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Oversikt over pasientdata og kvalitetsindikatorer  
 
Pasientdata  

Pasient utskrevet, fordeling kjønn, og gjennomsnittlig alder per seksjon 
Tilgjengelighet  

KPI 1.1 Ventetid – gjennomsnittlig ventetid på avviklede pasienter  
KPI 1.2 Utskrivinger totalt på sykehuset og poliklinikk  
KPI 1.3 Tolkesamtaler  
KPI 1.4 Behandling av pasientklager  
KPI 1.5 Timeavtale sammen med svar på vurdert henvisning (”direkte time”) 
KPI 1.6 Gj. snittlig vurderingstid på henvisinger hele foretaket  
KPI 1.7 Avviste henvisninger 

Effektivitet 
KPI 2. 1 Gjennomsnittlig liggetid per seksjon og team  
KPI 2. 2 Pasienter ikke møtt poliklinikk (hjerneslag og ryggmargsskader)  
KPI 2.3 Kostnad pr liggedøgn og poliklinisk konsultasjon  
KPI 2.4 Sykefravær   
KPI 2.5 Beleggsprosent per seksjon  
KPI 2.6 Epikrisetid 

Effekt  
KPI 3.1 Function Independence Measurement FIM  
KPI 3.2 Utskrivelse til hjemmet 
KPI 3.3 Fall 
KPI 3.4 MRSA og ESBL 
KPI 3.5 Prevalensmåling av sykehusinfeksjoner  
KPI 3.6 Obligatorisk opplæring brann og hjerte lunge redning  

Tilfredshet  
KPI 4.1 Pasienttilfredshets u.s. Alt i alt hvor fornøyd er du med oppholdet – hele sykehuset og 
opplevde du at rehabiliteringsteamet planla en god utskrivelse sammen med deg? 
KPI 4.2 Medarbeidertilfredshets u.s.  

KPI 4.3 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen  
 

Utarbeidelse av kvalitetsrapporten 
Analyseenheten bestående av Toril Stensrud, controller Økonomi 

Aleksander Feragen, rådgiver Økonomi og Siv Anita Horn, Kvalitetsrådgiver Klinikk,  
har hatt hovedansvaret for utarbeidelse av kvalitetsrapporten 2014. Under hvert avsnitt/KPI finner 

man forfatter av analyse og tekst. Disse har bidratt til rapporten.  

Einar Magnus Strand, administrerende direktør og Kathi Sørvig, klinikksjef 
Gøril Otterlei, kvalitetssjef 
Thomas Glott, klinikkoverlege 
Jon Ivar Sørland, seksjonsleder RMN 
Margrethe Hoen, seksjonsleder VO 
Ellen Combs, seksjonsleder PIA, Marianne Sværd Larsen, Koordinator PIA, Eli Rygg, enhetsleder RATI  
Heidi Løes Hvatum, rådgiver HR  
Kristine Uddå, rådgiver HR  
Birgithe Teige, hygienesykepleier 
Marthe Brurok Myklebust Fagkonsulent 
Anne-Margrethe Linnestad, spesialergoterapeut  
Åste Schjølberg, kvalitetsrådgiver HS  
Gyri Ingebretsen, kvalitetsrådgiver VO 
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Uttalelse fra administrerende direktør og klinikksjef  

Dette er Sunnaas sykehus HF’s femte 

kvalitetsrapport siden sykehuset oppnådde 

CARF (Commission on Accreditation of 

Rehabilitation Facilities)-akkreditering første 

gang i 2006. Hensikten med denne rapporten 

er å synliggjøre at kvalitetsforbedring er en 

nøkkelfunksjon i hele organisasjonen. Sunnaas 

sykehus HF skal gi tilbud av høy kvalitet, et 

pasientsentrert helsetilbud som møter alle de 

behovene som våre pasienter har. Våre 

pasienter har komplekse utfall, 

aktivitetsbegrensninger og restriksjoner som 

gjelder deltakelse i samfunnet. Virksomheten 

på Sunnaas sykehus HF er verdibasert og 

ansatte vektlegger følgende verdier  

 Profesjonalitet 

  Engasjement 

 Glede 

Noen av nøkkelområdene som gjelder 

pasienttilbudet i 2014 har vært: 

  Store bygningsendringer  

De nye pasientarealene på 5000 kvm, 

som har vært under bygging siden 

2013, skal tas i bruk i 2015. Dette gir 

muligheter for å tilpasse, effektivisere 

og optimalisere arbeidsprosesser i 

sykehuset. Det har gjennom 2014 

vært gjennomført 10 omfattende 

tilpasningsprosesser for å sikre 

planlegging av innflytning best mulig 

utnyttelse og drifting av nye 

pasientlokaler. I tillegg har sykehuset 

gjennom disse prosessene planlagt og 

kvalitetssikret flyttingen av sin 

sengebaserte aktivitet fra Askim til 

Nesodden. Det har hele tiden vært full 

klinisk drift. 

 

 Reduserte ventetider  

Ventetiden for pasienter ved Sunnaas 

sykehus HF var synkende i 2014. For 

desember måned var ventetiden 50 

dager, mens gjennomsnittlig ventetid 

for hele 2014 var 76 dager.  

 

 Pasienttilfredshet  

I tillegg til at sykehuset deltar i den 

nasjonale 

pasienttilfredshetsundersøkelsen 

(PasOpp), gjennomfører sykehuset en 

intern fortløpende 

pasienttilfredshetsundersøkelse. 

Resultater rapporteres tertialvis til 

styret, og forbedringsarbeid i 

etterkant av resultatuttak er satt i 

system. Brukerutvalget er en viktig 

premissleverandør for dette arbeidet.  

Prosentandelen som svarte at de 

totalt sett var meget fornøyd eller 

svært fornøyd med oppholdet, økte 

fra 91 prosent i 2013 til 93 prosent i 

2014. Svarprosenten for 2014 var på 

57,7 prosent. 

 

 Kvalitet og pasientsikkerhet  

Sunnaas sykehus HF støtter opp under 

regional strategi for kvalitet og 

pasientsikkerhet og legger stor vekt på 

å følge innsatsområder i det nasjonale 

pasientsikkerhetsprogrammet.  Økt 

innsats innen områdene fall, trykksår, 

legemiddellister og ernæring, har gitt 

et tryggere tilbud til våre pasienter. 

Pasientsikkerhetsvisitter ble 

gjennomført tre ganger ved alle 

kliniske enheter i 2014. 

Pasientsikkerhet er fast tema på alle 

ledermøter og på allmøter.  

Sykehuset arbeider systematisk med å 

sikre en mer aktiv pasient- og 

brukerrolle, utvikle strukturer som 

støtter kvalitetsarbeidet, og bidra til 

kvalitetsforbedring i tilbudene. 

Sykehuset har stor åpenhet om 
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kvalitet og pasientsikkerhet og 

arbeider systematisk med utvikling av 

nye behandlingsmetoder.  

 

 Nedgang i antall sykehusinfeksjoner 

 Sykehuset arbeidet i 2014 systematisk 

med å øke kunnskapen om smittevern 

hos alle personellgrupper. Dette har 

ført til bedre rutiner og prosedyrer.  I 

2014 iverksatte sykehuset flere tiltak 

for å redusere antall infeksjoner 

oppstått i eget foretak. Sykehuset har 

gode målerutiner og gjennomførte i 

2014 fire prevalensundersøkelser. 

Resultatene viser en nedgang i antall 

sykehusinfeksjoner fra 3,6 prosent i 

2013 til 3,3 prosent 2014. Tiltakene 

har gitt ønsket effekt, og sykehuset vil 

fortsette det systematiske 

forbedringsarbeidet. 

 

Kjerneindikatorer: 

Sykehusets planer og prioriteringer blir 

beskrevet i denne kvalitetsrapporten, og 

utviklingen vil fortsatt bli vurdert og 

støttet av sykehusets styre. 

Våre ansatte er opptatt av å kunne tilby 

sikre og effektive tilbud til alle våre 

pasienter, og vi ser frem til å gjennomføre 

ytterligere forbedringer i 2015.  

 

 

 

___________                          ___________ 

Einar Magnus Strand   Kathi Sørvig 

Adm.dir.     klinikksjef 
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Sunnaas Sykehus HF kvalitetsrapport 2014 – kvalitetsindikatorer  
(av Gøril Otterlei, kvalitetssjef)

Sunnaas sykehus HF har et ansvar for å bidra 

til et likeverdig tjenestetilbud og til at 

ressursene blir utnyttet best mulig. I 2014 

styrket sykehuset innsatsen for å nå de 

regionale målene om at: 

 Ventetiden er redusert og pasienten 

opplever ikke fristbrudd 

 Sykehusinfeksjoner er redusert til 

under 3 prosent 

 Pasienten får timeavtale sammen med 

bekreftelse på mottatt henvisning 

 Alle medarbeidere skal involveres i 

oppfølging av 

medarbeiderundersøkelsen med 

etablering av forbedringstiltak for 

egen enhet 

 Det er skapt økonomisk handlingsrom 

som sikrer nødvendige investeringer 

Sykehuset har også gjennom CARF-

akkrediteringen, forpliktet seg til å arbeide for 

kontinuerlig forbedring, noe som innebærer 

kontinuerlig læring og å måle resultater av det 

tilbudet som gis.  Dette er gjort gjennom å: 

 Utvikle og innføre en prosess for å 

samle date/informasjon fra ulike 

interne og eksterne ressurser som 

gjelder sykehusets tilbud, 

 Analysere de innsamlede resultatene 

og 

 Utvikle analysene slik at de kan gi 

anbefalinger rettet mot forbedring av 

tilbudene 

Med utgangspunkt i de mulighetene som det 

pasientadministrative systemet gir, er 

kvalitetsrapporten er strukturert gjennom 

nøkkelindikatorer som gjelder for følgende 

CARF-akkrediterte rehabiliteringsprogram: 

 Ryggmargskadeprogrammet 

 Program for Multitraume, amputasjon 

brann og nevrologi, 

 Program for traumatisk hjerneskade 

 Program for hjerneslag 

 Program for kognitiv rehabilitering 

 Program for smerterehabilitering 

Nøkkelindikatorer som gjelder for 

virksomhetsstyring er presentert gjennom 

følgende områder: 

 Tilgjengelighet 

 Effektivitet  

 Effekt av tilbudet 

 Pasienttilfredshet og  

 Medarbeiderundersøkelse 

De fleste av indikatorene er målbare og viser 

utvikling rettet mot spesifikke mål. De gjør 

beslutningstakerne i stand til å vurdere 

måloppnåelse innen gitte tidsrammer.  

Målene er basert enten på nasjonale mål eller 

egenrapporterte historiske data. 

Resultatene blir lett synlige gjennom bruk av 

”trafikklys” som grønn, gul og rød. I tabellen 

på side 7, ser man status måloppnåelse 2014
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Måloppnåelse  Fortsatt overvåke  Behov for umiddelbare 
tiltak  

KPI 1.1 Ventetid – 

gjennomsnittlig ventetid 

på avviklede pasienter  

 

KPI 1.2 Utskrivinger totalt på 
sykehuset og poliklinikk  
 
KPI 1.5 Timeavtale sammen 
med svar på vurdert henvisning 
(”direkte time”) 
 
KPI 1.7 Avviste henvisninger 

 

KPI 1.3 Tolkesamtaler  
 
KPI 1.4 Behandling av 
pasientklager  
 
KPI 1.6 Gj. snittlig vurderingstid 
på henvisinger hele foretaket  

 

 

KPI 2. 1 Gjennomsnittlig liggetid 
per seksjon og team  
 
KPI 2.4 Sykefravær   
 
KPI 2.5 Beleggsprosent per 
seksjon  
 

KPI 2. 2 Pasienter ikke møtt 
poliklinikk (hjerneslag og 
ryggmargsskader)  
 
KPI 2.3 Kostnad pr liggedøgn og 
poliklinisk konsultasjon 
 
KPI 2.6 Epikrisetid 

 

 

KPI 3.1 Function Independence 
Measurement FIM 
 
KPI 3.2 Utskrivelse til hjemmet 
 
 
KPI 3.3 Fall 
KPI 3.5 Prevalensmåling av 
sykehusinfeksjoner  

 

KPI 3.4 MRSA og ESBL 
 
KPI 3.6 Obligatorisk opplæring 
brann og hjerte lunge redning  

 

 

KPI 4.1 Pasienttilfredshets u.s.  
4.1.1 Alt i alt hvor fornøyd er du 
med oppholdet på Sunnaas 
Sykehus  
 

KPI 4.2 Medarbeidertilfredshets 
u.s.   
 
KPI 4.3 Pasientsikkerhetskultur 
u.s.  

 

 
4.1.2 Opplevde du at 
rehabiliteringsteamet planla en 
god utskrivelse sammen med deg 
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Pasientdata  
(av Siv Horn, kvalitetsrådgiver klinikk)  

 

De to første grafene i denne kvalitets- 

rapporten illustrerer pasientgrunnlaget, for 

årene 2012,2013 og 2014. Graf 1 viser 

pasienter per seksjon og graf 2 viser 

kjønnsfordeling i prosent per seksjon. Graf 3 

viser gjennomsnittlig aldersfordeling i prosent 

per seksjon Grafen pasienter per seksjon viser 

antall pasienter fordelt på seksjon for 

hjerneskader (HS), seksjon for 

ryggmargsskader multitraume og nevrologi 

(RMN), seksjon for vurdering og oppfølging 

(VO), poliklinikk (SunPol), og Raskere tilbake 

(RATI). I 2014 er det en tydelig økning i antall 

pasienter til poliklinikk. Fra 2012 til 2014 har 

antall pasienter som mottar et tilbud ved 

Sunnaas sykehus HF økt. Økning i poliklinisk  

 

 

virksomhet er nærmere beskrevet i 1.2 

utskriving totalt klinisk virksomhet.  

Kjønnsfordelingen viser kvinner og menn per 

seksjon i prosent. Det er liten variasjon i 

seksjonene som gir tilbud om 

primærrehabilitering. Tendensen er at det 

fremdeles er flere menn innlagt til 

rehabilitering enn kvinner. I seksjon for 

vurdering og oppfølging er det en lik fordeling 

mellom kvinner og menn i 2014. Det er flere 

kvinner enn menn som får tilbud i RATI 

(Raskere tilbake) som kan skyldes at flere 

kvinner er sykemeldte enn menn. I Graf 3 

gjennomsnitt aldersfordeling, er 

gjennomsnittet for aldersfordelingen fremstilt 

i prosent. Tallene viser at det er liten variasjon 

i alderssammensetningen de tre siste årene 

 

Graf 1        Graf 2 
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Graf 3 

HS = seksjon for hjerneskader  
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging  
PIA = seksjon for poliklinikk, inntak og ambulerende team  
RATI = raskere tilbake prosjektet  
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1.0 Tilgjengelighet 
Det er 7 indikatorer under tilgjengelighet  

1.1 Ventetid – gjennomsnittlig ventetid på avviklede pasienter  
(Ellen Combs seksjonsleder(PIA), Margrethe Hoen seksjonsleder (VO) og Gyri S. Ingebretsen kvalitetsrådgiver 

(VO))

Ventetiden for de ulike programmene i 

seksjon for vurdering og oppfølging varierer 

over tid. I løpet av 2013 økte ventetiden til 

smerteprogrammene og 

arbeidsevneprogrammet. Det ble utarbeidet 

en handlingsplan med ulike typer tiltak som 

ble i igangsatt fortløpende fra januar 2014 

 Øke antall polikliniske konsultasjoner 

 Grundigere gjennomgang av 

henvisningene. Henvisningene 

kategoriseres. 

 Inntakskoordinatorene kontrollerer 

om utsettelsene er pasientbestemt, 

og om henvisningene er riktig kodet 

 En grundigere vurdering av legen om 

hvem som skal få et tilbud, og om det 

skal være et heldøgnstilbud eller et 

poliklinisk tilbud 

 Poliklinisk vurdering før 

arbeidsevneopphold og 

smertevurderingsopphold. 

 

 Økt kapasitet til arbeidsevneprogram, 

fra 8–14 senger.  

 Antall gruppeopphold redusert. Som 

igjen skaper rom for flere individuelle 

opphold 

 Redusert lengde på gruppeopphold. 

Skaper rom for flere individuelle 

opphold 

 Pasientutsettelse er satt til maks. 2 

ganger 

 

I oktober/november 2014 begynte sykehuset 

å se en positiv utvikling. Nøyaktigheten med 

håndtering av henvisninger og økt kapasitet 

på individuelle smerteprogram og 

arbeidsevneprogram er blant tiltakene som 

har gitt resultater. I tillegg har det vært en 

nedgang i henvisninger til 

arbeidsevneprogram og individuelle 

smerteprogram. Måltallet for 2015 har styret 

for Sunnaas sykehus HF satt til 55 dager  

 

 
 

HS = seksjon for hjerneskader  
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging  
PIA = seksjon for poliklinikk, inntak og ambulerende team  
SUN = Sunnaas sykehus totalt  
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1.2 Utskrivinger totalt klinisk virksomhet 
(av Siv Horn kvalitetsrådgiver klinikk og Ellen Combs seksjonsleder PIA)  

Grafen under viser antall utskrivelser 

seksjonsvis. Vurdering og oppfølgingsteamet 

(VO), poliklinikken og RATI har flest 

utskrivelser. Vi ser en god utvikling i antall 

utskrivelser i poliklinikk de siste årene. 

Poliklinikken oppnådde et resultat som var 

høyere enn måltallet på 2657 konsultasjoner i 

2014. Det siste året har det vært en økning i 

antall henvisinger til poliklinikken. En årsak til 

økningen kan være at sårprosjektet med 

video/telemedisin er implementert som en del 

av det polikliniske tilbudet. I tillegg har 

sykehuset effektivisert det polikliniske tilbudet 

og sett nærmere på hvordan det er 

strukturert. Fra høsten 2014 er det blitt 

gjennomført polikliniske vurderinger før 

pasientene blir lagt inn i vurdering og 

oppfølgingsseksjonen (VO). Dette er et tiltak 

som kan bidra til å nå måltallet på 2800 

konsultasjoner i 2015. 

 

 

HS = seksjon for hjerneskader  
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging  
SunPol = Sunnaas poliklinikk,  
RATI = raskere tilbake prosjektet  
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1.3 Tolkesamtaler  
(av Anne-Margrethe Linnestad, leder av nettverk for minoritetshelse) 

Antall tolkesamtaler har økt betraktelig det 

siste året. Årsakene til dette kan være mange. 

Flere pasienter med behov for tolk, økt 

kunnskap hos ansatte vedrørende bestilling og 

vurdering av behov for tolk og bedre 

tolketilbud. Samhandlingsprosjektet ”Styrking 

av likeverdige og integrerende helsetjenester 

for minoritetsbefolkningen i 

hovedstadsområdet”(Likeverds prosjektet) la 

sommeren 2012 frem en rapport om 

kvaliteten på tolketjenester. Det framgikk at 

tolkeoppdrag på OUS, Ahus og Sun HF i all 

hovedsak ble utført av personer uten 

tolkefaglige kvalifikasjoner (88 % av 

tolkeoppdrag formidlet av avtaleleverandør). 

Ved behov for tolk vil det ved manglende 

kvalitet på tolketjenester være et brudd på 

pasienters og helsepersonells rett til sikker 

kommunikasjon. I tillegg fikk OUS i oppdrag å 

utrede alternative modeller for formidling av 

tolketjenester. Utredningen er oppsummert i 

rapport ”Akkurat som vi gjør med andre 

spesialister." 

Bevisstheten om hvordan det har stått til med 

tolk og tolkebruk i sykehusene har medført 

omfattende satsing på opplæring i bruk hos 

ansatte både de som er tilstede i tolkede 

samtaler og de som bestiller tolk. I Sunnaas  

sykehus har alle som bestiller tolk fått tilbud 

om å delta på kurs i regi av HIOA og 

Integrerings- og mangfolds direktoratet 2013-

14. Det er utviklet e-læringskurs om 

kommunikasjon via tolk, telefontolking og 

tolkens stemmer ved AHUS som er tilgjengelig 

i læringsportalen. Videre har 

minoritetshelsenettverket gitt opplæring i tolk 

og tolkebruk på særfaglige møter og på 

teamlunsjer. I forbindelse med oppstart av 

den nye Tolkesentralen ved OUS er det gitt ny 

undervisning om tolk og tolkebruk, 

fjerntolking og det nye bestillingssystemet til 

alle som bestiller tolk i sykehuset. 

Erfaringene med den nye Tolkesentralen fra 

februar-april 2015 er svært lovende både mht 

veiledning i bestillingssammenheng og mht 

kvaliteten på tolkene. Parallelt med 

innføringen av Tolkesentralen er Sunnaas 

involvert i pilotering av skjermtolking.  Et 

masterprosjekt følger prosjektet for å se 

nærmere blant annet på de kommunikative 

aspektene ved bruk av videokonferanser i 

tolkede samtaler (Fjerntolking). Erfaringene 

fra dette prosjektet vil blant annet fortelle oss 

mer om kvaliteten ved bruk av 

videokonferanser i denne sammenheng. 

 

Tolkeoppdrag: 91 i 2012 mot 476 2014 
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1.4 Behandling av pasientklager  
(av Thomas Glott Klinikkoverlege)  

Det er mottatt et svært lavt antall med 

skriftlige pasientklager. De siste årene har det 

vært en klar nedgang av klager i forbindelse 

med innhold av rehabiliteringsprogram. 

Denne utviklingen skyldes sannsynligvis økt 

bruk av timeplaner og bedre planlegging i 

forkant av opphold. Bedre informasjon i 

forkant av innleggelse til kortere 

vurderingsopphold har nok også bidratt til at 

forventningene har stått bedre i samsvar med 

tilbudet. 

 

1.5 Timeavtale sammen med svar på vurdert henvisning (”direkte time”) 
(av Margrethe Hoen Seksjonsleder VO, Gyri Ingebretsen kvalitetsrådgiver VO, Marianne Sværd Larsen 
Sykepleier PIA)  

 
Målet er at alle pasientene får timeavtale 

sammen med bekreftelse på mottatt 

henvisning. Inntakskoordinatorene skal der 

hvor det er mulig direkte booke. Det har vært 

mer direktebooking til smerteprogrammene 

og til arbeidsevneprogrammet enn de andre  

programmene i VO. I poliklinikken har det blitt 

mer forutsigbart på grunn av faste ressurser. 

Dette har gjort direktebooking lettere å 

gjennomføre. 

 

 

 

 

HS = seksjon for hjerneskader  
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging  
SunPol = Sunnaas poliklinikk,  
RATI = raskere tilbake prosjektet  
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1.6 Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisinger hele foretaket  
(av Thomas Glott Klinikkoverlege)  

Et team med leger og sykepleiere gjennomgår 

og fordeler henvisningene. Disse personene 

har fått spesiell opplæring i oppgaven. 

Fremdeles er vurderingstiden noe høyere enn 

ønsket. Oppgaven med vurdering av 

henvisninger er nå prioritert for overleger 

med opplæring i pasientrettighetslov og 

prioriteringsforskrift. Stadig flere pasienter blir 

vurdert poliklinisk, og på denne måten kan 

man mer effektivt vurdere behov for 

rehabilitering. Dette forventes gi en reduksjon 

i vurderingstid fremover 

 
Vurderingstid Sunnaas Sykehus 2014 

1.7 Avviste henvisninger  
(av Thomas Glott Klinikkoverlege)  

Antallet avviste henvisninger har vært stabilt 

over mange år. Siste året har det vært noe 

høyere på poliklinikk fordi flere henvisninger 

nå vurderes direkte der. Seksjon for 

hjerneskade har et stort antall søknader der 

det ikke vurderes å være behov for 

rehabilitering på regionalt nivå. Utarbeidelse 

av klarere inntakskriterier vil kunne bidra til 

mer målrettede henvisninger og dermed 

lavere avslagsprosent 

 

  
HS = seksjon for hjerneskader  
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging  
PIA = seksjon for poliklinikk, inntak og ambulerende team  
SUN = Sunnaas sykehus totalt  
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2.0 Effektivitet  
Det er 6 kvalitetsindikatorer under effektivitet.  

2. 1 Gjennomsnittlig liggetid per seksjon   
(av Siv Horn, kvalitetsrådgiver klinikk) 

Grafen liggetid viser et gjennomsnitt i antall 

oppholdsdøgn per seksjon. Her er det stor 

variasjon ut i fra hvilket opphold pasienten er 

innlagt til. Pasienter som er inneliggende etter 

traumatisk skade/sykdom – definert som 

primærrehabilitering(HS og RMN) har en 

lengre liggetid enn pasienter som er til 

vurdering og oppfølging (VO). I 

primærrehabilitering er det stor variasjon i 

liggetiden. Kortere opphold trekker liggetiden 

noe ned.  Det er ikke satt måltall på 

gjennomsnittlig liggetid, men pasienter inne til 

primærrehabilitering får informasjon om 

antatt lengden på oppholdet rett etter 

innleggelse. Antatt utskrivelsesdato 

dokumenters i pasientens målplan.  

Multitraumatiserte pasienter med flere 

amputasjoner og høye og komplekse 

ryggmargsskader har ofte omfattende og 

tidkrevende prosesser med tilpasning av 

utstyr. RMN seksjonen har flere pasienter med 

liggetid over 100 dager før de skrives ut. Dette 

er med på å bidra til at gjennomsnittlig 

liggetiden er litt høyre i denne seksjonen enn 

de andre seksjonene. 

 

 
 
HS = seksjon for hjerneskader  
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging  
SUNHF = Sunnaas totalt  
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2. 2 Pasienter ikke møtt til poliklinikk  
(av Ellen Combs seksjonsleder PIA og Eli Rygh enhetsleder RATI) 

Grafen viser antall pasienter som ikke har 

møtt til avtalt tid i poliklinikk. Det er mye 

logistikk rundt drift av poliklinikk og sykehuset 

ønsker en effektiv og hensiktsmessig 

ressursbruk.  

Mulige årsaker til at tallene for Sunnaas 

sykehus HF har økt i negativ retning 3 siste år. 

 Det ble tidligere benyttet andre 
avslutnings koder hvis pasienter ikke 
møtte til poliklinikk. 

 Pasientene rapporterer at de ikke 
mottar innkallingsbrev fra sykehuset. 
Det knyttes bekymring rundt at 
posten ikke kommer frem i tide. Tiltak 
for å kartlegge dette er iverksatt.  

 Raskere tilbake har jobbet målrettet 
med ikke møtt rutinene siden 2008. 
Grafen viser en nedgang i ikke møtt  
 

Hva gjør vi for å redusere ikke møtt til 2 % 

2015?: 

 Gode rutiner for ikke møtt 
registrering; alle ikke møtt skal 
registreres som ikke møtt 

 Innføring av to- veis SMS varsling 
innføres i løpet av våren 2015. 

 Sykehuset har goder rutiner for å 
ringe opp alle pasienter som ikke 
møter 

  Sykehuset sender ikke møtt gebyr på 
640 kr. 
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2.3 Kostnad pr liggedøgn og poliklinisk konsultasjon 
(av Toril Stensrud controller Økonomi) 

Hvert år er det ca. 20 helseforetak som leverer 

analysen til kostnadsvektsarbeidet i 

Helsedirektoratet. Sunnaas sykehus HF har 

levert denne type analyse til Helsedirektoratet 

i tre år. Kvaliteten på analysen avhenger av 

kvaliteten på registreringen av både pasient-, 

HR- og regnskapsdata. Registreringen ved 

Sunnaas sykehus HF er ikke optimal og alle 

kostnader er ikke koblet direkte til aktivitet. 

Dette er også tilfelle ved de fleste andre 

helseforetak. Dette gjør at fordelingen mellom 

aktiviteten er gjort på bakgrunn av all 

tilgjengelig informasjon. Felleskostnader er i 

all hovedsak fordelt ved hjelp av antall 

årsverk. Kostnaden i 2012 og 2013 er 

omregnet til 2014 kr, slik at tallene er 

sammenlignbare, ved hjelp av pris- og 

lønnsvektsdeflator som er oppgitt i aktuelle 

Statsbudsjett.  

 

Nasjonalt legges det økt vekt på 

kostnadsanalyser for prioriteringer og for et 

økt behov for forståelse av hva som er de 

største kostnadsdrivere i helseforetak. 

Helseforetak er kompliserte organisasjoner og 

beregninger av kostnader pr pasient, 

liggedøgn og så videre vil derfor avhenge av 

hvilke kostnader som er inkludert og 

ekskludert i analysene.  Helse- og 

omsorgsdepartementet har pålagt alle 

helseforetak å ha metode for å levere analyser 

på Kostnad pr. Pasient (KPP) innen 1.1.2017.  

En nasjonal gruppe utarbeider standarder for 

fordeling av felleskostnader. Dette gjør at det 

om noen år trolig vil være enklere å 

sammenligne kostnader på tvers av 

helseforetak.  

 

Det er både internt i foretaket og ekstern en 

stor etterspørsel etter denne type analyser og 

foretaket bygger derfor opp kompetanse på 

området.  

Kostnadsgrunnlaget i denne analysen er det 

samme beregningsgrunnlaget Sunnaas 

sykehus HF årlig leverer Helsedirektoratet, 

som bidrag til arbeidet med revidering av de 

nasjonale kostnadsvektene (DRG). Kostnadene 

er justert i henhold til spesifikasjon fra 

Helsedirektoratet. Denne spesifikasjonen 

beskriver hvordan foretaket skal ekskludere 

kostnader til knyttet til aktivitet foretaket gjør 

som ikke er DRG basert. Det er for eksempel 

aktiviteten i FoU (forskning og utvikling) og 

TRS senter for sjeldne diagnoser. I tillegg er 

kapitalkostnader som avskrivninger og husleie 

ekskludert og foretakets salg av tjenester som 

for eksempel utleie av personell.  Analysen er 

utarbeidet og levert Helsedirektoratet som en 

enhet på heldøgns pasienter, poliklinikk 

SunPol og Raskere tilbake.  

 

Kostnad pr liggedøgn: 

Kostnadene pr liggedøgn ved Sunnaas sykehus 

HF har, i denne analysen ligget mellom ca. 

8500 og 9000 kroner. Det viser at foretaket 

har et høyt kostnadsnivå. Dette forklares ved 

kompleksiteten av behandlingen foretaket 

tilbyr. Sunnaas kan ikke sammenligne seg med 

andre tilsvarende foretak i Norge. 

Sammenlignet med andre foretak som leverer 

kostnadsvektsarbeid til Helsedirektoratet 

ligger foretaket omtrent på gjennomsnitt. En 

stor forklaringsårsak til dette er at Sunnaas 

leverer ca. 45 % av aktiviteten innen kompleks 

rehabilitering og veier derfor tungt inn i denne 

analysen. 

Økningen pr liggedøgn fra 2013 til 2014 på ca. 

350 kr forklares i all hovedsak i 

felleskostnader. Foretakas pasientaktivitet er i 

2014 tildelt en større andel av 

felleskostnadene ved foretaket.  

 

Kostnad pr poliklinisk konsultasjon i SunPol: 

Foretaket har de siste tre årene hatt en økning 
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på 50 % i antall polikliniske konsultasjoner. En 

mer effektiv drift er trolig årsaken til at 

kostnad pr konsultasjon er redusert. Foretaket 

må også her ta hensyn til mulige svakheter i 

tallmaterialet i bruken av analysen.  

 

 

Kostnad pr poliklinisk konsultasjon i Raskere 

tilbake: 

Prosjekt Raskere tilbake har i 2014 hatt en 

reduksjon i antall polikliniske konsultasjoner 

uten at kostnadene har gått ned. Dette er 

årsaken til en høyere kostnad pr konsultasjon i 

2014 enn tidligere 

år. 
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2.4 Sykefravær  
(av Kristine Uddå Rådgiver HR)  

Gjennomsnittlig sykefravær ved Sunnaas 

sykehus HF for 2014 var på 6,2 prosent, et 

historisk lavt resultat, hele 0,7 prosent under 

målet som er 6,9 prosent. Nytt mål for 2015 

settes til 6,5 prosent.  

Foretaket har siden høsten 2012 hatt et 

synkende sykefravær og resultatet for 2013 

var identisk med måltallet som da var 7 

prosent. Sunnaas er det sykehuset blant 

helseforetakene i HSØ med det laveste 

sykefraværet i 2014. Som IA-bedrift har 

sykehuset arbeidet aktivt med 

sykefraværsoppfølging i mange år. Det er mye 

som tyder på at det er dette langsiktige 

arbeidet som nå gir resultater.  

De siste tre årene har det ikke vært noen store 

topper, sykefraværet har gått jevnt nedover 

fra 7,3 prosent som var gjennomsnittet for 

2012. Gjennomsnittlig sykefravær er redusert 

med 0,3 prosent fra 2011 til 2012, 0,3 prosent 

fra 2012 til 2013 og 0,8 prosent fra 2013 til 

2014. Reduksjonen i sykefraværet ligger i 

hovedsak på legemeldt sykefravær over 56 

dager. 

 

2.4 Månedsverk  
(av Jon Ivar Sørland seksjonsleder RMN) 

 
Bruk av månedsverk følger pasientenes behov. 

Pasienter med omfattende 

funksjonsnedsettelser har behov for personell 

som kan kompensere for deres funksjonstap, 

tilpasset hvor i rehabiliteringsforløpet 

pasienten befinner seg. Klinikken har derfor 

mulighet for fleksibel bruk av personell innen 

10-15 % av budsjettert bemanning. For å sikre 

samsvar mellom pasientenes behov og 

nødvendig bemanning, følges bruk av 

månedsverk opp systematisk i klinikken. 

Variasjonene mellom seksjonene følger av 

pasientenes behov. 

  
I årene 2012-2014 gjennomsnittlig bruk av månedsverk delt på antall senger i seksjonen 
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2.5 Beleggsprosent per seksjon  

(av Jon Ivar Sørland seksjonsleder RMN) 
For å imøtekomme pasientenes behov for 

våre tjenester, er vi avhengige av effektiv 

utnyttelse av sengekapasiteten. Utfordringer i 

2014 har vært byggeprosessen som har ført til 

at enkelte rom har stått tomme i perioder. 

Beleggsprosenten har de siste to årene likevel 

vært i tråd med, eller ligget noe høyere enn 

sykehusets måltall. Foretaket benytter et 

verktøy for kontroll på bruk av sengene. 

Oversikten over planlagt - og faktisk bruk av 

hver enkelt seng i klinikken følges opp daglig. 

Dette gir sykehuset god kontroll på bruk av 

senger til enhver tid. Beleggsprosenten vil 

variere noe fra måned til måned på grunn av 

helligdager og ferie. Teamkoordinatorene 

oppdaterer aktivitetsplanene i egen enhet og 

er i fortløpende dialog med enhetsleder og 

inntakskoordinator om eventuell ledig 

kapasitet. Klinikkledelsen følger så opp 

aktiviteten for klinikken som helhet, og 

iverksetter korrigerende tiltak ved behov.

 

 
Andel faktiske liggedøgn av mulige liggedøgn. 
Mulige liggedøgn justeres i forhold til stenginger i påske, sommer og jul. Det justeres ikke i forhold til 

helgestenginger (unntak VO 5) 

 
HS = seksjon for hjerneskader  
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging  
SUN = Sunnaas sykehus totalt  
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2.6 Epikrisetid  
(av Thomas Glott Klinikkoverlege) 

Seksjonsoverleger og leger i spesialisering (LIS) 

har ansvar for epikriser ved utskrivelse ved 

avsluttet rehabilitering i Sunnaas sykehus HF. 

Dette gjelder prøveutskrivelse til hjemmet 

med planlagt reinnleggelse, midlertidig 

utskrivelse, akutt eller planlagt, eller til annet 

sykehus med reinnleggelse. For 2014 er 

resultatet 90 %. Epikrisetiden har vært stabilt 

god over de siste 2 årene. Målsettingen er at 

pasienten skal ha epikrisen i hånden ved 

utreise, og tiltak vurderes kontinuerlig for å nå 

dette målet 

 

 

Definisjon av indikatoren 

Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato  

FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal § 9 med kommentarer. 

 
HS = seksjon for hjerneskader  

RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi  

VO = seksjon for vurdering og oppfølging  

PIA = seksjon for poliklinikk, inntak og ambulerende team  

SUN = Sunnaas sykehus totalt  
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3.0 Effekt   
Det er 6 kvalitetsindikatorer under effekt. 

3.1 Functional Independence Measure -FIM  
(av Åste Schjølberg kvalitetsrådgiver hjerneskadeseksjonen og Siv Horn kvalitetsrådgiver klinikk)   

Functional Independence Measure (FIM) er en 

funksjonsmåling som tar utgangspunkt i å 

illustrere graden av manglende evne til å 

utføre daglige gjøremål. FIM metoden er rask 

å administrere og kan brukes til å få fram data 

på store grupper av individer. Graden av 

aktivitetsbegrensning forandrer seg i løpet av 

rehabiliteringsperioden. De endringene som 

kommer fram gjennom FIM-resultatene kan 

brukes som hjelp til å fange opp forandringer, 

og til å analysere resultatet av 

rehabiliteringen. Grafene under viser 

endring/bedring i funksjonsevne fra 

innleggelse til utskrivelse i sentrale 

behandlingsprogram. Grafene viser en 

tendens de siste tre årene. Det er sykepleier, i 

samarbeid med tverrfaglig team, som scorer 

pasienter inne til primærrehabilitering. Max 

score for funksjonsevne helt selvstendig er 

91poeng og for kognitiv funksjon 35 poeng. 

 

Sunnaas sykehus HF anser ikke FIM som et 

godt nok nyansert verktøy til å reflektere 

endringer i kognitiv funksjon hos 

pasientgruppen med størst kognitive vansker. 

Kognitiv funksjon i FIM registreringen 

innbefatter forståelse, uttrykksevne, sosialt 

samspill, problemløsning og hukommelse. Når 

pasientene scorer mellom 30-35 poeng ligger 

de innenfor det FIM definerer som 

selvstendig. En score under 30 poeng 

definerer at pasientens har behov for 

assistanse/hjelp av annen 

person/hjelpemidler. Den minimale 

reduksjonen i kognitiv funksjon hos noen av 

ryggmargsskadepasienter og 

multitraumepasienter skyldes at det i løpet av 

oppholdet er avdekket lettere kognitive utfall 

som konsentrasjonsproblemer og 

hukommelsesproblemer.  Årsaken er at 

vurderingen av pasientene er justert ned fra 

høyeste nivå (skåre 7; ”fullstendig 

selvstendig”) til nest høyeste nivå (skåre 6; 

”moderat selvstendig”). Slike kognitive 

vansker avdekkes først etter lengre 

observasjon og/eller ved kognitiv utredning, 

og det er slik sett naturlig at noen pasienter vil 

bli vurdert på et nivå lavere ved utskrivelse, 

enn ved innleggelse. 

 

  
For 2014 N 42  
 

For 2014 N 39

For 2014 viser resultatene en 

funksjonsforbedring på 22,5 poeng i 

ryggmargsskadeprogrammet, som vil si at 

pasienter innlagt til primærrehabilitering har 
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hatt god fremgang når det gjelder 

funksjonsevne. Resultatene viser en 

funksjonsforbedring på 19,1 poeng i 

programmet for multitraume, brann og 

Guillian Barre, noe som betyr at pasienter 

innlagt til primærrehabilitering har hatt 

fremgang når det gjelder funksjonsevne. 

 

 
For 2014 N 35    For 2014 N 58

 

For 2014 viser resultatene en 

funksjonsforbedring på 15 poeng i 

Hjerneskadeprogrammet, noe som betyr at 

pasienter innlagt til primærrehabilitering hatt  

 

fremgang når det gjelder funksjonsevne. For 

2014 viser resultatene en funksjonsforbedring 

på 13 poeng i slagprogrammet noe som betyr 

at pasienter innlagt til primærrehabilitering 

hatt fremgang når det gjelder funksjonsevne. 

 
For 2014 N 92 

Pasientene som blir innlagt til kognitiv 

rehabilitering har god selvhjulpenhet mht 

fysisk funksjon ved innleggelse. FIM som 

scoringsverktøy for å måle bedring i kognitiv 

funksjon vil ikke vise stor endringer etter å ha 

gjennomgått et kognitivt rehabiliteringstilbud.  

 

Behandlingsteknikkene som anvendes for 

denne typen vansker er fortrinnsvis 

kompenserende, slik at man vil kunne fungere 

bedre i hverdagen, for eksempel ved bruk av 

et hukommelseshjelpemiddel. Men personen 

vil ha samme funksjonsnivå som før 

behandlingen, hvis man ser bort fra dette 

hjelpemiddelet 
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3.2. Utskrivning til hjemmet  
(av Siv Horn kvalitetsrådgiver klinikk)  

For mange pasienter er det et mål å utskrives 

hjem etter endt rehabiliteringsopphold. Det 

kan være et komplisert mål med tanke på de 

store endringene som har skjedd i pasientenes 

livssituasjon, og deres behov for tilpasninger 

for å kunne fungere hjemme.   

Grafen viser at pasientene etter endt 

rehabilitering i hovedsak reiser hjem. 

Pasienter som er til opphold i vurdering og 

oppfølgingsseksjonen bor i hovedsak hjemme 

og skrives naturlig nok tilbake hjem. 

Tendensen er også at pasienter inne til 

primærrehabilitering reiser hjem. I 2014 lå 

utskrivning til hjemmet på 85 % RMN og 86 % 

HS.  De øvrige pasientene blir utskrevet til 

annen institusjon for videre rehabilitering. Litt 

over 2 prosent av pasientene i 2014 ble 

utskrevet til sykehjem.  

 

 

 

HS = seksjon for hjerneskader  
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging  
SUN = Sunnaas sykehus totalt  

 

3.3 Fall i klinikken  
(av Åste Schjølberg kvalitetsrådgiver hjerneskadeseksjonen)  

Fallstatistikk over de siste 3 årene viser en 

redusering av antall meldte fall. Dette er fall 

meldt i avvikssystemet. Grafen viser fall per 

1000 senger.  

I 2014 var det rapportert 69 fall i klinikk, som 

er færre meldte fall enn tidligere år, 91 fall 

2012 og 95 fall i 2013.  

Årsakene til reduksjon av antall meldte fall er 

trolig et resultat av sykehusets 

fallforebyggende tiltak, særlig arbeidet med å 

følge opp den nasjonale 

pasientsikkerhetskampanjen, nå 

pasientsikkerhetsprogrammet. Tiltak foreslått 

fra det nasjonale programmet er tilpasset vår 

pasientgruppe og vårt behandlingstilbud.  

Dette har vi gjort: 

 

 Risikovurdering av alle nye pasienter 

innlagt i sykehuset. 

 Risikovurdering av pasienter ved 

endring i tilstand og medikamenter. 

 Opprettet veiledende 

behandlingsplaner for fall, for 

sykepleiere, i pasientjournal. 
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 Ved risiko for fall opprettes 

fallforebyggende tiltak i 

behandlingsplan innen 24 timer. 

 Fallrisiko etterspørres på ny visitt 1. 

dag etter innleggelse. Tiltak skal inn i 

tverrfaglig målplan. 

 Tiltakspakke tilpasset vår 

pasientgruppe. 

 Gjennomført månedlige målinger på 

utfylte risikoskjema på nye pasienter, 

gjennom 2 år. 

 Opprettet eget elektronisk skjema for 

registrering av fallrisiko i 

pasientjournal. 

 Gitt tilbakemeldinger til ansatte 

månedlig om status for målinger. 

I fjor lå sykehuset med et resultat på 1,6 fall 
per 1000 liggedøgn. Målsetningen for 2015 er 
satt til 1,3 fall per 1000 liggedøgn  
 

  

 
HS = seksjon for hjerneskader  
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging  
SUN = Sunnaas sykehus totalt  

3.4 MRSA og ESBL 
(av Birgithe Teige, hygienesykepleier)  

Det kan se ut til at forekomsten av resistente 

bakterier er økende. Ut fra utviklingen i 

verden, kan det stemme.  Registreringene av 

MRSA og ESBL gjøres på bakgrunn av at 

hygienesykepleier blir informert fra teamene 

eller fra bioingeniør etter at det er avdekket 

funn på Sunnaas sykehus. Det er mulig at det 

finnes mørketall, men etter oppdaterte 

prosedyrer for smittehåndtering, undervising, 

og varsling tror man at mørketallene er 

redusert. Det fantes ingen samlet registrering 

over forekomst av pasienter med 

multiresistents før mars 2014. Derfor er det 

ingen graf som til dette området. 

 

Tiltakene som er iverksatt er: 

 det er utarbeidet nye prosedyrer for 

håndtering av smitte 

 det er gjennomført undervisning i 

smittevern 

 hygienesykepleier er aktiv med å tilby 

undervisning til alle ledere og ansatte i 

klinikken 

 hygienesykepleier blir involvert i 

aktuelle saker og kan veilede ansatte  

 kontakten med laboratoriet og 

inntakskoordinatorene er etablert for 

gjensidig informasjon 

 hygieneutvalg som representerer alle 

enheter er iverksatt med månedlige 

møter om aktuelle smitteverntema 

 nyoppdagede tilfeller av 

multiresistents hos pasienter, som er 

inneliggende på Sunnaas HF, blir sendt 



Kvalitetsrapport 2014 

26 

som kopi til hygienesykepleier via post 

fra Oslo universitetssykehus – 

Mikrobiologisk avdeling - enkelte 

ganger kommer den før prøvesvar blir 

hentet fysisk på OUS- Ullevål av 

transportør herfra. Den som får 

informasjon først av bioingeniør og 

hygienesykepleier deler informasjon 

med hverandre og angjeldende 

teamansvarlig  

 Ved innleggelse i PIA og VO sendes det 

ut brev relatert til smitte 

3.5 Prevalensmålinger av sykehusinfeksjoner 
(hentet fra årlig melding 2014) 

Målsetningen til Sunnaas har vært at 

sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 

Det ble gjennomført fire 

prevalensundersøkelser i 2014. Akkumulert 

var andel sykehusinfeksjoner for 2014 5,8 

prosent. Av disse er 2,5 prosent for pasienter 

mottatt fra annen institusjon og 3,3 prosent 

oppstått i eget foretak. Foretaket har gode 

rutiner på måling av prevalens 

helsetjenesteervervede infeksjoner. 

Resultatene for de fire målingene for 2014 på 

rapporteringspliktige infeksjoner er 7,5 %, 8,7 

%, 3,9 % og 4,6 %. Totalt for 2014 5,8 %. Av 

disse er 2,5 % for pasienter mottatt fra annen 

institusjon og 3,3 % oppstått i eget foretak. I 

2014 iverksatte SunHF flere tiltak for å 

redusere antall infeksjoner oppstått i eget 

foretak. Sykehuset har gode målerutiner og 

gjennomførte fire prevalensundersøkelser i 

2014. Resultatene viser en nedgang i antall 

sykehusinfeksjoner fra 3,6 prosent i 2013 til 

3,3 prosent 2014. Tiltakene har gitt ønsket 

effekt, og sykehuset vil fortsette det 

systematiske forbedringsarbeidet 

 
HS = seksjon for hjerneskader  
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging  
SUNPOL = Poliklinikk   
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3.6 Obligatorisk opplæring brann og hjerte lunge redning  
(av Marthe Brurok Myklebust Fagkonsulent) 

 

Antall ansatte som har gjennomført 

obligatorisk praktisk HLR opplæring i foretaket 

var i 2012 på 18 %, 2013 på 48 % og i 2014 63 

%. En grunn til at tallene er svært lave i 2012 

er mangel på registering av bestått deltakelse i 

Læringsportalen, LMS. I 2012 er det 93 ansatte 

som har bestått praktisk HLR opplæring, 

imidlertid er det 171 ansatte som er påmeldt 

kurset i Læringsportalen. Av erfaring vet man 

at flere ansatte har møtt opp på praktisk HLR 

opplæring uten å melde seg på. Trolig er flere 

av disse ikke registret i etterkant i 

læringsportalen. Det har siden 2012 blitt gjort 

flere tiltak for å øke registering av deltakelse 

og reell deltakelse på praktisk HLR opplæring:  

 Det er laget og implementert 

retningslinjer om at kursdeltakelse 

skal registreres senest neste virkedag 

etter kursgjennomføring.  

  Innført at ledere følger opp hvem 

som har gjennomført opplæring via 

Ledersiden i Læringsportalen.  

 Satt opp ekstra kursgjennomføringer.  

 Foretaksledelsen har i 2014 hatt fokus 

på at alle ansatte skal gjennomføre 

obligatorisk opplæring.  

Selv om antall ansatte som har gjennomført 

HLR praktisk opplæring er økende, er 

foretaket under måltallet på 100 % deltakelse. 

I 2015 vil følgende tiltak bli gjort for å nå 

måltallet: 

Det er utarbeidet nye rutiner for obligatorisk 

opplæring i praktisk HLR og brannvern for 

2015. Det er inngått avtal med ekstern 

leverandør av slike kurs, og selve 

gjennomføringen er organisert på en ny og 

mer effektiv måte slik at deltagerne får 

praktisk opplæring i både brann og HLR i 

samme kurset. Lederne har fått opplæring i 

bruk av Ledersiden i Læringsportalen for å 

følge opp sine ansatte. Det skal rapporteres i 

LGG 3. tertial. Det informeres fortløpende på 

intranett om kursene
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4.0 Tilfredshet  
Vi har valgt ut til sammen 6 kvalitetsindikatorer om tilfredshet fra pasienter og medarbeidere. 

4.1 Pasienters tilbakemeldinger 
(av Siv Horn kvalitetsrådgiver klinikk)  

Sunnaas sykehus HF har gjennomført 

elektronisk pasienttilfredshetsundersøkelse 

siden 2010. Undersøkelsen gjennomføres 

kontinuerlig og det tas ut tertiale og årlig 

resultater. Pasientene får tilbud om å svare på 

pasienttilfredshetsundersøkelsen før de 

utskrives fra sykehuset. Svarprosenten for 

2014er 57,7 %, og måltallet har sykehuset satt 

til 60 %. 

Grafene under viser tall for hele virksomheten 

over de siste 3 årene. Vi viser til spørsmålet alt 

i alt hvor fornøyd er du med oppholdet på 

Sunnaas sykehus.  Tendensen viser en 

tilfredshet som ligger over måltallet på 90 %, 

de siste tre årene. Sykehuset har hatt 90 % 

som måltallet i tre år. For 2015 er måltallet økt 

til 93 % fornøydhet.  

Når det gjelder spørsmålet om opplevelse av 

godt planlagt utskrivning ønsker sykehuset å 

iverksette tiltak for å forbedre denne 

prosessen.   Undersøkelsen viser en positiv 

tendens, men det har tidligere ikke vært satt 

måltall for dette området. Måltallet er satt til 

82 % for 2015. Planlagte tiltak er å 

kvalitetssikre rehabiliteringsprosessen med 

sjekklister, sikre god dokumentasjon og 

opprette en god dialog med samhandlende 

instans i kommune/bydel.  

 

4.2 Medarbeideres tilbakemeldinger  
(av Heidi Løes Hvatum rådgiver-HS) 

Hvert år gjennomfører Sunnaas sykehus HF 

medarbeiderundersøkelsen, som fra 2014 er 

en felles undersøkelse for Helse Sør-Øst, Midt 

og Nord. Ved Sunnaas svarte 82 % av de 

ansatte på undersøkelsen i 2014. Et av 

temaene er verdier, og her spørres det om 

kjerneverdiene i HSØ; kvalitet, trygghet og 

respekt. Under “Kvalitet” tar ansatte stilling til 

tre påstander; “I min enhet samarbeider 

forskjellige yrkesgrupper godt”, “I min enhet 

arbeider vi effektivt” og “I min enhet ivaretas 

høy faglig kvalitet”. På disse påstandene ble 

gjennomsnittet en score på 78 av 100 mulige 

på virksomhetsnivå (100 er best). De siste 

årene er det gjennomført en nasjonal 

kampanje om pasientsikkerhet i regi av Helse- 

og omsorgsdepartementet. Som et av 

tiltakene i kampanjen, er temaet 

pasientsikkerhet også med i 

medarbeiderundersøkelsen. Temaet består av 

to påstander; “Jeg ville føle meg trygg hvis jeg 

var pasient her” og “Her blir medisinske feil 

(behandlingsrelaterte forhold som gir/kunne 

gitt negativt utfall for pasient) håndtert riktig”. 
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Gjennomsnittet på sykehuset er 86 %, en 

oppgang fra året før 83 %. I oppfølgings-

arbeidet etter medarbeiderundersøkelsen, 

velger enhetene å jobbe fram 

problemstillinger og tiltak som de selv mener 

vil bedre arbeidsmiljøet i deres enhet

4.3 Pasientsikkerhets kulturundersøkelsen  
( av Åste Schjølberg kvalitetsrådgiver hjerneskadeseksjonen) 

 
Pasientsikkerhet kulturundersøkelsen ble i 

2012 og 2014, som et ledd i den nasjonale 

pasientsikkerhetskampanjen, nå 

pasientsikkerhetsprogrammet, gjennomført i 

behandlingsteamene som jobber med 

pasientbehandling. Hensikt med 

undersøkelsen er å sette 

pasientsikkerhetskultur på dagsorden. 

Undersøkelsen skal identifisere enheter som 

kan ha utfordringer med 

pasientsikkerhetskulturen og legge til rette for 

lokalt forbedring av pasientsikkerhetskulturen. 

For å øke svarprosent fra resultat 2012 til 

2014, ble det i svarperioden lagt et barometer 

på sykehusets intranettside med daglig 

oppdatering på resultat. Tiltaksplaner ble 

utarbeidet på bakgrunn av utvalgte 

satsningsområder fra ansatte i team og leder 

innen for områder: 

 Sikkerhetskultur 

 Teamarbeid  

 Ledelse 

En av utfordringene var forståelse av begrepet 

pasientsikkerhet og å skille dette fra kvalitet 

på tilbud. Det ble arrangert informasjonsstand 

hvor ansatte og pasienter ble oppfordret til å 

gi sin definisjon og forståelse av begrepet. I 

tillegg ble tema diskutert i teamene. I samme 

periode startet direktøren opp 

pasientsikkerhetsvisitter i alle team, slik at 

dialogen mellom ledere og ansatte, relatert til 

pasientsikkerhet, ble mer tilgjengelig og 

tydelig
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5.0 Konklusjon:  
Sunnaas sykehus HF har som mål å tilby sikre 

og effektive rehabiliteringstilbud for alle våre 

pasienter.  Virksomheten ønsker å levere 

innenfor de tidsrammer vi setter, samt gi et 

effektfullt og rettferdig opphold. Gjennom 

kvalitetsrapporten viser sykehuset sine 

forpliktelser til pasienter og ansatte, men også 

sitt engasjement til kvalitetsforbedring av 

tjenestetilbudet. De siste årene har det vært 

jobbet med å hente ut resultatinformasjon fra 

virksomheten og å finne nye måter å 

registrere data inn i 

pasientadministrasjonssystemet DIPS. Målet 

er at resultatinformasjon fra 2016 gir 

opplysninger rettet direkte mot selve 

programmene. For året 2015 ønsker 

sykehuset å sette tydelige mål for alle 

kvalitetsindikatorene, for dermed lettere å 

kunne evaluere effekten av de tiltak som blir 

iverksatt.  

 

Sunnaas sykehus HF fortsetter arbeidet med 

kontinuerlig forbedring av pasienttilbudet. 

 


