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Ledelsens gjennomgåelse I-2017 
 
Sammendrag: 
Ledelsens gjennomgåelse (LGG) legges frem for styret tre ganger i året. Risikobildet siden forrige 
LGG er relativt uendret. Området med høyest risiko er faren for overskridelse av budsjett.  

 
 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar ledelsens gjennomgåelse I-2017 til etterretning. 
 
 
Sarpsborg, den 14.02.17 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Ledelsens gjennomgåelse I-2017 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Risikobildet siden forrige ledelsens gjennomgåelse (LGG) er relativt uendret. Området med høyest 
risiko er faren for overskridelse av budsjett. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar rapporten til etterretning. 
 
 

2. Faktabeskrivelse 
Ledelsens gjennomgåelse (LGG) legges frem for styret tre ganger i året. 
LGG I-2017 er basert på LGG III-2016. Risikovurderingen er gjennomgått i sykehusledermøte med 
direktører og klinikk- og avdelingssjefer. 
 
Ambisjonen er å rapportere risikoer som er over toleransenivå, samt de risikoer som truer målet  
om å sikre en kontrollert, forsvarlig og pasientsikker drift i Sykehuset Østfold.  
 
Området med høyest risiko i perioden frem mot neste LGG er: 
Overskridelse av budsjett  
Foreløpig resultat for 2016 er et negativt avvik på 180 mill. kroner i forhold til budsjett. Det er 
særlig merforbruk til kostnader til bemanning, medikamenter og pasientreiser. I budsjettprosessen 
2017 er det definert tiltak tilsvarende 130 mill. kroner. Videre har SØ tatt i bruk Gat Analyse for å 
bedre kontrollen med forbruket av bemanning. Det er ansatt controller for oppfølging av 
kostnader knyttet til medikamenter og behandlingshjelpemidler. For å redusere antall 
drosjerekvisisjoner og øke samreisegraden er det utarbeidet en egen handlings- og 
kommunikasjonsplan for pasientreiser. Uendret sannsynlighet og konsekvens. 
 
Risikomatrise  
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Stiplet grå sirkel viser risikoplassering i ledelsens gjennomgåelse III-LGG og pilen viser endring av 
risikoen fra en konsekvens eller sannsynlighet til en annen. Heltrukken hvit sirkel viser dagens 
risiko. Risikomatrisen over presenterer risikoene samlet, og er et produkt av sannsynlighet og 
høyeste konsekvens.  
 
Risiko-ID Beskrivelse  

02 Redusert behandlingskvalitet med fare for uønskede hendelser på grunn av korridor- og 
utepasienter  

03 Fare for å overse alvorlige tilstander hos pasienten på grunn av stor pasientpågang og 
opphopning i akuttmottak  

04 Overskridelse av budsjett 
08 Utfordringer knyttet til restanser, mangelfulle leveranser og ibruktakelse av nye IKT-

systemer  
13 Høyt sykefravær og de arbeidsmiljø- og driftsutfordringer det medfører 
14 Spesialistmangel innen enkelte fagområder  
15 Mangelfullt tilbud og oppfølging til enkelte pasientgrupper grunnet kapasitetsutfordringer 

 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Sykehuset har gjennom det siste året hatt en reduksjon i antall korridorpasienter. Antall 
utepasienter økte noe mot slutten av 2016. Det er størst utfordringer knyttet til dette ved de 
medisinske døgnområdene. Arbeidet med å optimalisere arbeidsprosessene for at driften skal 
være tilpasset konseptet i nytt sykehus og for å sikre en effektiv pasientflyt, videreføres. Det gis 
kontinuerlig opplæring og trening i bruk av ny teknologi og nye arbeidsprosesser. Høsten 2016 ble 
det igangsatt en systematisk gjennomgang av hele pasientflyten i SØ fra mottak til utskrivelse. 
Dette arbeidet videreføres og forbedringstiltak implementeres fortløpende. Det er viktig å 
opprettholde fokus på god pasientflyt, logistikk, etterlevelse av konseptet og et godt arbeidsmiljø. 
 
Sykefraværet var høyt i etterkant av innflytting i nytt sykehus. Dette ble noe redusert i løpet av 
sommer/høst 2016, men viste en stigende tendens mot slutten av året. Høyt sykefravær medfører 
arbeidsmiljø- og driftsutfordringer. Tiltak er mer oppmerksomhet på nærværs- og 
sykefraværsarbeid. SØ samarbeider med NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten (BHT) 
for systematisk å overvåke sykefraværet. HR tar kontakt med enheter som har over 8 % 
sykefravær for å sikre at det blir igangsatt tiltak. NAV og BHT brukes inn i prosjekter der dette er 
hensiktsmessig.   
 
Området med høyest risiko er overskridelse av budsjett. Foreløpig resultat for 2016 er et negativt 
avvik på 180 mill. kroner i forhold til budsjett. Det er særlig merforbruk til kostnader til 
bemanning, medikamenter og pasientreiser. I budsjettprosessen 2017 er det definert tiltak 
tilsvarende 130 mill. kroner. Videre har SØ tatt i bruk Gat Analyse for å bedre kontrollen med 
forbruket av bemanning. Det er ansatt controller for oppfølging av kostnader knyttet til 
medikamenter og behandlingshjelpemidler. For å redusere antall drosjerekvisisjoner og øke 
samreisegraden er det utarbeidet en egen handlings- og kommunikasjonsplan for pasientreiser. 
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Nødvendige tiltak er iverksatt for alle kjente risikoer meldt fra linje og IKT-prosjekter, med størst 
fokus der det er høy sannsynlighet eller konsekvens. Resultat av tiltakene vil bli rapportert tilbake 
til styret. 
 
Ledelsens gjennomgåelse (LGG) er et verktøy i prosessen for å sikre styring og kontroll og avdekke 
risikoområder hvor det er mangelfull måloppnåelse. Rapporten må sees i sammenheng med den 
månedlige resultatoppfølgingen og øvrige styringssystemer i SØ. 
 
Det er administrerende direktørs vurdering at iverksatte og planlagte tiltak vil ha en positiv effekt.  
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