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1. Mål for 2014 

 

Overordnete mål – Helse Sør-Øst 
 
Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Fortsette arbeidet i tiltaksplanen som er utarbeidet 

 
Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 
Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 
Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering 
av forbedringstiltak for egen enhet 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 
 

1.1 Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet 
 

Søknad om nasjonal kompetansetjeneste for barn med traumatiske skader er ferdigstilt 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Vurdere om søknad skal sendes i 2015 

  

Nordisk aktivitetsleir for barn med ryggmargsskade er gjennomført 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Tre behandlingslinjer er gjennomgått i henhold til kunnskapsbasert praksis  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   I prosess 

 

Pilotprosjekt ”oppfølging etter utskrivning” er gjennomført  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    Prosjekt (ringe pasient i etterkant av oppholdet) er ikke startet 
Avklare om dette skal videreføres til 2015  

 

Ventetid er redusert til 63 dager 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 
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   Se beskrivelse i tiltaksplan 

 

Pasientsikkerhetsprogrammet er implementert (legemiddellister, UVI, fall, trykksår) 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 
Pasienttilfredshetsundersøkelsen følges opp av linjeledelsen og i dialog med brukerutvalget  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Rehabiliteringsteamet bruker Functional Independence Measure (FIM) som tverrfaglig 
verktøy og alle primærpasienter får inn og ut score (pasientens medvirkning i egen 
rehabiliteringsprosess - 100 % måloppnåelse) 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Kontinuerlig forbedringsfokus. Ny vurdering av hvem som skal 
være ansvarlig for å score pasientene.  

 

Mål om antall polikliniske inntektsgivende konsultasjoner er oppnådd (2660 + RaTi ), og 

poliklinisk treningstilbud er igangsatt 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Planer for tilpasningsprosesser nytt bygg 2015 er ferdigstilt 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

        

 

Det er gjennomført minst en intern og en ekstern kampanje som fokuserer på forebygging 

av nye skader/sykdommer der aktører fra Sunnaas sykehus HF medvirker  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Ekstern finansiering er gitt og kampanje gjennomføres i regi av 
kommunikasjonsdir. 

 

Alle behandlingsprogrammene har gjennomgående fokus på den enkeltes delaktighet i 

arbeid, utdanning og aktiviteter  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   I prosess, videreføres i henhold til plan 

 

Tidsregistrering av primærpasienter i behandlingslinje fra akutt til rehabilitering 

gjennomføres 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Ernæringsstrategi er implementert 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Arbeidet videreføres i samsvar med vedtatt plan 

 

Det er gjennomført tertialvise pasientsikkerhetsvisitter i 2014 



 5 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

1.2 Forskning, innovasjon og internasjonal aktivitet 
 
Alle fagsjefer med doktorgrad er tilknyttet universitet eller høyskole i bistillinger, og alle 
fagsjefer medvirker i en særfaglig og tverrfaglig strategi for Sunnaas sykehus HF som 
undervisningsinstitusjon  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Strategisk plan for leger ved Sunnaas sykehus HF er utarbeidet 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Minimum tre doktorgrader og 25 internasjonale publikasjoner er gjennomført 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Tre kombinasjonsstillinger forskning/klinikk er tilrettelagt 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   I strategidiskusjonen 

 

Strategi for gjennomføring av økt forskningsbudsjett til 10 % av totalbudsjettet er utarbeidet 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   I strategidiskusjonen 

 

Foretaket har bidratt i prosjekt for kreftpasienter i samarbeid med Oslo Universitetssykehus 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Ny gjesteprofessor i medisin er ansatt. Øvrige gjesteprofessorer er evaluert mht. fortsettelse 

eller funksjonsendring 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Forskningsopphold i utlandet for minst to doktorgrads-/postdoc-kandidater er tilrettelagt 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Sunnaas International Network Seminar 2014 med deltakelse også fra foretaksledelsen og 
styret i Sunnaas HF er gjennomført 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Internasjonal evaluering i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, 
forskning og utdanning (NIFU) er gjennomført 
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1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Innovasjonsarbeidet er videreført, og løftet i direkte linje til direktøren i organisasjonen 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Fagsjef sosionom har påbegynt doktorgrad 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 
 

1.3 Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet 
 

Kompetansegruppenes veilederdokument/retningslinjer er implementert i klinisk praksis 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   I prosess og videreføres i 2015 

 

Metode for evaluering av kunnskapsgrunnlaget for behandlingsprogram er utarbeidet  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Regional kompetansetjeneste har etablert tre fagnettverk innen hjerneskade-, lunge- og 
kreftrehabilitering gjeldende for hele Helse Sør-Øst 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 
Elektronisk meldingsutveksling med kommunehelsetjenesten og fastleger er økt til 80 %   

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   PLO-meldinger - Kostnadene for oppkoblinger til hver kommune 
er eskalert som sak til adm. dir. i Sykehuspartner 

 

Et minimum datasett av evalueringsverktøy spesielt tilpasset rehabilitering er godkjent og 
regional plan for implementering foreligger  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Pilotprosjekt med nettbrett på pasientrom er gjennomført og tjenester i tilknytning til dette 
er under utprøving 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 
 

1.4 Mobilisering av leder og medarbeider – utdanning, 
kompetanse og fleksibilitet 

 
100 % av medarbeidere er involvert i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen og etablering 

av forbedringstiltak 
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1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Antall lærlinger er økt med 20 % 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Det har vist seg å være vanskelig å rekruttere og beholde 
lærlinger til gjennomført fagbrev. Foretaket vil i 2015 vurdere 
andre målgrupper (som for eksempel voksne assistenter) for å 
bidra med å utdanne flere helsefagarbeidere. 

 

Strukturert sluttsamtale med alle som slutter i 2014 er gjennomført 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Gjennomføres, men ikke strukturert. 
Mal for sluttsamtale er utarbeidet og under implementering. 

 
Flytskjema som viser kommunikasjonslinjer mellom leder og medarbeider er i bruk  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Flytskjema er utarbeidet i samarbeids med organisasjonene, og 
skal implementeres i foretaket. Dette vil være en naturlig del av 
arbeidet med å revidere tilleggsavtalen som skal gjennomføres 
etter at organisatoriske endringer er gjennomført i forbindelse 
med nytt sykehus er tatt i bruk sommeren 2015. 

 
Pilot på kalenderplanlegging for leger og i et klinisk team er gjennomført 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Bedriftshelsetjenesten ytelser er godt integrert hos ledere og ansatte 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Det er etter styrevedtak ultimo november inngått avtale med 
Sykehuset Telemark om kjøp av bedriftshelsetjenester fra og 
med 01.01.15. 

 

Obligatorisk opplæring i e-Læringsportalen er integrert og brukes av alle ledere og 

medarbeidere 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Det har gjennom 3. tertial vært høyt fokus på å få alle ansatte til 
å gjennomføre obligatorisk opplæring. Det er blant annet 
gjennomført opplæring av ledere i bruk av Læringsportalen for 
at de skal ha nok kunnskap til å følge opp status på sine ansatte. 
Det er flere ganger lagt ut informasjon om de obligatoriske e-
læringskursene på intranett.  

 

Nyansatte har gjennomført e-læringsprogram i helse miljø og sikkerhet (HMS) i 

prøveperioden  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 
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Sykefravær er under 6,9 % 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Strategisk kompetanseplan Sunnaas sykehus HF 2014 – 2020 er utarbeidet 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Området er satt i prosess som del av årlig rullering av SunHF 
langtidsplan 2015 - 2018 og mål 2015. Området vil også inngå 
som tema i prosjektet strategi SunHF mot 2030. 

 
 

1.5 Organisering og utvikling av fellestjenester  
 
Beredskapsplan for ytre miljø er etablert i samarbeid med Nesodden kommune 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Klima- og miljøstyringen er utviklet iht. ISO 14001  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Elektronisk kommunikasjonsverktøy benyttes når det er mulig 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Kunnskap om anskaffelser og miljø i foretaket er økt gjennom deltakelse i det 

regionale prosjektprogrammet “Vinn-Vinn”  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Telefoni- og sentralbordløsning er avklart  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Etter anbefaling fra Sykehuspartner utsettes beslutningen om 
en fornyelse til Q3 2015 

 
Vedlikeholdssystemet “Plania” og “Multimap” er implementert 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Positiv utvikling. Fagkompetanse er på plass. Webløsning Plania 
er kontraktfestet og tatt i bruk. Bruk av Multimap avklares. 

 
Utskiftningsplan på relevant medisinsk og medisinskteknisk utstyr er etablert 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 
Reguleringsplan for Sunnaas-området er vedtatt i Nesodden kommune, og prosess for 
oppstart av planarbeid for byggetrinn 3 (eiendomsutvikling Sunnaas sykehus HF) er iverksatt 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 
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Regionale standarder i DIPS er implementert 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

 

1.6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 
 
Økonomisk resultatmål på 20 millioner er oppnådd 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 
Påløpte kostnader for nytt tverrbygg er finansiert innenfor økonomisk ramme for fremdrift 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   -Status rapporteres i alle foretaksleder-møter og styremøter 
-Foretaket vil fortsette å jobbe med å lukke tilleggskrav fra 
entreprenør, for å få bedre kontroll med bruk av reservene i 
prosjektet 

 
Effektivisering av arbeidsprosesser gjennom prosjekt ”Jobb smartere – ikke mer!” er planlagt 
og igangsatt  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 
Analyseenhet med analyseteam for økonomi- pasient- HR-data er operativ  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 
Analyseenhet er tilført analysekompetanse 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Øko- og analyseenhet tar stilling til behov for kompetanse innen 
utløpet av juni 2015. 

 
Foretaket har vært en aktiv pådriver for utrulling av Trinn2 av Ledelses- og 
informasjonssystem  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Direktørene i HSØ ønsker pt. ikke å sluttføre prosjektet 
Foretaket må se på alternative løsninger 

 
Kartlegging av relevante internasjonale finansieringsordninger for rehabilitering er utført 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Arbeidet ble påbegynt men stoppet opp. 
Bør prioriteres i 2015 

 
Kartlegging av behov for kompetanse, definisjoner og verktøy for beregning av kost pr. 
pasient er utført 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

  HØS -Foretaket følger føringer fra HSØ i arbeidet med KPP – endelig 
metode er ikke avklart. 
-Det interne arbeidet er en del av en masteroppgave som 

Internt 
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planlegges levert i november 2015. 

 
Elektronisk Handelsformat (EHF) for inngående og utgående fakturaer er tatt i bruk 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Øk.dir. må sluttforhandle avtale med Agresso 

 
Sunnaas sykehus HF deltar i utvalgte regionale og nasjonale felles anskaffelsesprosesser  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 
Effektive systemer for bestillings- og anskaffelsesvarer er utviklet og tatt i bruk 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Sykehuset avventer implementeringsplan for felles ERP-system i 
HSØ (innkjøp-, logistikk og økonomi). 

  
 
 

2. Lovkravene 
Områder 1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

Informasjonssikkerhet 
(Inkl. opplæring) 

    

Brannvern 
(Inkl. obl. opplæring) 

   Se tiltaksplan  

Pasientsikkerhet 
(Inkl. obl. opplæring) 

    

Medisinsk utstyr 
(Inkl. obl. opplæring) 

   Øke bruken av læringsportalen for å 
registrere at kurs er gjennomført 

 
 
 

3. Avvik og forbedringsområder i TQM Helse (akkumulerte tall) 
Indikatorer 1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

Pasientrelaterte 149 291 503  
Pasientrelaterte 
hendelser meldt 
Kunnskapssenteret 

3 4 8  

Pasientrelaterte 
hendelser meldt 
Helsetilsynet 

0 0 0  

Medarbeiderrelaterte 50 96 170  
Driftsrelaterte 107 213 371 + Annet: 30 

+ Udefinert kategori: 75 
Antall åpne hendelser 2013: 144 

2014: 132 
2012: 1 
2013: 105 
2014: 187 

2013: 57 
2014: 208 

Lederoppfølging 

 
 
 

4. Tilbakemeldinger/klager 
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Indikatorer 1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

Pasienter/brukere 5 1 9  
Pårørende     
Samarbeidspartnere 3    
Mediaomtale     
Medarbeidere     

Pasienttilfredshet 
Indikatorer 1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

Pasienttilfredshet  
 > 90 % 

Voksne 
90,8 
Barn 100 

Voksne 
95% 
Barn 
100% 

Voksne 
92 % 
Barn  
93 % 

 

 
 
 

5. Interne revisjoner  
Revisjonsprogram 2013-2014 – ikke lukket 
Klinikk/ 
Avd. 

Revisjonsområder Beskrivelse av  
revisjonsområdene 

Antall 
avvik 

Lukke-
frist 

Kommentarer/ 
ikke lukkede 
avvik 

Klinikk 6.System for 
opplæring av 
nyansatte leger 

Gjennomføring av 
nyansattprogram 
 

4 
 

15.02.14 TQM: 7284 
er ikke 
behandlet 

Klinikk/ 
Leger 

7.Legemiddelhånd-
tering 

Samstemming av 
legemiddellister ved 
innleggelse og ved 
utskrivelse 

3 01.06.14 TQM: 6915, 
6916, 6917 
er ikke 
behandlet 

Klinikk 8.HMS - 
Medisinteknisk utstyr  
 

Bruk av system for å 
dokumentere 
obligatorisk 
opplæring 

1 01.11.14 TQM: 7152 
er ikke 
behandlet 

 
Revisjonsprogram 2014-2015 
Klinikk/ 
Avd. 

Revisjonsområder Begrunnelse Antall 
avvik 

Lukkefrist Kommentarer/ 
ikke lukkede 
avvik 

Klinikk/ 
RMN 

1/14 

Linjeleders oppfølging 
av nyansatte 

Kvalitetssikre 
interne rutiner for 
linjeleders 
oppfølging av 
nyansatte (6 mnd.) 

1 31.12.14  

Klinikk/ 
HS 

2/14 

Samstemming av 
legemiddellister 

Nasjonalt 
fokusområde. 
Oppfølging av 
revisjon gjennomført 
februar 2014 

1 15.12.14  

Service-
senter 

3/14 

Adgangskontroll/skall
sikring Nesodden 

Risikoområde 
rapportert etter 
pasientsikkerhetsvisi
tter i 2013 

3 15.12.14 
Ny 
lukkefrist 
01.03.15 

TQM: 7378, 
7383, 7384 

Samhandl 4/14 Internt økende 4 01.03.15 TQM: 7565, 
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ingsavd./
RKE og 
klinikk/ 
VO 

Prosessen rundt 
vurdering av eksterne 
henvisninger 

antall ventende pas. 
ved seksjon VO. 
Revidere prosess fra 
mottatt henvisning 
til pasient får dato 
for innleggelse 

7566, 7567, 
7568 

FKL 5/14 

Gjennomføring av 
opplæring i HMS-
system 

Oppfyllelse av 
lovkrav. 
 Opplæring i HMS 
skal gjennomføres 
for alle ansatte på 
alle nivåer. 

   

Service-
senter og 
Samhandl
ingsavd. 

6/14 

Saksbehandling i 
elektronisk 
forbedringssystem 
(TQM Helse) 

Forbedringsområde 
meldt etter 
miljørevisjon ISO 
14001 

   

Klinikk 7/14 

System for opplæring 
av nyansatte leger, 
gjennomføring av 
nyansattprogram 

Oppfølging av 
revisjon gjennomført 
januar 2014. Intern 
omorganisering febr. 
2014. 

   

Klinikk/ 
RMN 

8/14 

Samstemming av 
legemiddellister 

Nasjonalt 
fokusområde. 
Oppfølging av 
revisjon gjennomført 
februar 2014 

   

 

Miljørevisjoner 
Avdeling Revisjonsområder Antall 

avvik 
Lukkefrist Kommentarer/ ikke 

lukkede avvik 

Servicesenter/ 
Service & 
teknikk 

9/14 
Miljøkrav ved innkjøp 

3 31.12.14  
Ny lukkefrist 
01.03.15 

TQM: 7095. 7096, 7097 
  

Servicesenter/ 
Service & 
teknikk og 
klinikk 

10/14 
ISO 14001 – iverksetting 
og drift 

  Utsatt til 2015 ifm 
etablering av regionalt 
revisjonslag. Tidspunkt 
avtalt med OUS. 

Servicesenter/ 
Servicetorg og 
Service & 
teknikk, 
eiendomssjef 

11/14 
Miljø i 
transportløsninger 

  Utsatt til 2015 pga. 
kapasitet og etablering 
av regionalt revisjonslag 

 

 

Revisjon miljøsertifisering 
Revisjonsområde Tidspunkt Evaluering 

 Periodisk miljørevisjon DNV.GL:  
innkjøp fokusområde  

November 2014 Forbedringsområder jfr. 
Egen oppfølgingsplan 
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sendt DNVGL innen frist 
16.01.15 

 

Konsernrevisjoner 
Revisjonsområde Tidspunkt Evaluering 

 Virksomhetsstyring og risikostyring 

 Kvalitetssystem/internkontrollsystem 

 Intern styring og kontroll i utvalgte 
prosesser 

 Oppfølging tidligere revisjoner 

Gjennomført 
formøte desember 
2014 
Oppstart januar 
2015 

 

 
 

6. Eksterne tilsyn 
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Statens Helsetilsyn                           

Fylkesmannen 
helseavd. 

                          

Nasjonalt 
folkehelseinstitutt 

                          

Helsedirektoratet                           

Statens 
legemiddelverk 

                          

Datatilsynet                           

Mattilsynet                           

Arbeidstilsynet                           

Direktoratet for 
samfunns- 
sikkerhet og 
beredskap - DSB 
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Lokalt el-tilsyn                           

Klima- og 
forurensnings-
direktoratet  

                          

Fylkesmannen 
miljøavd. 

                          

Statens strålevern                           

Kommunelege/ 
bydelsoverlege 

                          

Kommunalt 
brannvesen 

1   2 2  0    1      1        

 Sunnaas' 
tilbakesvar 
med tiltak 
for å lukke 
avvik er 
godkjent 
av tilsys-
myndighet
en. Avvik 
lukkes 
innen 
31.12.14 

Luftfartstilsynet                           

Riksrevisjonen                           

Justervesenet                            

Kommunal vann- og 
avløpsetat 

                          

Antall                           

Skjemaer er utfylt av: 
  

Dato: 
  

* Alvorlige avvik som har medført sanksjoner i form av tvangsmulkt eller stenging av 
virksomhet samt avvik fra tidligere år som ikke er lukket etter seks måneder, bør kort 
kommenteres i en liste på et eget ark. 
** Dersom et avvik inkluderer flere IK-områder, velges det et og kommenteres hvilke andre 
som er berørt. 
tidligere år skal også registreres og kommenteres 

 
 
 

7. Endringer som kan påvirke kvaliteten 
Områder 1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

Kondemnable 
bygg 

   Følge planprosess for rivning av bygg 
A+B når nytt bygg er ferdigstilt i 2015 
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Leveranse fra 
Sykehuspartner 

   Leveransen fra SP er fortsatt variabel, 2 
saker er eskalert/under eskalering i des 
2014 (lokal tilstedeværelse og økonomi 
PLO-meldinger). 

CARF-
akkreditering 
2015 

   Prosess mot ny akkreditering i 2015. 
Grunnet innflytting i nytt bygg, er søknad 
om 3 mnd. utsettelse innvilget, med den 
konsekvensen at vi må svare på ny CARF 
standard manual 2015. 

ISO 14001 
miljøstyring 

    

Endringer i ISF-
regelverk 2015 for 
rehabilitering 

   Avventer svar fra Helsedirektoratet før 
evt. tiltak iverksettes. Inntil videre 
videreføres driften som i 2014. 

 
 
 

8. CARF krav til aktiviteter som skal evalueres: 
a) månedlig 

Section 1. ASPIRE to Exellence 

 Ansvarlig i 

FTL 

Gjennomført  Dokumentert 

1.F.3. Review of actual financial results Øk.dir. Månedlig Intern rapportering 

Virksomhetsstatus 

1.F.9. If responsible for funds of 

persons served, monthly account 

reconciliation 

Øk.dir. Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

 
b) kvartalsvis 

Section 1. ASPIRE to Exellence 

 Ansvarlig i 

FTL 

Gjennomført  Dokumentert 

1.F.7. Review of representative 

sampling of records of persons served 

and billing for services 

Øk.dir. 2014 ikke 

aktuelt  

Rutine etablert i 

ehåndbok 

 

 
c) halvårlig 

Section 1. ASPIRE to Exellence 

 Ansvarlig I 

FTL 

Gjennomført  Dokumentert 

1.H.14 .Health and safety self-

inspections conducted on each shift 

at all facilities where the organization 

delivers services or provides 

administration on a regular and 

consistent basis 

Klinikksjef 

 

Vernerunder 

x 2 pr.år 

Rutiner for  

pasientsikkerhetsvisitter,  

brannvernrunde og 

vernerunde er 

gjennomført og 

beskrevet i ehåndbok. 

Dokumentert i HMS-

handlingsplan og i TQM 
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Helse. 

 
d) årlig 

Section 1. ASPIRE to Exellence 

 Ansvarlig i 

FTL 

Gjennomført Dokumentert 

1.A 3.k. Review of policies guided by 

leadership 

Klinikksjef  Gjennomført i 

forbindelse med 

organisatoriske 

tilpasninger ny klinikk 

1.A.5.c. Cultural competency and 

diversity plan reviewed for relevancy 

Klinikksjef  Minoritetshelse, 

retningslinje i 

ehåndbok dok. 5997. 

Retningslinjen er ikke 

evaluert 

1.B.2.g.(3),(5)-(6). Board conducts self-

assessment of the entire board, and 

signs written conflict of interest 

declaration and ethical code of conduct 

declaration 

Adm.dir.  Gjennomført med 

CARFerklæring signert 

Årlig evl av styret 

I 2014 ikke på 

individnivå 

1.B.5.a.-b. Review of executive 

leadership performance and executive 

leadership succession plan 

Adm.dir.  Ehåndbok 02: 

styreinstruks 

m/veileder for 

styrearbeid inkl 

sentrale lover og 

forskrifter pkt7 

Rolle og 

fullmaktsnotat 

Årlig evaluering av 

styret og AD 

Avtaler AD-avd.ledere 

ehåndbok Instruks for 

AD 

1.B.6.e.(6). Review of executive 

compensation records 

Adm.dir.  Ehåndbok 02 

styreinstruks 

m/veileder for 

styrearbeid inl 

sentrale lover og 

forskrifter pkt 7 

Lederavlønninger 

Ehåndbok 02: 

Egenerklæring CARF 

1.B.7. Review of governance policies Adm.dir.  Ehåndbok 02: 

styreinstruks 

m/veileder for 

styrearbeid inkl 
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sentrale lover og 

forskrifter pkt7. 

Rolle og 

fullmaktsnotat 

Årlig evaluering av 

styrets arbeid. 

Carf erklæring 

1.C.2.e. Strategic plan reviewed for 

relevance 

Adm.dir.  Prosedyre i 

ehåndboken 

Strategi tilgjengelig på 

Internet og Intranet 

 

1.F.2. Budgets are prepared and 

approved 

Øk.dir.  Styresak 70/14  

Budsjett 2015 

1.F.10. Review or audit of the financial 

statements of the organization by an 

independent accountant authorized by 

the appropriate authority 

Øk.dir  Styresak 14/14  

Årsregnskap 

1.G.1.b.(1). Risk management plan 

reviewed for relevance 

Adm.dir.   

1.G.2.a.(2). Review of organization’s 

insurance package 

Avd.sjef 

servicesenter 

 Gjennomført i februar 

2014, i Public 360 

1.H.4. Personnel receive training in 

health safety practices, identification of 

unsafe environmental factors, 

emergency and evacuation procedures, 

identification and reporting of critical 

incidents, reducing physical risks, and 

medication management, if appropriate 

Fagdir. Og 

HR-dir. 

 Dokument i ehåndbok 

ID 6594: 

Beredskapsøvelser. 

Dokumentasjon for 

gjennomført i 

læringsportalen. Kurs 

for ledere i å hente ut 

rapporter er 

gjennomført. 

1.H.7. Unannounced tests of all 

emergency procedures, including 

complete actual of simulated physical 

evacuation drills, tested on each shift at 

all locations 

Klinikksjef  Gjennomført. 

Forbedringer meldes i 

TQM Helse. 

Simmuleringsrom er 

under planlegging. 

1.H.10. Critical incidents are reviewed, 

resulting in a written analysis provided 

to or conducted by leadership  

Adm.dir. 

Klinikksjef  

 Gjennomført i SKPU og 

i linjeledelsen. 

1.H.12.l.(1). If transportation services 

are contracted, the contract is reviewed 

against Standard 1.H.12.a.-k. 

Avd.sjef  

servicesenter 

 Public 360 

1.H.13. Comprehensive external health 

and safety inspection conducted at all 

facilities where the organization 

delivers services or provides 

Avd.sjef  

servicesenter 

 Tilsyn fra DSB, DNV-GL 

Public 360 
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administration on a regular and 

consistent basis, resulting in a written 

report   

1.1.4.b. Assessment of current 

competencies of personnel 

HR-dir. og 

Klinikksjef 

 Kompetansesamtale 

og 

medarbeidersamtale i 

personalmappe 

1.I.6.a.(1) Job descriptions reviewed HR-dir. og 
klinikksjef 

 I medarbeidersamtale, 

oppbevares i 

personalmappen 

1.I.6.b. Performance evaluations of 

directly employed personnel 

Klinikksjef  I medarbeidersamtale, 

oppbevares i 

personalmappen 

1.I.6.c. Review of all contract personnel Klinikksjef  
 

Sjekklister og fadder 

er etablert. 

Området er i prosess 

for bedre struktur. 

Rutine for 

medarbeidersamtaler 

med ansatte som har 

vært ansatt lengre enn 

6 mnd. 

1.I.8.a.(2) Review of personnel policies HR-dir.  Personalhåndboken 

revideres kontinuerlig  

1.K.1.a.(3) Rights of persons served 

shared with persons served who have 

been in the program longer than one 

year 

Klinikksjef Ikke aktuelt  

1.K.4. Written analysis of all formal 

complaints that determines trends, 

areas needing performance 

improvement, and actions to be taken 

Klinikksjef  Klinikkoverlege følger 

opp saken. 

Prosedyre i 

ehåndboken ID 752 

1.L.2.b.Accessibility  plan annually 

review 

Adm.dir. 

Klinikksjef 

 Gjøres som del av LGG 

3. tertial 

1.N.1 Performance analysis Adm.dir. og 

klinikksjef 

 LGG, Årlig melding, 

Kvalitetsrapport 

Section 2.A. Program/Service Structure for all Medical Rehabilitation Programs 

2.A.1.c. Scope of services reviewed and 

updated if necessary 

Klinikksjef  Gjennomført i 

forbindelse med 

organisatoriske 

tipasninger ny klinikk 

2.A.15. Written analysis of denials, 

ineligible service referrals, interrupted 

services 

Klinikksjef  Prosedyre beskrevet i 

ehåndbok, dokID 

3394. Er ikke 

gjennomført i 2014, 

skal gjøres for hver 
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målgruppe av 

seksjonsoverleger 

Section 2.B. The Rehabilitation and Service Process for the Persons Served 

2.B.38.c. Information provided to 

persons served form the information 

outcomes management system is 

updated 

Klinikksjef  Presenteres i 

Kvalitetsrapporter 

2.B.46.a. Annual analysis of 

representative sample of records of 

persons served 

Klinikksjef  Bl.a.rapportering av 

antall åpne 

dokumenter i DIPS. 

Epikriser ble vurdert 3. 

tertial. Skal utarbeide 

standard 

epikrisemal(er)  

Section 3.A. Comprehensive Integrated Inpatient Rehabilitation Program 

3.A.15.b. Address information on 

persons served on unplanned transfers, 

discharges to long-term card, and 

expiration 

Klinikksjef 

 

  

Section 3.B. Outpatient Medical Rehabilitation Program (SCCI) 

3.B.4. Review of no-shows, 

cancellations, and dropouts 

Klinikksjef 

 

  

Section 3.H. Brain Injury Specialty Program 

3.H.25. Comprehensive annual reviews 

for persons served longer than one year 

Klinikksjef 

 

Ikke aktuelt  

3.H.33.b. Annually addresses 

performance in relationship to 

established targets; trends; actions for 

improvement; results of performance 

improvement plans; and necessary 

education and training og persons 

served, families/support systems, 

healthcare providers, and personnel 

Klinikksjef 

 

  

Section 3.J. Spinal Cord System of Care 

3.I.22. Comprehensive annual reviews 

for persons served 

Klinikksjef 

 

  

Section 3.K. Stroke Specialty Program 

3.K.20.b. The stroke specialty program 

annually addresses performance in 

relationship to targets for aspiration 

pneumonia, falls injuries re-

hospitalizations, and unplanned 

medical visits/encounters 

Klinikksjef   Ringt til utskrevne 

pasienter er 

gjennomført. Analyse 

av tallene og bruk til å 

forbedre behandl.pl. 

og undervisning 

gjenstår 

3.K.25.b. The stroke specialty program Klinikksjef   Er i prosess med en 



 20 

annually addresses performance in 

relationship to targets for management 

of post-discharge diabetes, 

hyperlipidemia, hypertension, and 

stroke prophylaxis 

pers. Som skal 

gjennomgå journaler 

for å sjekke om pas. 

Var satt i stand til å 

ivareta sin helse ved 

utskrivelse 

Section 3.L. Interdisciplinary Pain Rehabilitation Program 

3.L.32. Annual analysis of no-shows, 

cansellations, and dropouts that 

identifies trends, areas needing 

performance improvement, and actions 

to be taken 

Klinikksjef 

 

 Det arbeides med å 

finne en rapport hvor 

man får ut tall på 

dette. 

3.L.33.b. Program annually addresses 
performance in relationship to 
established targets, trends, actions for 
improvement, results of performance 
improvement plans, and necessary 
education of persons served, 
families/support systems, and 
healthcare providers 

Klinikksjef  Seksjonen arbeider 

med å finne en 

metode for å måle 

effekten av tilbudet 

3.L.34. Annual analysis of services 
provided 

Klinikksjef  Seksjonen arbeider 

med å finne en 

metode for å male 

effekten av tilbudet 
3.L.38.b. Program annually conducts an 
analysis that includes performance in 
relationship to established targets for 
discharges to long-term care, 
expiration, and unplanned transfers to 
acute medical facilities; trends; actions 
for improvement; results of 
performance improvements plans; and 
necessary education and training of 
personnel, payers, and regulatory 
agencies 

Klinikksjef Lite aktuelt. 

De fleste pas. 

Skrives hjem  

Kvalitetsrapporter 

 
e) Tidsintervall fastsatt av organisasjonen 

Section 1. ASPIRE to Exellence 

 Ansvarlig Gjennomført Dokumentert 

1.B.2.g.(4) Periodic self-assessment of 

individual members of board 

Adm.dir.  Er gjennomført, men 
ikke på individuelt 
nivå i 2014. 

1.H.12.b. Regular review of driving 

records of all drivers 

Avd.sjef 

servicesenter 

 Public 360 

1.H.12.k.Maintenance of vehicles 

owned or operated by the organization 

Avd.sjef 

servicesenter 

 Public 360 

1.I.2.b.(2) Verification of backgrounds 

and credentials of personnel 

HR-dir.  Evalueres årlig via den 

årlige medarbeider- 
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throughout employment samtalen 

1.I.5.a.(2) Personnel training at regular 

intervals 

HR-dir. - nivå 1 

Klinikksjef  -

nivå2 

 Det er system for 

gjennomføring av årlig 

obligatorisk 

opplæring. 

1.M.5.b.,d. For service delivery 

improvement, data collected on the 

persons served at appropriate intervals 

and at points in time following services 

klinikksjef  NORSKIR-register. 

FIM for 

primærpasienter. 

Mangler system for 

smerterehabilitering  

og KReSS. 

Kvalitetsregister for 

alle 

behandlingsprogram 

er under utarbeidelse. 

Section 2.A. Program/Service Structure for all Medical Rehabilitation Programs 

2.A.12 Training provided to personnel 

at regular intervals 

klinikksjef 

 

  

Section 3.A Comprehensive Integrated Inpatient Rehabilitation Program 

3.A.16.a. Defined time frame for 

collecting long-term, follow-up 

information on durability of outcomes 

klinikksjef   

Section 3.H. Brain Injury Specialty Program 

3.H.14.a (2) Education for personnel 

that addresses the unique needs of 

persons with brain injury, provided at 

regular intervals 

 

klinikksjef  Konferanse i regi av 

kompetansegruppen 

for kognitiv 

rehabilitering med 

forelesere fra ACRM i 

september 2014. 

Særfarlig og tverrfaglig 

program i seksjonen 

rettet mot deres 

målgrupper og 

problemstillinger 

knyttet til disse. 

 
 
 

9. Ledelsens gjennomgåelse av ytre miljø – årlig evaluering  
Resultatet av LGG skal omfatte alle beslutninger og tiltak som angår mulige endinger 
av miljøpolitikk, miljømål, -delmål og andre elementer av miljøstyringssystemet i 
henhold til forpliktelsen til kontinuerlig forbedring. Korrigerende tiltak beskrives i 
vedlagte tiltaksplan.  (Avd.sjef servicesenter ansvarlig)  
Områder status risiko Korrigerende tiltak 

Evaluere resultater av interne 
revisjoner og vurdering av samsvar med 
lovbestemte krav og med andre krav 

  Utfordringer knyttet til 
gjennomføring av 
samsvarsvurderinger tas 
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som organisasjonen pålegger seg opp i HMS forum for 
utvidet ledergruppe. 
Temaet inkluderes i sak til 
FTL for oppfølgings- 
rapport etter årlig 
revisjon av ISO 14001 
miljøstyring 

Evaluere henvendelser fra eksterne 
berørte parter inklusive klager 

   

Evaluere organisasjonens 
miljøprestasjon 

   

Evaluere i hvilken grad mål og delmål er 
oppnådd 

   

Evaluere status for korrigerende og 
forebyggende tiltak 

   

Evaluere oppfølgingstiltak etter 
ledelsens tidligere gjennomgåelser 

   

Evaluere endrede forutsetninger, 
inklusive utvikling med hensyn til 
lovbestemte krav og andre krav som 
angår dens miljøaspekter 

  Usikkerhet rundt 
finansiering i 2015 

 
 
Vedlegg:  
1. Tiltaksplan Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2014 
2. Årlig evaluering av tilgjengelighetsplan/rammebetingelser 


