
Årlig evaluering av tilgjenglighetsplan/rammebetingelser for pasienter, ansatte og andre 
interessenter ved Sunnaas sykehus HF 

 Årlig evaluering av tilgjengelighet/rammebetingelser gjennomføres sammen med Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 

 Referanse: ”Tilgjengelighetsplan rettet mot pasienter og andre interessenter” i E Håndbokens kap. 16-Pasientrettigheter 

Områder Risikovurdering Korrigerende tiltak Ansvarlig Tidsfrist Evaluering 

1. Bygningsmessige 
Tilgjengelighet for rullestoler, 
heis, dørbredde, tilpassede 
omgivelser, m.m. 

 
Areal utfordringer ved flytting og 
ombygging av eksiterende lokaler, 
med flere pasienter og personale i 
sykehuset. (både kontor arealer, 
sengeplasser og behandlingsrom) 
Prosessen vil berøre alle ansatte og 
pasienter gjennom 2015  

 x   
 
 
 
 
Det er lagt planer og koordinerende instanser 
for å ivareta pasienter og ansatte gjennom 
året  
 
God struktur på booking av møterom og 
behandlingsrom.  
Flere ansatte får bærbare PC’er med doc. 
stasjon. 
Gjennomgang av møterom i sykehuset 

  Mai  

2. Omgivelser og miljø 
Belysning, bråk, terapiareal som 
sikrer konfidensialitet, tilpasset 
møblement, m.m. 
 

Masterplan: utløser utfordringer 
knyttet til: 
Byggestøy, gjennomgangstrafikk, 
støv 
Full drift i endring av bygningsmasse 
 

 x   
    
 
 
 
 
Plan for kommunikasjon og informasjon til 
berørte i hele perioden  
Øke renhold – melde avvik hvis dette ikke blir 
overholdt  
 

   
 
Mai  
 
 
 
 
 
 



 

3. Holdninger 
Alder, etnisk bakgrunn, 
sosialøkonomisk status, bruk av 
tilbakemeldinger, m.m. 

X       

4. Økonomiske 
Finansieringssystem, m.m. 
 
Færre senger som fører til 
utfordringer i forhold til DRG 
inntjenning. 

 x    
 
 
 
Obs på at det kan skje uforutsette ting  
 

  Mai  

5. Arbeidsliv 
Tilrettelegging, m.m. 
 
 

x    
 
 

   

6. Kommunikasjon 
Oversettelse av materiell, 
kommunikasjonshjelpemidler, 
tolk, m.m. 

X   Forslag om pasienttilfredshetsundersøkelsen 
på flere språk enn engelsk og norsk 
 
Legge noe av behandlingsprogrammene på 
engelsk – internett sider  
 

   

7. Teknologi   x  Telefonnett som er ustabilt – vakthavende 
leger melder at mobil ikke virker i enkelte 
områder  

  Mai  

8. Transport 
Transporttilbud til aktiviteter 
som tilbys, m.m. 

x       

9. Integrering i samfunnet 
Muligheter for å kunne benytte 
tilbud om deltagelse i fritids-
/sportsaktiviteter, m.m. 

x       

10. Andre hindringer som 
identifiseres av 

       



pasienter/brukere, 
personalet og andre 
interessenter 

 

SunHF, den januar 2015 


