
 

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse pr. 3. tertial 2014 

Risikoområde  Nå-situasjon Tiltak etter 1. tertial  Tiltak etter 2. tertial Tiltak etter 3. tertial  Ansvarlig 

Kondemnable bygg 

 

Gjelder bygg A + B. Alle 
bygg har minimums-
standard relatert til NS for 
klassifisering av bygg. Bygg 
A + B er definert ikke 
egnet for pasientbruk. Det 
kalkuleres med større 
kostnader å rehabilitere 
enn å bygge nytt. Prosess 
etablering nytt bygg og 
riving av A + B er i rute og 
på grønt. 

- Følge planprosess for 
etablering av nytt bygg 

- Følge planprosess for 
riving av bygg A+B når 
nytt bygg er ferdigstilt 
i 2015 

Som forrige rapportering Som forrige rapportering Eiendomssjef 

Kostnad nytt bygg Utfordrende men 
håndterbart. Uventede 
merkostnader 
forekommer, noe som 
reduserer reservene 
tilsvarende. 

Byggherregruppen har nå 
ønsket tilgjengelig 
kompetanse.  

 

 

- Fortsatt tett løpende 
oppfølging 

- Rapporterer status til 
foretaksledelsen og 
styret hvert møte. 

- Rapporterer status til 

foretaksledelsen og 

styret hvert møte. 

- Foretaket vil forsterke 

kompetansen i 

byggherregruppen, 

med ingeniør, som, er 

spesialist på 

sykehusløsninger. 

- Foretaket vil jobbe 
med å lukke 
tilleggskrav fra 
entreprenør, for å få 
bedre kontroll med 
bruk av reservene i 

- 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. 

Økonomidirektør. 



Risikoområde  Nå-situasjon Tiltak etter 1. tertial  Tiltak etter 2. tertial Tiltak etter 3. tertial  Ansvarlig 

prosjektet. 

Ombygging bygg D 

med full pas.aktivitet 

på hjerneskade-

seksjon  

Arbeidet med utbedring av 
bygg D skaper 
støyproblemer for HS 
pasientene.  

-  -  - Informasjon til 
ansatte, oppdaterer 
veggtavla x1 pr mnd 
Daglig informasjon om 
støy og tidsperioder 
for bråk og 
alternativer for 
skjerming. 

- Individuelle samtaler 
med pasienter. 

Klinikksjef 

Leveranse 
Sykehuspartner 

Moderat positiv utvikling. 

17 åpne saker. Noen med 
svært lang leveransetid 

- Faste møter med 
Sykehuspartner hver 
14. dag med 
gjennomgåelse av 
leveranse 

- Faste møter med 
Sykehuspartner hver 
14. dag med 
gjennomgåelse av 
leveranse 

2 saker er eskalert/under 
eskalering: 

- Lokal tilstedeværelse 
teknisk support 

- Kostnader ifm 
opprettelse av nye 
samhandlingskommun
er PLO-meldinger 

Samhandlingssjef 

Aktivitet i Askim 

flyttes til Nesodden 

april 2015 

Foretaket planlegger å 

flytte all aktivitet fra Askim 

til Nesodden fra 1. april. 

Flyttingen er godt 

planlagt. 

-  -  - Flyttingen er godt 
planlagt. 

Klinikksjef 

Åpne Dokumenter  

 

Måltall 200 
Resultat 551 

- Informasjon til legene 
om lukking av 
dokumenter 

- Teamleder følger opp 
teamene 

- Lederne får ukentlig 
rapport om hvilke 
medarbeidere som har 
åpne dokumenter 

- Informasjon til legene  

- Ledere får ukentlig 
rapport om 
medarbeidere som har 
åpne dokumenter 

- Ledere følger opp 
ansatte som har høy 
andel åpne 

Klinikksjef 



Risikoområde  Nå-situasjon Tiltak etter 1. tertial  Tiltak etter 2. tertial Tiltak etter 3. tertial  Ansvarlig 

dokumenter. 

- Forslag om at ledere 
finner en person som 
kan følge opp dette 
tett i klinikken  

Ventetider  

 

Gjennomsnittlig ventetid 

avviklede pasienter 2014 

var 76 dager. Ventetiden 

har blitt redusert 

igjennom siste halvår. 

For desember 2014 var 

ventetid på 50 dager. 

Det er 3. tertial 

gjennomført 

internrevisjon innen 

området. 

- Egen handlingsplan 
presenteres for styret  

- Definerer poliklinisk 
Inntakskoordinator 
dokumenterer 
“pasientutsatt” 
opphold – med riktig 
dato i DIPS  

- Tettere samarbeid 
mellom inntaks-
koordinatorene for å 
utnytte senge-
kapasiteten – fokus på 
kategorisering/kontrol
l av legens koding. 

- Egen tiltaksplan for 
dette utarbeides av 
leder PIA for første 
tertial  

- Følge opp tiltak 

igangsatt i 2014 – 

følger opp de tiltak 

som allerede er 

igangsatt  

- Følge opp avvik og 

anbefalinger gitt etter 

internrevisjon av 

området 

- Utarbeide 

handlingsplan for å 

holde ventetider 

under 60 dager  

- Handlingsplanen 
sendes innenfor frist i 
mars etter en bestemt 
mal fra Helse Sør-Øst 
RHF 

Klinikksjef 

 

 

 

 

 

 

 

Fagdir. er ansvarlig 
for å sende 
handlingsplan 

Brannvernopplæring  Avvik siste brannsyn viser 
mangelfull kompetanse 
innen brannvern hos 
ansatte ved uanmeldt 
brannsyn og stikkprøver. 
 
Det har vært skjerpet 
fokus overfor ledere og 

 - Linjeledere sikrer at 
ansatte som ikke har 
gjennomført 
obligatorisk 
brannopplæring 
gjennomfører dette i 
kommende øvelser i 
september og 

- Beredskapsutvalget 
vurderer alternativ 
opplæring i samarbeid 
med lokalt brannvesen 
fra og med 2015, som 
ytterligere 
forbedringstiltak og 
har tatt initiativ til 

Linjeledere 

Eiendomssjef 
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linjeledere for å sikre at 
alle ansatte som ikke har 
gjennomført/har 
dokumentert at de har 
gjennomført obligatorisk 
opplæring i brann og HLR 
gjennomfører dette i 
november og desember 
2014. 
På tross av disse tiltakene 
er deltagelsen gjennom 
året alt for lav.  
Dokumentasjon ved 
utgangen av 2014 viser at 
kun 480 av 741 ansatte 
har gjennomført 
obligatorisk brann -
opplæring (e-læringskurs 
og praktisk øvelse). 

november 
 

- Linjeledere informerer 
ansatte om elektronisk 
påmeldingsrutine 
 

- Linjeledere følger opp 
deltagelse gjennom 
elektronisk 
deltagerliste  
 

- Tiltaksplan etter 
brannsyn er godkjent 
med lukkefrist 
31.12.2014 

møte med Søndre 
Follo brannvesen for 
mulig avtale om dette.   

Endringer i ISF-

regelverk 2015 for 

rehabilitering 

Endring i ordlyd i ISF- 
regelverket kan medføre 
at registrering av 
kompleks og enkel 
rehabilitering på 
majoriteten av 
inneliggende pasienter 
ikke kan gjøres. Helse Sør-
Øst RHF er varslet og 
foretaket har bedt 
Helsedirektoratet om 
presisering.  

- Ikke kjent - Ikke kjent - Foretaket avventer 
svar fra 
Helsedirektoratet før 
evt. tiltak iverksettes. 
Inntil videre 
videreføres driften 
som i 2014. 

Fagdirektør 

Sunnaas sykehus HF, februar 2015 


