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Ledelsens gjennomgåelse III-2017 

 

Sammendrag: 
Ledelsens gjennomgåelse (LGG) legges frem for styret tre ganger per år. Risikobildet på 
foretaksnivå er relativt uendret siden forrige LGG. Området med høyest risiko er økonomi med 
fare for ytterligere resultatforverring.  

 

 

Forslag til vedtak:  

1. Styret tar ledelsens gjennomgåelse III-2017 til etterretning. 
2. Administrerende direktørs anbefaling om endret metodikk for LGG gjennomføres fra og 

med 1. tertial 2018. 
 
 
 
Sarpsborg, den 19.03.18 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Ledelsens gjennomgåelse III-2017 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

Risikobildet siden forrige ledelsens gjennomgåelse (LGG) er relativt uendret. Området med høyest 
risiko er ytterligere resultatforverring. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar rapporten til etterretning. Det anbefales en 
endring av metodikken for gjennomføring av LGG i 1. tertial 2018. 
 

2. Faktabeskrivelse 

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) legges frem for styret tre ganger i året. 
LGG III-2017 er basert på LGG II-2017. 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: 
Sammenlignet med resultatet for 2016 har SØ i 2017 hatt en resultatforbedring i størrelsesorden 
100 mill. kroner. 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 drosje-
rekvisisjoner og øke samreisegraden for pasienttransport er det utarbeidet en egen handlings- og 
kommunikasjonsplan for pasientreiser. Uendret sannsynlighet og konsekvens for risikoområdet. 
 
Det er også økt sannsynlighet for spesialistmangel innen enkelte fagområder, hvor konsekvensen 
er at ventetidene går opp og det blir utfordringer med å fylle kravene i oppdragsdokumentet. 
 
Risikomatrise: 
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Stiplet grå sirkel viser risikoplassering i LGG II-2017 og pilen viser endring av risikoen fra en 
konsekvens eller sannsynlighet til en annen. Heltrukken hvit sirkel viser dagens risiko (LGG III-
2017). 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 Ytterligere resultatforverring av økonomi 

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 

16 Informasjonssikkerhet og risiko ved ulike regionale løsninger 

 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

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. LGG gjennomføres tre ganger per 
år som del av helseforetakets virksomhetsstyring. Det fremlagte risikobildet synliggjør overfor 
styret de områdene som på foretaksnivå vurderes å kreve særskilt oppfølging for å redusere risiko 
for manglende måloppnåelse og/eller konsekvenser av svikt. 
 
Nødvendige tiltak er iverksatt for alle kjente risikoer meldt fra ledere i ansvarslinjen, med størst 
fokus der det er høy sannsynlighet eller konsekvens. Resultat av tiltakene vil bli rapportert tilbake 
til styret. Det er administrerende direktørs vurdering at iverksatte og planlagte tiltak vil ha en 
positiv effekt.  
 
Administrerende direktør vurderer at det i 2018 vil være hensiktsmessig å endre metodikken for 
LGG, som har vært benyttet de siste 3 årene for å ha oversikt over risikoområder knyttet til flytting 
og ibruktakelse av nytt sykehus. Det utvikles en ny metodikk basert på risikovurdering av 
«Oppdrag og bestilling 2018 for Sykehuset Østfold». Hensikten vil være å fremstille et risikobilde 
som synliggjør risiko for manglende måloppnåelse knyttet til oppdraget og eventuelle 
konsekvenser som følge av dette. Det vil gi mulighet for å peke på nødvendige forutsetninger og 
en mer proaktiv tilnærming for å sikre måloppnåelse. 
 
 
 
 


