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1. Mål 
Sikre en kontrollert, forsvarlig og pasientsikker drift i Sykehuset Østfold.  
 
 

2. Samlet vurdering  
Ledelsens gjennomgåelse (LGG) legges frem for styret to ganger i året. Det er ikke store endringer i risikobildet på 
foretaksnivå siden forrige LGG.  
 
Sykehuset har hatt en økning i antall og andel korridorpasienter, som gjennom 2. tertial utgjorde 2,6 %. 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. Arbeidet 
med gjennomgang av pasientflyten i SØ fra mottak til utskrivelse videreføres og forbedringstiltak implementeres 
fortløpende. Det er fortsatt fokus på god pasientflyt, logistikk, etterlevelse av konseptet og et godt arbeidsmiljø. 
Et daglig, kort møte for felles gjennomgang og oversikt over sykehusets kapasitet bidrar til å fordele belastningen 
på døgnområder og tun. 
 
Sykefraværet var høyt ved årsskiftet, men har vist en fallende tendens fra mars måned og har sunket til 7,45 % i 
september. Høyt sykefravær medfører arbeidsmiljø- og driftsutfordringer. Tiltakene 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.  
 
Området med høyest risiko er fortsatt overskridelse av budsjett. Hittil i år har SØ hatt en resultatforbedring i 
størrelsesorden 100 mill. kroner sammenlignet mot resultatet for 2016. Resultatutviklingen har imidlertid vært 
negativ etter sommerferien, og resultat per oktober 2017 viser et negativt avvik på 26,3 mill. kroner i forhold til 
budsjett. Avviket er særlig knyttet til lønns- og personalkostnader. Merforbruket forklares med høyt belegg og 
korridorpasienter, mange nyansatte med behov for opplæring og økt andel pasienter med behov for fastvakt. Det 
er igangsatt en rekke tiltak for å justere bemanningsforbruket. 
 
Nødvendige tiltak er iverksatt for alle kjente risikoer meldt fra ledere i ansvarslinjen, med fokus der det er høy 
sannsynlighet og konsekvens. Resultat av tiltakene rapporteres til styret. 
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3. Risikobilde  
 
Risikomatrise 

 
 
Stiplet grå sirkel viser risikoplassering i LGG I-2017 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, som et produkt av sannsynlighet og høyeste konsekvens. 
Sannsynlighets- og konsekvensskalaer er presentert lenger bak i rapporten. Om høyeste konsekvens er 5 innenfor 
ett konsekvensområde, kan det være 2 for ett annet. Dette fremgår ikke av risikomatrisen over, som kun viser 
høyeste konsekvenstall. Risiko-ID og nærmere beskrivelse av risikoene gjenfinnes i handlingsplanen lenger bak i 
rapporten.  
 

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 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 
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4. Utvikling siden forrige rapportering 
 

4.1 Utvikling og oppfølging av tidligere meldte risikoer 
 
Overskridelse av budsjett  
Hittil i år har SØ hatt en resultatforbedring i størrelsesorden 100 mill. kroner sammenlignet mot resultatet for 
2016. Resultatutviklingen har imidlertid vært negativ i september og oktober og resultat per oktober 2017 viser et 
negativt avvik på 26,3 mill. kroner i forhold til budsjett. Avviket er særlig knyttet til lønns- og personalkostnader. 
Merforbruket forklares med høyt belegg og korridorpasienter, mange nyansatte med behov for opplæring og økt 
andel pasienter med behov for fastvakt. Det er igangsatt en rekke tiltak for å justere bemanningsforbruket. SØ har 
tatt i bruk Gat Analyse for å bedre kontrollen med forbruket av bemanning. En dedikert controller følger opp 
kostnader knyttet til medikamenter og behandlingshjelpemidler. For å redusere antall drosjerekvisisjoner og øke 
samreisegraden for pasienttransport er det utarbeidet en egen handlings- og kommunikasjonsplan for 
pasientreiser. Uendret sannsynlighet og konsekvens for risikoområdet. 
 
Høyt sykefravær og de arbeidsmiljø- og driftsutfordringer det medfører  
SØ avsluttet 2016 med et totalt sykefravær på 7,95 % som er noe over de to foregående år. Inngangsfarten i 2017 
var også høy, men etter mars måned har sykefraværet vist en meget positiv utvikling. Akkumulert viser det totale 
sykefraværet 7,43 % per september, som riktig nok er over målet på 7 %, men samtidig under foregående år. Det 
arbeides godt med nærværsarbeid ute i enhetene, og det er ekstra fokus på korttidsfraværet da det gir 
utfordringer både for kompetanse, pasientsikkerhet og økonomi.  SØ samarbeider også med NAV 
Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten (BHT), og de bidrar i prosjekter der det er hensiktsmessig. 
SØ ligger an til en personal turnover på ca. 8 % for hele 2017. Seks enheter har en turnover hittil i 2017 på over 10 
%, men man vurde rer at årsakene til dette er sammensatt og ikke direkte koblet til sykefravær. Ved utgangen av 
2. tertial fyller 93 % av enhetene i SØ kravet om en HMS-handlingsplan med mål og tiltak. Det er tatt i bruk et nytt 
verktøy for HMS handlingsplaner høsten 2017 med en mer brukervennlig løsning, som vil bidra til mer aktiv 
oppfølging av tiltakene innen alle områder i HMS-handlingsplan. 
 
Mangelfullt tilbud og oppfølging til enkelte pasientgrupper grunnet kapasitetsutfordringer  
SØ har for tiden utfordringer knyttet til økt ventetid for operasjon av prostatakreft ved OUS. SØ har kontakt med 
OUS, men har også inngått en avtale om at pasienter fra Østfold behandles og opereres ved Sykehuset 
Innlandet/Hamar sykehus. Arbeidet med rekruttering av lege- og sykepleiespesialister fortsetter. Uendret 
sannsynlighet og konsekvens. 
 
Redusert behandlingskvalitet med fare for uønskede hendelser på grunn av korridor- og utepasienter  
Sykehuset har hatt en økning i antall og andel korridorpasienter, som gjennom 2. tertial utgjorde 2,6 %. 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. Arbeidet 
med gjennomgang av pasientflyten i SØ fra mottak til utskrivelse videreføres og forbedringstiltak implementeres 
fortløpende. Det er fortsatt fokus på god pasientflyt, logistikk, etterlevelse av konseptet og et godt arbeidsmiljø. 
Et daglig, kort møte for felles gjennomgang og oversikt over sykehusets kapasitet bidrar til å fordele belastningen 
på døgnområder og tun. Det er fortsatt ferdigbehandlede pasienter som blir liggende på sykehuset i påvente av 
kommunale helsetjenester. I samarbeid med Sarpsborg kommune er det iverksatt et samarbeidsprosjekt som gir 
akuttmottaket mulighet til å legge inn direkte på deres kommunale akutte døgnplasser. Uendret sannsynlighet og 
konsekvens. 
 
Fare for å overse alvorlige tilstander hos pasienten på grunn av stor pasientpågang og opphopning i 
akuttmottak  
Det er fortsatt stor pågang av pasienter, noe som medfører fare for opphopning av pasienter i akuttmottak. 
Arbeidet med å optimalisere arbeidsprosessene for at driften skal være tilpasset konseptet i nytt sykehus, og for å 
sikre en effektiv pasientflyt videreføres. Prosessforbedringsarbeid på pasientflyt fra mottak til utskrivelse breddes 
til flere avdelinger og fagområder. Arbeidet videreføres og forbedringstiltak implementeres fortløpende. Det er 
innført ukentlig tverrfaglig pasientflytkonferanse. Det er også igangsatt prosessforbedring vedrørende pasientflyt 
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for inneliggende hjertepasienter, samtidig som det er åpnet et ekstra tun med 9 senger for hjerte- og 
lungepasienter. Det holdes daglig et 15 minutters kapasitetsmøte for å overvåke pasientflyten. Avdelingssjefene 
som deltar i møtet skal sammen sikre at avdelingene har kapasitet til, på en trygg og effektiv måte, å håndtere 
forventet pasientstrøm inneværende døgn. De dagene avdelingenes kapasitet ikke er tilpasset forventet 
pasientstrøm eller andre forhold har oppstått, iverksettes effektive tiltak i eller umiddelbart etter møtet. Aktuelle 
tiltak er å flytte personell, leie inn personell, omfordele pasienter og skrive ut pasienter. 
Uendret sannsynlighet og konsekvens. 
 
Spesialistmangel innen enkelte fagområder  
Enkelte fagområder (hematologi, geriatri, hjerte – og lungemedisin, distriktspsykiatrisk senter (DPS) og barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)) har utfordringer med å rekruttere legespesialister. I tillegg til kortsiktige 
tiltak som å leie inn fra byrå, er strukturelle endringer, oppgaveglidning og rekrutteringsaktiviteter tiltak som 
iverksettes og bidrar til bedre dekning av spesialister. Uendret sannsynlighet og konsekvens. 
 
 

4.2 Nye innmeldte risikoer  
Informasjonssikkerhet 
I januar gjennomførte Norsk Helsenett en rekke sikkerhetstester i foretakenes nettverk. Det ble utført test av 
både ordinære klienter og medisinsk tekniske klienter i tillegg til flere typer tester av nettverk. Rapporten er 
unntatt offentlighet. Svakheter som ble avdekket er rettet i etterkant av testene. Alle tiltakene var innenfor 
Sykehuspartners ansvarsområde. 
 
Et nytt Styringssystem for informasjonssikkerhet ble godkjent av administrerende direktør i mars 2017 og er tatt i 
bruk i EK. Styringssystemet er utarbeidet i Regionalt Sikkerhetsfaglig Råd (RSR) og innholdet er likelydende for alle 
helseforetakene med unntak av foretaksspesifikke tilpasninger.  
 
 Styringssystem for informasjonssikkerhet består av følgende dokumenter:  

• Sikkerhetsmål og nivå for akseptabel risiko for informasjonssikkerhet  
• Sikkerhetsstrategi  
• Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet  
• Sikkerhetsinstruks, med følgende spesifikke temaer i egne dokument  
• Fellesregional passordpolicy for helseforetakene i Helse Sør-Øst  
• Loggføring av aktivitet og kontroll av logger  
• Innsyn i ansattes epost og personlige hjemmekatalog  
• Lagring, arkivering og sletting av helse- og personopplysninger  
• Utlevering av helse- og personopplysninger  
• Anonymisering  
• Hjemmeområder og e-postkonti - innsyn  
• Bruk av mobiltelefon  
• Sikkerhetsprinsipper og -krav for IKT-infrastruktur og applikasjoner, inkludert behandlingsrettede 

 
Det er laget en årsplan for tiltak innen informasjonssikkerhet basert på kravene i Norm for informasjonssikkerhet. 
 

4.3 Risikoer som er tatt ut 
 
• Utfordringer knyttet til felles labdatasystem 
• IHR-Lab (elektronisk henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser) 
• Utfordringer knyttet til de nye regionale integrerte løsningene og restanser på leveranser som påvirker 

driftseffektiviteten i SØ 
 

Disse anses ikke lenger som risikoområder og tas derfor ut. 
 

 



 
Sykehuset Østfold Side 7 av 12 
 
5. Revisjoner  
 
5.1 Eksterne revisjoner  
Siden forrige rapportering har sykehuset hatt 3 eksterne tilsyn, henholdsvis fra: 
 Statens helsetilsyn «Landsomfattende tilsyn med identifisering og behandling av pasienter med sepsis» 

To avvik, som er lukket.  
 Sarpsborg brann- og feievesen 2 tilsyn, 1 avvik 

 
 
5.2 Interne revisjoner 
Siden forrige rapportering har det vært gjennomført 9 interne revisjoner:  
 «Håndtering av humane celler og vev» på benbanken Operasjonsavdelingen Moss (4 forbedringsområder) 
 «Beredskap» ved skadepoliklinikken, Ortopedisk avdeling (4 forbedringsområder) 
 «Håndtering av blod og blodprodukter», døgnområde 3 lungemedisin (3 forbedringsområder) 
 «Tilgangsstyring, personvern og informasjonssikkerhet» Akuttmottaket (2 avvik og 2 forbedringsområder) 
 «Medisinsk koding» Hjertemedisinsk avdeling (4 forbedringsområder) 
 «Implementering av prosedyrer og retningslinjer» Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring Akuttmottak 
 «Basale smittevernrutiner» Kirurgisk poliklinikk (4 forbedringsområder) 
 «Gjennomføring og dokumentasjon av selvmordsrisikovurdering» ved UPS (ungdomspsykiatrisk seksjon)   

(2 forbedringsområder) og Avdeling for rusbehandling, seksjon avgiftning og kartlegging (1 avvik og 1 
forbedringsområde) 

Det er i tillegg gjennomført 7 HMS-revisjoner og 11 miljørevisjoner.  

6. Miljøstyring 
LGG for miljøstyringssystemet gjennomføres hvert år på nyåret for hele foregående år. 
Rapporten for 2016 ble presentert som egen orienteringssak for styret 27.mars 2017. 
 

7. Metode 
Ledelsens gjennomgåelse (LGG) er et verktøy for styring og kontroll av virksomheten for ledere på alle nivå.  
En risikovurdering er en systematisk gjennomgang av risikoområder som kan hindre måloppnåelse. Med risiko 
menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg. Tiltakene som 
gjennomføres skal forebygge eller hindre at risikoen inntreffer eller utvikler seg. Ambisjonen er å rapportere 
risikoer som er over toleransenivå, samt de risikoer som truer målbildet om å sikre en kontrollert, forsvarlig og 
pasientsikker drift i SØ.  
 
Ledelsens gjennomgåelse legges frem for styret to ganger i året. 
 
Tiltak som er under arbeid eller som skal iverksettes beskrives i handlingsplanen. Gjennomførte tiltak er skrevet i 
grå skrift, og har en hake bak teksten. Disse tas ut ved neste LGG. Nye konsekvenser og tiltak står med ”NY:” foran 
teksten. Effekten av tiltakene fremgår under samme rubrikk.  
 
Risikovurderingen er gjennomgått i stabsdirektørmøte og sykehusledermøte med direktører og klinikk- og 
avdelingssjefer. 
 

7.1 Forklaringer 

 

Konsekvensområder Forklaring 

Dr
ift

 

Pasient / Kvalitet Med pasient menes effekt og påvirkning på pasient og pasientsikkerhet. Med kvalitet 
menes effekt og påvirkning på tjenesten og evne til å tilby kunden tjenesten. 

HMS HMS inkluderer 1) fysisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, 2) indre og ytre 
miljø, 3) fysisk sikkerhet og brannvern, 4) personvern og informasjonssikkerhet og 5) 
beredskap. 
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Ressurs Med ressurs menes effekt på ressursbruk av mennesker, kompetanse, utstyr og 
materiell. 

Økonomi Med økonomi menes effekter på budsjett, regnskap og finansiering.  

 

7.2 Sannsynlighetsskala 
Sannsynlighetsskala Tallverdi 

 
Betydning  

Svært stor 5 Mer enn 90 % sannsynlighet Inntil to ganger per uke (en hendelse for hver 3-4 
dager). Hyppig og regelmessig 

Stor 4 Mellom 65 % og 90 % sannsynlighet  Ca. en gang i måneden/regelmessig 

Moderat 3 Mellom 35 % og 65 % sannsynlighet  Omtrent halvårlig/ikke regelmessig, forekommer 

Liten 2 Mellom 10 % og 35 % sannsynlighet En gang i året/forekommer av og til, sjeldent 

Meget liten 1 Mindre enn 10 % sannsynlighet Mer sjelden enn hvert år/svært sjelden 

 

7.3 Konsekvensskalaer 
Det er fire ulike konsekvensområder. Konsekvenstall må sammenlignes mellom tilsvarende konsekvensområde i 
risikoen og i tabellene. F.eks. har en 5-er i konsekvensområde økonomi i risikotabellene ikke noe med 
pasient/kvalitet eller HMS å gjøre. 
 

 
 
 
  

Konsekvensskala 

DRIFT 

Tallverdi  Pasient / Kvalitet 
(liv, helse) 

HMS (liv, helse, indre & 
ytre miljø) 

Ressurser 
(kapasitet) 

Økonomi 
(materielle verdier) 

Svært alvorlig 

 

5 Tap av liv / 

Hoved- og avhengige produksjons- 
linjer settes permanent ut av drift 

Tap av liv.   

Omfattende 
miljøskader av varig 

karakter 

Situasjonen kan 
kreve mobilisering av 

eksterne ressurser 

> 10 millioner NOK 

Alvorlig 

 

4 Betydelig pasientskade. Fare for tap 
av liv / 

Produksjonen settes ut av drift for 
lengre tid. Andre avhengige 
produksjonslinjer rammes 

midlertidig 

Betydelig fysisk / 
psykisk personskade og 

fare for tap av liv.  
Betydelig miljøskader, 
fare for miljøskader av 

varig karakter. 

Situasjonen kan 
kreve mobilisering av 

ressurser fra andre 
enheter 

< = 10 millioner NOK 

Moderat 

 

3 Alvorlig pasientskade. Alvorlig 
endring i pasientens medisinske 

tilstand / 

Driftsstans i flere døgn 

Alvorlig fysisk / psykisk 
personskade.  

Alvorlig miljøskade som 
kan reverseres. 

Situasjonen kan 
kreve ekstraordinær 
ressursbruk fra egen 

enhet 

< = 1 million NOK 

Lav  

 

2 Mindre alvorlig pasientskade, 
mindre endringer i pasientens 

medisinske tilstand /Produksjonen 
settes midlertidig ut av drift. Kan 
føre til skader om det ikke finnes 

alternativer eller reserver 

Mindre alvorlig fysisk / 
psykisk personskade.  

Mindre alvorlig 
miljøskade som kan 

reverseres. 

Situasjonen kan 
håndteres med 

begrenset ekstra 
ressursbruk 

< = 100.000 NOK 

Ubetydelig 

 

1 Ubetydelig pasientskade, 
ubetydelige endringer i pasientens 
medisinske tilstand / Produksjonen 
settes midlertidig ut av drift. Kun 

mindre forsinkelser, ikke behov for 
reserver 

Ubetydelig fysisk / 
psykisk personskade. 

Ingen kjente 
miljøskader 

Situasjonen kan 
håndteres med bruk 

av ordinære 
ressurser 

< = 10.000 NOK 
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Overskridelse av budsjett 
 

 
• Manglende effekt av 

iverksatte nye tiltak  
 

 
 
 
 

• Svekket likviditet 
• Mindre rom for investering 
• Økte rentekostnader 
 
 
 
 

 5 
 
 
 

    5 
 
 

Tiltak: 
• NY: Gjennomgang av sengebehov i alle enheter for å sikre riktig 
sengekapasitet 
• NY: Ukentlig oppfølging av planlagt bemanning ved bruk av GAT-analyse og 
aktivitetsdata 
• NY: Somatiske døgnområder er tilført midler i budsjett 2018  
 
• Bistand fra HSØ for bedret økonomioppfølging videreføres 
• Større bruk av sanntidsdata som gir mulighet for raskere iverksettelse av 

tiltak ved avvik  
• Redusere antall drosje-rekvisisjoner 
• Øke samreisegraden og beleggsprosenten på Helseekspresse og redusere 

bruken av drosje  
• Midlertidig ansettelsesstopp for stabspersonell videreføres 
• Innkjøpsstopp videreføres 
• Aktiv bruk av prognoser for å følge opp tiltak og effekt av disse 
• Benchmarking mot andre foretak videreføres 

 
Effekt:  
Bedre likviditet og økt handlingsrom for investeringer.  
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Mangelfullt tilbud og oppfølging 
til enkelte pasientgrupper 
grunnet kapasitetsutfordringer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pasienter må overføres til 
andre sykehus for behandling 

• Redusert kvalitet på 
pasientbehandlingen 

• Store kostnader knyttet til å 
leie inn leger og sykepleiere 
grunnet ubesatte stillinger 

• Økt ventetid 
• Oppnår ikke målene for enkelte 

av pakkeforløpene 
• Økt ventetid på operasjon av 

prostatakreft 

3 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 
 
 

4 
 

Tiltak: 
• Rekruttering 

o Arbeide videre med rekruttering av lege- og sykepleierspesialister 
o    Sikre et godt fungerende arbeidsmiljø for alle yrkesgrupper, for å 

beholde medarbeidere 
• Inngått avtale med Sykehuset Innlandet om operasjoner for pasienter med 

prostatakreft ved Hamar sykehus  
 
Effekt: 
Bedre pasientflyt vil øke kvaliteten på pasientbehandlingen og redusere 
ventetiden. Flere kreftpasienter behandles ved Sykehuset Østfold.  
 
 

 

02 
 

Redusert behandlingskvalitet 
med fare for uønskede 
hendelser på grunn av korridor- 
og utepasienter*  
 
 
* Pasienter som er registrert med en 
lokasjon (post) utenfor eget definert 
område 
 
 

• Fare for økning i antall 
korridor- og utepasienter som 
følge av stor pasientpågang  

• Fare for å overse alvorlige 
endringer i pasientens tilstand 
når de er utepasienter 

• Vanskelig å ivareta pasientenes 
rett til personvern og 
taushetsplikten  

• Økt belastning på 
medarbeidere 

• Utepasienter hindrer effektiv 
og sikker drift 

• Økte kostnader 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

2 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

Tiltak: Se også risiko 03. 
• Pasienter behandles på rett faglig døgnområde (moderpostprinsippet) 
• Systematisk gjennomgang av hele pasientflyten i SØ fra mottak til 

utskrivelse. Eventuelle forbedringstiltak implementeres fortløpende 
• Innført ukentlig tverrfaglig pasientflytkonferanse.  
• Innført daglige pasientflytmøter  

• Pilot i samarbeid med Sarpsborg kommune som gir akuttmottaket 
mulighet til å legge inn direkte på deres kommunale akutte døgnplasser. 
Iverksatt januar 2017  

• Igangsatt et arbeid knyttet til kronikergrupper og folkehelse 
• Igangsatt en innsatsgruppe for å optimalisere bruken av elektronisk tavle 

og meldingsvarsler  
• Arbeidsplaner må tilpasses bedre etter aktivitet gjennom døgnet. Dette for 

å sikre bedre kontinuitet og rett kompetanse både innen lege- og 
pleiegruppen  
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• Økt bruk av tavlemøter for å sikre god logistikk i behandlingskjeden, samt 
implementere nye og endrede arbeidsprosesser 

 
Effekt:  
Mer effektiv pasientflyt og trygg pasientbehandling. Rett pasient på rett fagområde 
medfører bedre kvalitet og økonomi ved raskere avklaringer og visitter.  

 

03 
 
 

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

• Fare for opphopning av 
pasienter som følge av stor 
pasientpågang   

• Forsinket behandling og 
forverring i pasientens tilstand 

• Lengre liggetid i akuttmottaket 
• Økt belastning på 

medarbeidere 
• Vanskelig å ivareta 

taushetsplikten og pasientenes 
rett til personvern  

 

3 
 
 
 

3 
 
 

2 3 2 Tiltak: 
• Igangsatt prosessforbedring pasientflyt inneliggende hjertepasienter 
• Systematisk gjennomgang av hele pasientflyten i SØ fra mottak til 

utskrivelse. Eventuelle forbedringstiltak implementeres fortløpende  
• Daglige pasientflytmøter  
• Optimalisering av arbeidsprosessene for at driften skal være tilpasset 

konseptet i nytt sykehus, og for å sikre en effektiv pasientflyt, videreføres 
• Utreder utvidelse av akuttmottaket for å få flere undersøkelsesrom og 

mere areal til ventesoner 
Effekt: 
Kontroll på pasienttilstrømming og sikker pasientbehandling i akuttmottaket.  
 
 

 

14 Spesialistmangel innen enkelte 
fagområder  
 
 
 
 

Tilgang på spesialister er flaskehals 
i pasientaktivitet innenfor noen 
fagområder (hematologi, geriatri, 
hjerte- og lungemedisin, DPS og 
BUP).  
 
Mangel på spesialister gir: 
 - dårligere kapasitet  
 - dårligere kvalitet 
 - lengre ventetider 

3 3 1 3 3 Tiltak: 
• Innleie og avtaler med byrå  
• Etablere avtaler med andre helseforetak 
• Involvere HR på områder hvor det er store rekrutteringsutfordringer.  

Hyppigere rekrutteringsaktiviteter med annonsering utenfor Norge 
• Strukturelle omorganiseringer/bedre utnyttelse av ressurser 
• Oppgaveglidning 
• Gjennomføre arbeidsprosessbeskrivelser 
• Ny spesialistutdanningsmodell 
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 - flere fristbrudd 
 - økte kostnader ved uforutsatte 

vakter, gjestepasienter og 
kostbar innleie  

 
Effekt: 
God pasientflyt, kortere ventetider og færre fristbrudd. 
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