontinuerlig  

Det gjennomføres smittevernvisitt i 
alle sengeposter og smittevernvisitt 
innføres i spesialavdelinger 

Klinikken/ 
smittevern 

Høst 2023 

Overvåking av HAI Alle sengeposter deltar i prevalens 
4 ganger årlig 

Klinikken Kontinuerlig 

Det etablerers mål for HAI Ledergruppen 
SUS 

2023 

 Presentasjon og oppfølging av  
resultat fra de ulike registreringene 
følges opp hvert halvår av 
ledergruppen  

Smittevern Hvert 
halvår 

Riktig antibiotikabruk -  
sykehusets 
antibiotikapolicy følges i 
pasientbehandling 

Drøfting av antibiotikapolicy og 
antibiotikabruk i klinikkenes 
kvalitetsråd el.l.  

Klinikker kontinuerlig 

Alle klinikker gjennomgår egne 
forbrukstall kvartalsvis 

Klinikker Kvartalsvis 

Alle forskrivere tildeles 
kompetanseplan for  
riktig antibiotikabruk som følges 
opp av leder 

Nærmeste leder 2022 

Lokal oversikt over forekomst av 
antibiotikaresistens reetableres og 
utvikles videre for å bedre 
overvåkning av utbrudd 

Avd. for medisinsk 
mikrobiologi 
/smittevern 

2023 

 

LGG: Det fremkommer ønske om sanntidsrapporter for klinikkenes antibiotikabruk. Dette ønsket må 

fremmes for Analyseavdelingen som en bestilling. 

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak. 
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Informasjonssikkerhet 
 

Systemforvalter:    

Brad Folsom 

Oppfølging fra I fjor 

Et av hovedtrekkene i arets gjennomgang for informasjonssikkerhet er en fortsettelse av 

hovedtrekket fra i fjor, og året før, som er foretakets behov å skaffe et bedre, overordnede oversikt 

over hva Helse Stavanger har av IKT løsninger og informasjonssystemer.  Det vil si, hvor vi har 

informasjon og hvordan den håndteres.  Vi kjenner ikke godt nok til hvilke utstyr og løsninger vi har å 

kunne sørge for at vi har en riktig sikkerhetsnivå på disse.   

Vi har ikke kommet i mål med dette arbeidet, og alle foretak i regionen har samme mangler, og 

behov for, et egnet system eller register som inneholder et samlet oversikt over utstyr og 

applikasjoner som brukes i sykehuset.  Et slik register vil måtte kunne hente informasjon fra 

eksisterende systemer som inneholder deler av porteføljene, men område-spesifikke oversiktene 

snakker ikke sammen per i dag, og vi mangler et sted for egen registrering av løsninger.  Årets P22 

prosjekt initiert av foretakets IKT-sjef ventes å gi oss et bedre oversikt over hvem det er hos oss om 

bruker IKT systemene som Helse Vest IKT forvalter, men vi vil fortsatt trenge oversikter over lokale 

systemer, inkludert skyløsninger, og hvem som bruker disse.  Det er regionale momenter som følge 

av Regional handlingsplan for Informasjonssikkerhet i Helse Vest, og særlig det underliggende 

prosjektet som omhandler kartleggingen av Nasjonal Sikkerhetsmyndighets Grunnprinsippene for 

IKT-sikkerhet i regionen som vi forventer vil omtale dette som et problemområde og dermed hjelpe 

oss med å få en regional løsning på dette. 

Når et slik register/system er på plass vil det være aktuelt å fullføre et kartlegging og dokumentering 

av hva vi har av «lokal IKT» som er en viktig del av ovennevnte Grunnprinsippene.  Det vil måtte 

foregå et vesentlig arbeid med å holde denne oversikten vedlike, inkludert rutiner og føringer om 

hvilke kanaler man skal måtte bruke for å få kjøpt inn IKT utstyr eller applikasjoner (inkludert 

skyløsninger) slik at vi sikrer at vi klarer å holde oversikten oppdatert.  Avdeling for 

informasjonssystemer er det naturlig sted for dette kartleggingsarbeid, gjerne med bistand  

Et område fra i fjor som omhandlet vår opplevd manglende oversikt over «problemområder» som 

ansatte fra Helse Stavanger melder til Helse Vest IKT er løst via denne rapporten: Driftsrapport - 

Åpne saker innmeldt til Helse Vest IKT - Power BI Report Server (helse-vest.no).  Rapporten er en 

regional løsning, men der man kan velge eget foretak (eller andre foretak) og få oversikter over 

problemområder som er blitt meldt med mer.  Informasjonssikkerhet er ikke en egen kategori i disse 

rapportene (det går ikke an å sortere etter «informasjonssikkerhetshendelser»), men mange av 

problemområder har en grad av informasjonssikkerhets-svikt i seg, enten i form av manglende 

tilgjengelighet, integritet, eller konfidensialitet i forbindelse med løsningene som Helse Vest IKT 

forvalter på vår vegne.  Tiltak som vi kan iverksette for å forbedre de større problemområdene vil da 

ha en positiv virkning på vår overordnet sikkerhetssituasjon. 

Status i år 

Noen av risikoområdene som er meldt inn fra klinikkene i år er kjente, mens andre er ikke det.  Det er 

for eksempel kjent at vi har en del ansatte som ikke har tatt det obligatoriske e-læringskurs for 

informasjonssikkerhet og personvern, og det er et eget oppfølgingspunkt i denne gjennomgangen.   

https://rapportportal.helse-vest.no/reports/powerbi/Regionale%20rapporter/Driftsrapport%20-%20%C3%85pne%20saker%20innmeldt%20til%20Helse%20Vest%20IKT
https://rapportportal.helse-vest.no/reports/powerbi/Regionale%20rapporter/Driftsrapport%20-%20%C3%85pne%20saker%20innmeldt%20til%20Helse%20Vest%20IKT
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Det er også meldt inn av 2 klinikker at det sendes sensitive informasjon via epost.  Vårt e-post system 

er ikke vurdert som «innafor» for behandling av sensitive opplysninger – spesielt når det gjelder 

pasientopplysninger, fordi SUS er forpliktet å kunne holde et overblikk over pasientopplysninger og 

mulighetene for å holde et slik overblikk er ikke tilstede i e-post systemet.  Der det brukes e-post til 

behandlingen av sensitive informasjon regner vi med skjer fordi det finnes ikke andre brukbare 

alternativer.  Vi vet at dette foregår, men ikke nødvendigvis hvor og hvorfor, og i det siste året har vi 

fått kun 1 innmeldt avviksmelding med dette som tema.  Som tiltak prøver vi å finne en alternativ 

løsning slik at ansatte ikke trenger å bruke e-post for å formidle sensitive opplysninger.  Eksempler på 

andre alternativer til e-post kan være opprettelse av meldingsmuligheter i egnede fagsystemer, eller 

inngangsportaler til egnede fagsystemer slik som man kan formidle informasjon direkte fagsystemet 

eller mellom fagsystemer.  For å kunne jobbe videre med denne problemstillingen er vi avhengig av 

at vi får meldinger om hvor og hvorfor dette skjer, helst i form av en avviksmelding i Synergi.  Det er 

viktig å påpeke at det er ikke et mål om å stoppe eller hindre arbeidsprosesser med å forby bruk av e-

post, men at vi har behov å finne løsninger med bedre sikkerhet enn dagens e-post dersom det går 

an. 

Apropos Synergi viser det seg at det var 187 saker kategorisert med «informasjonssikkerhet og 

personvern» meldt i Synergi det siste året.  27 av disse ble meldt til Avdeling for 

Informasjonssystemer for behandling, mens de resterende 160 ble håndtert der hendelsen oppstod.  

Av de 27 meldinger som ble meldt til Avdeling for informasjonssystemer var størsteparten meldt fra 

Helse Vest IKT og der undertegnede brukes som kontaktpunkt for denne type melding.  En positiv 

aspekt rundt disse tallene som kan påpekes er at den spredte fordelingen av enheter hvor saker om 

informasjonssikkerhetshendelser håndteres viser at organisasjonen forstår at håndteringen av 

informasjonssikkerhet gjelder alle og ikke hører bare til «IKT avdelingen».  Det er nok en 

underrapportering av hendelser i Synergi, men ikke nødvendigvis uforventet gitt at vi er rigget for, og 

våre ansatte er opplært om, at alle skal melde først til Helse Vest IKT ved «data hendelser».  Da blir 

det forståelig nok vanskelig å forvente at ansatte skal også melde samme hendelser i Synergi.  

Undertegnede må også være flinkere å overvåke informasjonssikkerhets-saker som håndteres i andre 

deler av organisasjonen for å se om det er fellesnevnere som bør ha sentraliserte tiltak. 

Avviksmeldingene som vi mottar fra Helse Vest IKT handler nærmest utelukkende om våre ansatte 

som ikke beskytter sine påloggingsinformasjon (passord og/eller pinkode) – f.eks. ved å låne disse 

vekk til andre eller ved å oppgi disse i samtaler med Helse Vest IKT.  Noen ganger kan det være et 

reelt behov for deling av brukerkonti for at pasientbehandlingen skal gå riktig for seg, mens oftest 

har disse meldingene ikke en saklig begrunnelse for hvorfor en ansatte har delt, eller ønsker å dele 

sine påloggingsinformasjon.  Beskyttelse av påloggingsinformasjon er et vesentlig sikkerhetstiltak 

som alle må få med seg.  Behovet for denne beskyttelsen er omtalt i regionens e-læringskurs for 

informasjonssikkerhet og personvern samt diverse andre informasjonskanaler, men antall 

avviksmeldinger kan tyde på at ikke alle har fått dette med seg eller vektlegger ikke dette i 

tilstrekkelig grad.  Dette kan ha en sammenheng med at vi har mange ansatte som ikke fullfører 

ovennevnte e-læringskurs for informasjonssikkerhet og personvern. 

I år er det en nedgang i andel ansatte som har tatt det obligatoriske e-læringskurset om 

informasjonssikkerhet og personvern.  I år er det meldt at i underkant av 57% har fullført kurset de 

siste 2 år (som er kravet), mens i fjor var tilsvarende tall litt over 60% og året før det var det litt over 

58%.  Det er fortsatt langt igjen til vi kommer ned på tallene vi var på for flere år siden, men da dette 

kurset er obligatorisk og inneholder grunnleggende informasjon som noen av våre ansatte ikke har 

fått med seg, er det viktig at vi får økt dette antallet.  Det bes om at alle ledere følger opp sine 

ansatte slik at de får tid, anledning og motivasjon å fullføre dette kurset. 
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Et par av tilbakemeldingene fra klinikkene er det vanskelig å besvare her, men vil kreve en tettere 

dialog med de aktuelle klinikkene for å bedre forstå de omtalte risikoer og for å enes om hvilke 

forbedrende tiltak kan være aktuell.  Dette gjelder spesielt tilbakemeldingene:  

«Opplever at foretaket er konservative og vil «sikre» seg i tolkningen av GDPR og det begrenser 

muligheten for kvalitetsforbedring og innovasjon» 

Og 

«Foretaket mangler en gjennomgående felles risikoforståelse knyttet til IKT-trusler» 

Det er kjent at vårt Styringssystem for Informasjonssikkerhet og Personvern har vært for omfattende 

og dårlig publisert, og det kan hende at et bedre styringssystem vil hjelpe til på utfordringene nevnt 

over.  Alle foretak i regionen har samme utfordringer med dette felles styringssystemet, og det 

ventes et forbedring som følge av et annet pågående prosjekt i regi av Regional handlingsplan for 

Informasjonssikkerhet i Helse Vest som tar for seg revisjon av dette styringssystemet.  Foretakets 

felles risikoforståelse, og hvorvidt foretakets holdning overfor GDPR skal være liberal eller 

konservativ ville måtte være styres av foretakets ledelse, men undertegnede påtar seg oppgaven 

med å opprette dialog om disse punktene. 

Det er allerede en del dialog rundt det som meldes fra Klinikk for Medisinsk Teknologi om apper og 

skyløsninger som pasienter tar i bruk.  Dette er en nasjonal problemstilling med mange involverte 

aktører, som ikke alle er enige om problemstillingen eller foreslåtte løsninger.  Denne dialogen vil 

fortsette. 

Andre tilbakemeldinger fra klinikkene ser ut til å kunne behjelpes med videre utrulling og eller 

informasjon om eksiterende løsninger, der f.eks. sesjonsvandringen er nevnt et par ganger som 

foreslått tiltak.  Her må både Avdeling for informasjonssystemer og Prosjektkontoret bistå slik at 

tilgjengelige løsninger blir informert om og gjort tilgjengelig for ansatte som trenger disse. 

 

Oppsummering: 

Det må fortsatt 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 ser 

ut til å komme regionale føringer mot et regionalt løsning, da alle HF har samme problemstilling. Det 

kommer også en total-revidert styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern som vi venter 

vil hjelpe med foretakets forståelser for krav og behov for beskyttelse av informasjon, men det er 

allikevel behov for dialog med bestemte områder der utfordringer er kompliserte, vanskelig, eller 

utydelige.  Det er også ytterlige arbeid med å få alle ansatte til å fullføre e-læringskurset om 

informasjonssikkerhet og personvern. 

 

Forbedringsforslag: 

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

Fragmentert eller manglende 
oversikter over 
Informasjonssystemer og IKT-
løsninger 

Implementering av NSM 
grunnprinsipper for IKT-
Sikkerhet 
 

Avdeling for 
informasjonssystemer 

01.01.24 
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Manglende forståelse eller 
etterfølging av 
informasjonsprinsipper fra 
styringssystemet – spesielt 
behovet for beskyttelse av 
brukernavn/passord 
opplysninger. 

Kommende forbedret 
styringssystem for 
informasjonssikkerhet og 
personvern vil få 
tilspisset/målrettet 
opplysninger. 

IKT sikkerhetsleder Pågående 

Uklarheter eller 
uoverensstemmelser rundt 
klinikkenes opplevelser av 
foretakets overordnede 
prinsipper rundt 
informasjonssikkerhet. 

 Flere kontaktflater/økt 
dialog mellom 
klinikkene og ansatte 
som har 
informasjonssikkerhets-
hatter. 

 Informasjon til ledelse 
ved behov for 
overordnede 
beslutninger. 

IKT sikkerhetsleder 
(med bistand fra 
jurist og 
Personvernombud) 

Pågående 
 

Mangel på plass, tid og 
kapasitet gjør det utfordrende 
å ivareta personvernet til den 
enkelte pasienten. 

Informasjon om, og 
utrulling av eksisterende 
IKT tiltak (sesjonsvandring 
m.m.) 

Avdeling for 
informasjonssystemer 
og Prosjektkontoret 
og Egil Trømborg 

Omgående 

Manglende gjennomføring av 
regionens obligatorisk e-
læringskurs for 
informasjonssikkerhet. 

Ledelsen følger opp sine 
ansatte og legge til rette 
slik at de kan ta 
obligatoriske kurs. 

Ledere på alle nivå 
 

Pågående 
 

 

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak. 
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IKT systemer 
 

Systemforvalter:  

Cato Heimvik  

Oppsummering: 

System porteføljen i Helse Vest har de siste 10 årene gjennomgått en sterkt sentralisering. 

Byggeaktivitet i Helse Vest har også medført at de siste kritiske systemene som har manglet, 

Operasjon, Sterilsentral og Lab har blitt prioritert i inneværende periode. 

Det store prosjekt og leveransene fokuset i denne perioden har medført at vi har fått mange nye 

systemer, endret arbeidshverdag og behov ny kompetanse.  Leveransene i prosjektene er aldri helt 

optimal i forhold en fullverdig arbeidsflyt og det kommer nye systemer i perioden som ikke 

nødvendigvis henger sammen.  Dette er de store linjene årsaken til dagnes drift  

Driften er preget at vi ikke har en helhetlig eierskap av IKT systemene og at det strategiske eierskapet 

ikke er overført fra prosjekt fokus til drift optimalisering. Prosjektene kommer med opplæring, men 

det er grunnopplæring for å forstå systemene, men ikke for at man skal bli utlært eller forstå hvordan 

systemene og informasjonen henger best sammen.  

Data flytt (Integrasjoner) mellom systemer er ofte restleveranser eller at kombinasjonen av 

systemene ikke var tilstede når de første systemene ble levert, og derfor mangler.  

Forventningene til mer automatisk datafangst også økt med høyere grad av digitalisering, men et 

strategisk blikk på utstyr i forhold til å hente ut disse gevinstene har ikke fått like mye fokus.   

Forbedringsforslag: 

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

Strategisk forankring Digitaliserings strategi HST  Egil 
Trømborg / 
LG 

Q1 2023 

Gjennomgang av 
Systemer roller 

Gjennomgang  og aktivisere systemeier / 
ansvarlig og forvaltning  

Cato Heimvik 
/ FFU 

Q1 2023 

Øke kompetanse  Lage opplæringspakke for effektiv bruk av 
systemer.  

Systemeier / 
FFU 

Q2 2023 

Prioritering av utstyr Mer sentralisering av spesifikasjoner og 
innkjøp på mindre MTU utsyr.  

Geir Sørgjerd Q2 2023 

Prioritering av digital 
flyt 

Mer styring av forvalting og prioritering inn 
mot HVIKT og HV i forhold til lokal strategi og 
felles digital optimalisering effekt.  

Egil 
Trømborg / 
LG 

Q3 2023 

 

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak. 
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Legemidler 
 

Systemforvalter:  

Torunn Middelthon-Bruer  

Oppsummering 

Status tiltak 2021 

Forbedringsområde Tiltak Status 

Elektronisk kurve  Tilby oppfriskningskurs i Meona 
- Fysiske kurs 
- Gjøre opplæringsvideoer lettere 

tilgjengelig 

 Tydeliggjøre praksis for melding av 
systemfeil i Meona 

KULE HST har avholdt flere fysiske 
oppfriskningskurs for avdelingene. Det er 
ingen systematikk i hvem som får 
undervisning, men mer tilfeldig hvilke 
avdelinger man kommer i kontakt med eller 
hvem som etterspør.  

Legemiddelsamstemming  Tilby oppfriskningskurs i 
Legemiddelsamstemming 

 Revidere EQS-prosedyre 1418 «opptak av 
legemiddelananmnese og 
legemiddelsamstemming inn til Helse 
Stavanger» 

 Utarbeidelse av regional beste praksis 
for legemiddelsamstemming er et av 
tiltakene i ROMLE 

 Revisjon av EQS 1418 ble utsatt pga 
pandemien og inngår nå i arbeidet 
med å utarbeide en helhetlig rutine for 
hvordan legemiddelsamstemming skal 
utføres i HST  

Etterlevelse av rutiner på 
legemiddelområdet 

 Utarbeide undervisning for nyansatte 
sykepleiere som avholdes kvartalsvis 
gjennom året 

 Klinikkene bør vurdere innføring av jevnlige 
legemiddelvisitter etter modell fra Klinikk 
for Hode-, hals og rehabilitering og 
Kirurgisk klinikk. 

Utarbeidet undervisning for å øke 
etterlevelsen av rutiner, men ikke spesifikt 
for nyansatte.  

Risikolegemidler  På forespørsel bidra aktivt inn i lokalt 
arbeid med risikoområdet legemidler 
(ROMLE) 

 Helse Stavanger bidrar med to 
ressurser inn i den regionale 
arbeidsgruppen (Tove H. Alfsvåg og 
Ragnhild D. Østerhus).  

 I samarbeid med Haraldsplass 
Diakonale Sykehus har Helse 
Stavanger fått hovedansvar for 
oppfølging av tiltakene «Etablere 
regional beste praksis for utdeling av 
legemidler med pasientinvolvering» og 
«Avklare roller og ansvar i kirurgiske 
forløp». Arbeidet med tiltakene er 
igangsatt. 

 Det er viktig at Helse Stavanger 
etablerer et apparat for forankring og 
implementering av alle ROMLE-tiltak i 
henhold til modell i direktivet for 
gjennomføringsfasen av ROMLE. 

 

Tilbakemelding fra klinikker/ divisjon/ staber i 2022 

Legemiddelsamstemming ved innleggelse oppleves som tidkrevende og et området med høy risiko 

for feil som kan følge pasienten gjennom hele pasientforløpet. Pandemitiltaket som gjorde at 

pasienter kunne sendes til post uten at legemidlene var registrert i Meona skaper merarbeid for 

postenes sykepleiere. Pandemitiltaket er avviklet og informasjon er ikke nådd ut til de ansatte. 

Etterlevelse av prosedyre for kontroll av lager og A-preparat oppleves fremdeles utfordrende. Samt 

etterlevelse av prosedyre for håndtering av legemiddelavfall. Prosedyren er oppdatert og skjema for 

føring av narkotikalager er forenklet. 

https://www.nestegenerasjonplan.no/heim-planoversikt/regional-plan-for-risikoomr%C3%A5de-legemiddel-romle/romle-tiltak-4
https://www.nestegenerasjonplan.no/heim-planoversikt/regional-plan-for-risikoomr%C3%A5de-legemiddel-romle/romle-tiltak-4
https://www.nestegenerasjonplan.no/heim-planoversikt/regional-plan-for-risikoomr%C3%A5de-legemiddel-romle/romle-tiltak-3
https://www.nestegenerasjonplan.no/heim-planoversikt/regional-plan-for-risikoomr%C3%A5de-legemiddel-romle/romle-tiltak-3
https://www.nestegenerasjonplan.no/heim-planoversikt/regional-plan-for-risikoomr%C3%A5de-legemiddel-romle/romle-tiltak-3
https://www.nestegenerasjonplan.no/heim-planoversikt/regional-plan-for-risikoomr%C3%A5de-legemiddel-romle/romle-tiltak-5
https://www.nestegenerasjonplan.no/heim-planoversikt/regional-plan-for-risikoomr%C3%A5de-legemiddel-romle/romle-tiltak-5
https://docs.google.com/presentation/d/12Vrf7rIAieBQ9ZxEZ6p-mT_cCj5jClzH7EXZtxlSQmU/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/12Vrf7rIAieBQ9ZxEZ6p-mT_cCj5jClzH7EXZtxlSQmU/edit#slide=id.p1
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Avdelinger opplever utfordringer med tildeling av passord i Tønsys – apotekets bestillingssystem. 

Kvinne- og barneklinikken ønsker enda bedre elektroniske verktøy for ulike prosedyrer og 

legemiddelhåndtering (mangler spesifikasjoner). 

Forskningspost ønsker gjennomgang av rutiner i forhold til legemiddelhåndtering.  

Kirurgisk klinikk opprettholder fokus på arbeidet med innføring av elektroniske verktøy for 

legemiddelhåndtering i det kirurgiske forløp  

Apotekets vurderinger 

Kompetanseplanen «Legemidler, Lege» er fremdeles lav gjennomføringsgrad i HST. 

Kompetanseplanen er beskrevet som et tiltak i ROMLE, også i håp om at gjennomføringsgraden vil 

øke.  

ROMLE har utpekt to hovedområder som HST har ansvar for å arbeide mer med, Utdeling av 

legemidler med pasientinvolvering og endose, samt arbeid med kirurgisk forløp  

Forbedringsforslag  

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

Legemiddelsamstemming: 
Legemiddelliste blir ikke 
registrert i Meona i 
akuttmottaket og må 
registreres på sengepost. 
Sykepleiere opplever økt 
arbeidsbelastning ved at de 
overtar oppgaver de opplever 
er legen sitt ansvar.  

 

• Tilby undervisning en-til-en i etterkant av LIS-1 
undervisning som oppfølging i forhold til 
legemiddelsamstemming og riktig bruk av Meona. 

• Kartlegge utfordringer, rolle og ansvarsavklaringer 
knyttet til legemiddelsamstemming. 

• Utarbeide helhetlig rutine for hele 
legemiddelsamstemmingssløyfen i tråd med 
nasjonale faglige råd  og regional beste praksis for 
legemiddelsamstemming som utarbeides gjennom 
ROMLE. 

 

Løpende 
 
 
1. juni 2023 
 
desember 2023 

 

Apotek (AFT) 
 
FFU 
 
FFU 

 

Etterlevelse av prosedyrer for 
A- og B-preparat 

 

• Avholde faste undervisninger om hvordan man 
dokumenterer lagerhold og bruk av A- og B-
preparat. 

 

Kontinuerlig Apotek (AFT) 

Krav og dokumentasjon av 
kompetanse til 
helsefagarbeidere som har 
oppgaver innen 
legemiddelhåndtering 

 

• Digitalisere krav og dokumentasjon av kompetanse 
for helsefagarbeider som utfører oppgaver innen 
legemiddelhåndtering (tiltaket må koordineres 
med arbeidet med utarbeidelse av regionale 
kompetansekrav for utvalgte risikoområder 
(legemiddelregning, bruk av infusjonspumper, 
håndtering av risikolegemidler og dokumentasjon 
av legemiddelhåndtering i elektronisk 
kurveløsning) som utarbeides gjennom ROMLE.) 

 

Løpende i 
koordinasjon 
med regionalt 
arbeid 

 

FFU i 
samarbeid 
med 
psykiatrien 

 

Prosedyrer og elektroniske 
verktøy for 
legemiddelhåndtering 
 

• Gjennomgang/forbedring av rutine for tildeling av 
passord i TønSys for Klinikk for Medisinsk service 
og ABK. 

 

Desember 2022 
 

Apotek (AFT) 

Bruk av sensorikk 
 

• Anbefale alle poster å ta i bruk Sensortjenesten til 
å måle og dokumentere temperatur i 
kjøleskap/fryseskap. 

• Undersøke om det er andre områder innen 
legemiddelhåndtering hvor man kan ha utbytte av 
sensorer.  

 

Løpende Apotek og FFU 

Risikoområdet legemidler 
(ROMLE) 
 

 Sikre at Helse Stavanger følger opp tildelte 
ROMLE-tiltak ihht til vedtatt styringsmodell og at 
det blir lagt til rette for forankring og 
implementering av alle ROMLE-tiltak.  

 

Kontinuerlig Klinikkledelsen 

https://www.nestegenerasjonplan.no/heim-planoversikt/regional-plan-for-risikoomr%C3%A5de-legemiddel-romle/romle-tiltak-4
https://www.nestegenerasjonplan.no/heim-planoversikt/regional-plan-for-risikoomr%C3%A5de-legemiddel-romle/romle-tiltak-4
https://www.nestegenerasjonplan.no/heim-planoversikt/regional-plan-for-risikoomr%C3%A5de-legemiddel-romle/romle-tiltak-10
https://www.nestegenerasjonplan.no/heim-planoversikt/regional-plan-for-risikoomr%C3%A5de-legemiddel-romle/romle-tiltak-10
https://www.nestegenerasjonplan.no/heim-planoversikt/regional-plan-for-risikoomr%C3%A5de-legemiddel-romle/romle-tiltak-10
https://docs.google.com/presentation/d/15uZ6oGljDUi-Ij-u4dTPVB8I8xc61cyGGN1tvGTDZMk/edit
https://docs.google.com/presentation/d/12Vrf7rIAieBQ9ZxEZ6p-mT_cCj5jClzH7EXZtxlSQmU/edit
https://docs.google.com/presentation/d/12Vrf7rIAieBQ9ZxEZ6p-mT_cCj5jClzH7EXZtxlSQmU/edit
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Helhetlig styring og 
videreutvikling av 
legemiddelområdet i Helse 
Stavanger 
 

 Kartlegge pågående initiativ på 
legemiddelområdet i Helse Stavanger 

 

29.november 
2022 

Eva Cathrine 
Backer 
 

 

LGG: Det fremkommer bekymring knyttet til miljø/avfallshåndtering ved overgang til endose. Økt 

bruk av endose er besluttet og problemstillingen med økt mengde plastavfall er kjent og må følges 

opp via tiltak under Ytre miljø. 

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak. 
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Kompetanse og undervisningsaktivitet 
 

Systemforvalter: 

Kompetanseportalen – Anne Marie Joa 

Oppsummering: 

Kompetanseportalen er foretakets system-plattform og –verktøy innen undervisning, faglig 

kompetansebygging og utdanning. 

I tillegg er foretakets overordnede strategiplan førende for hvordan foretaket systematisk følger opp 

mål, krav og forventninger innen utdanning, undervisning og kompetansebygging. 

 

Forbedringsforslag: 

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

At 
medarbeidersamtaler 
blir gjennomført, og 
inkluderer individuell 
kompetanseplanlegging 

 Ledere gjennomfører årlige 
medarbeidersamtaler  

 Klinikkenes ledermøter følger opp 
gjennomføringsgraden 

 Klinikkenes superbrukere kan 
hjelpe lederne med å rapport-
uttak 

 

Ledere  
 
Klinikksjef 
 
Superbrukere hjelper 
til 

 

At kompetanseplaner 
blir gjennomført. 
 

 Ledere vurderer og tildeler 
kompetanseplaner. Med unntak 
av kompetanseplaner «Alle 
medarbeidere obligatorisk 
opplæring (går automatisk). 
Annen automatisk tildeling er 
ikke teknisk mulig.  

 Klinikkenes superbrukere og de 
som er tildelt fagansvarligrolle i 
Kompetanseportalen hjelper sine 
ledere. 
 

 

Ledere 
 
 
 
 
 
 
Superbrukere hjelper 
til 

 

 
At dokumenteier og 
dokumentansvarlig 
reviderer og forenkler 
kompetanseplaner 

 

 Revidering av kompetanseplaner 
er tillagt dokumenteier (nivå 2, 3 
og 4 ledere) og dokument-
ansvarlige. Klinikkenes 
superbrukere kan hjelpe sine 
ledere. 

 Kompetanseportalen sender ut 
automatiske, årlige påminnelser 
hver januar.  

 
Dokumenteier 
 
Dokumentansvarlig 
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Felles takt generelt i 
oppfølging av 
foretakets «Strategi for 
utdanning, 
undervisning og 
kompetansebygging, 
2019 – 2025» 
 
Med tilpasset 
inkludering av Nye SUS 
opplæringsprosjektet  
 
 

 
Foreta nærmere vurdering for 
revidering av foretaksstrategien; 
 
- Generelt på mål og 

satsingsområder innen læring; 
utdanning, undervisning og 
kompetansebygging  

- Sammenholde med Nye SUS og 
Nye Våland behov 

- Etablere nettverk med klinikk-
representanter, og inkludere Nye 
SUS opplærings oppfølging 

 

 
Utdanningsavdelingen 
/FUI, i samarbeid med 
klinikkene og andre 
staber/avdelinger.  
Bl a Nye SUS 

 
2022 
og 
forts. 

 

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak. 
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Bemanningsplanlegging 
 

Systemforvalter:  

Erlend Våge 

Oppsummering: 

God arbeidsplanlegging er et av satsingsområdene for Helse Stavanger HF. Arbeidstid, oppgaver og 

lokasjoner må planlegges optimalt dersom Helse Stavanger skal levere i henhold til bestiller-

dokumentet og i henhold til budsjett. 

Arbeidsplanleggingsverktøyet GAT er hovedsystemet som benyttes i denne prosessen. All planlegging 

foregår i GAT og eksporteres ved behov over i andre systemer. Eksempelvis oppgaver som overføres 

til DIPS. I tillegg fungerer GAT som dag til dag styringssystem. Alle avvik fra planlagt aktivitet og 

bemanning registreres i GAT. Endringer som påvirker andre systemer eksporteres fortløpende slik at 

disse også til enhver tid er oppdatert. Beregninger av faste tillegg, stillingsstørrelser og alle 

beregninger av merarbeid/overtid gjøres i GAT, hvilket medfører at en får en kontinuerlig oppdatert 

oversikt over foretakets overholdelse av arbeidstidsbestemmelsene i overenskomster og lovverk. 

Systemet skal understøtte lederes arbeidstidsplanlegging ved å synliggjøre om definerte 

bemanningsbehov og kvalifikasjonskrav blir oppfylt, og om arbeidsplaner etableres i tråd med de 

definerte behov. Det er utarbeidet prosessbeskrivelse for etablering og endring av arbeidsplaner som 

sikrer involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste. Alle planer risikovurderes i prosessen med unntak 

av legeplaner. Disse vil være omfattet av risikovurdering innen utgangen av 2022.   

  

En viktig forutsetning for at systemstøtten skal fungere er at det er definerte et bemanningsbehov. 

Bemanningsbehovet må være definert med utgangspunkt i dagens drift. Tiltak som f.eks. endret 

oppgavefordeling, omprioriteringer internt i klinikken e.l.  må iverksettes dersom det ikke er 

tilstrekkelige økonomiske ressurser til den planlagte driften. Drift uten økonomisk dekning må ikke 

iverksettes. Inndekning må finnes i klinikkens budsjett ved omprioriteringer eller ved redusert 

aktivitet.   

Det er en utfordring at mange arbeidsplaner ikke samsvarer med bemanningsplanene og dermed 

ikke fungerer som et styringsverktøy. Overtallig- og undertallighet i arbeidsplan vs. bemanningsplan 

forekommer ofte. Viktig med tiltak som sikrer samsvar. 

 

Forbedringsforslag: 

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

Bemanningsplaner i 
tråd med faktisk 
bemanning 

Utarbeide tiltak der faktisk bemanning 
overskrider godkjent bemanningsplan 

Den enkelte 
avdeling/klinikk 
 

 

Større grad av 
samsvar mellom 
bemanningsplan og 
ressursbruk i 
arbeidsplan. 

Vurdere årsplaner der dette ikke 
allerede er i bruk for å sikre 
langtidsplanlegging. 
Samarbeid på tvers av enheter. 
 
Tiltak knyttet til økt helgejobbing og 
mer fleksible arbeidstidsløsninger 

Den enkelte 
avdeling/klinikk 
 
 
Forhandlingsutvalget 
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Ressurs- og 
kompetansekrevende 
å bruke GAT 

Vurdere om det er ressurser som kan 
avlaste med dette arbeidet, vil gi 
synergieffekter i form av bedre 
oppfølging av ansatte samt mer 
forutsigbarhet i arbeidstidsplanlegging 

Den enkelte 
avdeling/klinikk 

 

Risikovurdering av 
legeplaner 

Prosess med legeforeningen i 
sluttfasen. Vil være på plass innen 
utgangen av 2022 

Erlend Våge 2022 

GAT går seint, 
krasjer, 
feilmeldinger  

Denne problemstillingen jobbes det 
kontinuerlig med i samarbeid med 
HVIKT og leverandør. 

Seksjon arbeidstid  

Rekruttering og 
ekstern turnover  
 

Konkurransedyktig «pakke» 
Synliggjøre karrieremuligheter som 
ikke finnes utenfor 
universitetssykehus. 

Personal- og 
organisasjonsutvikling 

 

Styrke opplæringen i 
arbeidsplanlegging 
og GAT 

Videreutvikle hjemmesiden og 
kursporteføljen til Seksjon Arbeidstid.  

Seksjon arbeidstid  

 

LGG: Ekstern turnover er et av områdene som risikostyres i «Topp 6». Tiltakene i LGG må ses i 

sammenheng med dette arbeidet.   

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak. 
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Næringsmiddelområdet 
Systemforvalter:  

Miriam Østvik Jenssen 

Oppsummering: 

Tidligere ledelsens gjennomganger: 

Tre klinikker svarte i fjorårets utsendte vurderingsskjema at arbeidet på området ikke fungerte 

tilfredsstillende og to av de ga grunnlag til å melde inn følgende forbedringsområder 

Håndtering av pasientmat i KPHV. Internkontroll, opplæring og dokumentasjon av kompetanse.  

Status: Kjøkkenavdelingen stilte seg til rådighet for KPHV som et rådgivende fagorgan i arbeidet med 

å organisere rutiner, opplæring og kompetansekrav. Vi har innledet et godt samarbeid på både 

næringsmiddelområdet og i arbeidet med å møte foretakets miljømål. Arbeidet ble startet i 2022 og 

vil fortsette inn i 2023. 

Dokumentasjon av gjennomgått opplæring innenfor næringsmiddelområdet.  

Status: Forbedringsområdet ble meldt inn som egen sak i ernæringskomiteen og utredet. Det anses 

ikke som hensiktsmessig å lage et sentralt krav i Kompetanseportalen som tildeles alle ansatte. Det 

ble søkt om utvikling av e-læring, men denne ble avslått pga. lignende eksisterende kurs i Helse Vest 

– kurskatalog som er hentet fra en annen helseregion. Vi har gjennomgått tilgjengelig e-læring og 

fant ut at det som foreligger i dag ikke er i henhold til våre retningslinjer. Vi ble fortalt at vi kunne 

inkluderes i en større revisjon av kurset, men vi har ikke lykkes etter gjentatte forespørsler. Vi 

vurderer nå om matforsyning i Helse Vest sammen skal søke på nytt om utvikling av regional e-læring 

for å kunne bidra til opplæring på næringsmiddelområdet og dokumentasjon av denne.  

Tilbakemeldinger fra klinikker, divisjon og staber: 

Samtlige klinikker, divisjon og staber svarer i utsendt vurderingsskjema at arbeidet på området 

fungerer tilfredsstillende, eller ikke er aktuelt. Tilbakemeldingene alene gir ikke grunnlag for nye 

forbedringsområder. 

Egen vurdering: 

God ernæringsbehandling er bærekraftig. Kostnadene for en underernært pasient er omkring tre 

ganger så høye som for en pasient som ikke er underernært. Det er blitt estimert at å forebygge og 

behandle underernæring er et av de mest kostnadseffektive tiltakene i dagens helsevesen (3). Rett 

mat til rett pasient til rett tid er derfor et viktig bidrag til en mer bærekraftig helsetjeneste (Kilde: 

Ernæringsstrategi (google.com)). 

I ernæringsstrategiens område 3: Kompetanse, under tiltak for å nå mål, står følgende tiltak 

«Arbeidsgruppene som er underlagt Ernæringskomiteen skal være tverrfaglig sammensatt». I 

arbeidsgruppen som ledes av kjøkkenavdelingen er det ikke god nok representasjon i henhold til 

mandatet. Det har vist seg å være vanskelig å rekruttere deltagere i enkelte klinikker. 

Ernæringsstrategien er ikke godt kjent i foretaket per i dag. Strategien er nylig revidert og har fått ny 

utforming i tråd med Helse Vest «neste generasjon plan». Lenke: Neste generasjon plan - Slik lagar vi 

planar. Å gjøre strategien bedre kjent i Helse Stavanger vil kunne gi forbedring i kvalitet både på 

næringsmiddelområdet, men også andre områder. Ernæringsstrategien omfatter alle pasienter i 

Helse Stavanger.  

https://sites.google.com/nestegenerasjonplan.no/utviklingsplan-helse-stavanger/andre-digitale-planer/ern%C3%A6ringsstrategi
https://www.nestegenerasjonplan.no/slik-lagar-vi-planar
https://www.nestegenerasjonplan.no/slik-lagar-vi-planar
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Det har blitt jobbet mye med forbedringsområdene fra fjorårets ledelsens gjennomgang gjennom 

2022 og det forventes at arbeidet vil fortsette i hele 2023.  

 

Forbedringsforslag 

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

Representasjon i 
arbeidsgruppen 
Mattilbud og service 

Rekruttere deltagere for å sikre 
representasjon i klinikker og på 
områder som ikke har det i dag.    

Miriam Østvik 
Jenssen 

Innen 
mars 
2023 

Ernæringsstrategi i 
Helse Stavanger 

Gjøre ernæringsstrategien bedre kjent i 
Helse Stavanger. 

Leder av 
ernæringskomiteen, 
Oddveig Fossdal 
Drøpping 

Innen 
utgangen 
av 2023 

 

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak. 
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Forskning 
Systemforvalter:  

Forskningsdirektør Svein Skeie 

Oppsummering: 

Forskningen og forskningsstøtten må satses på parallelt. Klinikkene har startet implementering av 

handlingsplan kliniske studier, litt på egen kjøl og ellers med støtte fra forskningspost og 

forskningsavdeling. Det gode muligheter for å gjennomføre tiltakene knyttet til risikoområdene gitt 

at en følger opp i henhold til disse. Foretakets overordnede forskningsansvar ved forskningsdirektør 

er gjennomgått og forbedrede prosedyrer utarbeides, tilsvarende på prosjektnivå. 

Forbedringsforslag/mal for presentasjon i ledelsens gjennomgang 

Forbedringsforslag: 

Forbedringsområde Foreslåtte tiltak 
 

Ansvarlig Frist  

Implementering av 
handlingsplan 
kliniske studier 

Forskningsstøtte fra og i 
forskningspost/avdeling styrkes 
i tråd med planen. Klinikksatsing 
og prioritering 

Forskningsposten 
Klinikkene 

1/1-23 

Overordnet økt 
satsing på forskning 
ved SUS 

Prioritering klinikkvis, stab, 
budsjett, tid 

Kontinuerlig utfordring alle 
Koordinatorer klinikk/FA 
Støttefunksjoner FA/ 
Forskningspost 

1/1-23 

Tydeliggjøre og 
ivareta 
forskningsansvar 
SUS 

Systemgjennomgang av EQS og 
prosedyrer i FA 
Oversikt og utsjekk på 
prosjektnivå årlig 

Forskningsdirektør 
Forskningsavdeling 

1/10223 

Økte ressurser til 
klinikkvis 
forskningssatsing 

Inkluderes i budsjettprosessen Hver enkelt klinikk 1/12-23 

Økt helsefaglig 
forskning 

Ansettelse av 
forskningskompetente spl med 
ansvar i klinikkene 

FA/klinikk gjennomført 
2x20% 
Noen klinikker har kommet i 
gang  

1/6-23 

 

Beslutning: 

Administrerende direktør slutter seg til foreslåtte forbedringsområder med tilhørende tiltak. 

 


