
 

 

Ledelsens gjennomgåelse 
1. tertial 2015  

 

 

 

 

 

Risikovurdering og tiltaksplan 

fra Sunnaas sykehus HF 

v/ adm. dir. Einar Magnus Strand 

  



 2 

Risikobilde 
 

 

 

 

 

 

S 

A 

N 

N 

S 

Y 

N 

L 

I 

G 

H 

E 

T 

5 

Svært 

stor 

  

 

 

   

Kondemnable 

bygg 

4 

Stor 

 

Antall åpne 

dokumenter 
 Kostnad nytt 

bygg 
  

 

3 

Moderat 

 

  Leveranse fra 

Sykehuspartner 

 

System for 

utskrivning av 

pasienter 

  

 

 

 

 

2 

Liten 

 

Involvering 

etter MU 

Aktivitet i Askim 

flyttet til 

Nesodden april 

2015 

 

Ventetider 

Brannvernoppl./ 

innføre ny 

prosedyre for 

beredskaps-

øvelser  

 

Carf-

akkreditering 

høst 2015 

Fullføring av 

”Masterplan” og 

nytt bygg 

medfører nye 

lokaler for nesten 

alle ansatte 

 

 

 

 

 

1 

Meget 

liten 

 Timeavtale 

sammen med 

bekreftelse på 

mottatt 

henvisning 

 

Fristbrudd 

Økonomisk 

handlingsrom 

 

Sykehus-

infeksjoner 

 

ISF-regelverk 

  

 

 

 

 

 1 Ubetydelig 2 Lav 3 Moderat 4 Alvorlig 5 Svært alvorlig 

KONSEKVENS 

 
Risikobilde 3. tertial 2014 

 

 

 

 

 

 
S 

A 

N 

N 

S 

Y 

N 

L 

I 

G 

H 

E 

T 

5. Svært stor   

 

 

 

 

   

 

4. Stor 

 
Antall åpne 

dokumenter 

 

 

 

 

 

 

Kostnad nytt bygg 

 
 Kondem-

nable 

bygg 

3. Moderat  

 

 

 Leveranse fra 

Sykehuspartner 

 

 

Ombygging bygg D 

med full pas.aktivitet 

på hjerneskade-

seksjon 

 

 

 

 
2. Liten 

 
Involvering 

etter MU 

 Ventetider  

 

Brannvern- 

opplæring  

 

Aktivitet i Askim 

flyttes til Nesodden 

april 2015  

 

 

 

1. Meget liten  Timeavtale 

sammen med 

bekreftelse på 

mottatt henvisn. 

 

Økonomisk 

handlingsrom 

 

DRG helgdøgn 

 

Sykehusinfeksjoner 

ISF-regelverk  

 

 

 

 

 
 1. Ubetydelig 2. Lav 3. Moderat 4. Alvorlig 5. Svært 

alvorlig 

KONSEKVENS 



 3 

1. Mål for 2015 
 

Overordnete mål – Helse Sør-Øst RHF 
 
Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd   
Rapporteringsansvarlig klinikksjef 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet 

effekt 
Tiltaksansvarlig 

52 dager 
 

    Seksjonsleder PIA  
Seksjonsleder VO 

 
Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 
Rapporteringsansvarlig  klinikksjef 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet 

effekt 
Tiltaksansvarlig 

1,3 %     Hygienesykepleier 

 
Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 
Rapporteringsansvarlig klinikksjef 
1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

85 %     Inntakskoordinatorer 
Seksjonsleder PIA 
Seksjonsleder VO 

 
Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering 
av forbedringstiltak for egen enhet 
Rapporteringsansvarlig HR-direktør 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet 

effekt 
Tiltaksansvarlig 

65 %     Linjeledere 

 
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
Rapporteringsansvarlig  økonomidirektør 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet 

effekt 
Tiltaksansvarlig 

+ca. 5 mill.     Økonomidirektør 

 
 
 

1.1 Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet 
Rapporteringsansvarlig klinikksjef  

 
Ventetid er redusert til 55 dager og hensiktsmessige interne metoder for måling av ventetid 
er avklart  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Seksjonsleder PIA 
Seksjonsleder VO 

 
Søknad om nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering av barn med ervervede skader er 
ferdigstilt 
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1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Det skal vurderes om søknad skal sendes i 
2015 

Klinikksjef 

 
Tre behandlingsprogram er gjennomgått ut fra kunnskapsbasert praksis 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Seksjonsoverleger 

 
Dokumentasjonsprosjekt ”sikker utskrivning” er gjennomført 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Igangsatt arbeid med handlingsplan 
Utarbeide sjekkliste for koordinatorer - DIPS 

Klinikksjef 

 
Innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet er videreutviklet i tråd med program  
Innsatsområde Antall 

relevante 
enheter 

1.  
tertial 

2. 
tertialt 

3. 
tertialt 

Forbedringstiltak 
og forventet effekt 

Tiltaksansvarlig 

Samstemming av 
legemiddellister 

8    Seksjonsvise 
løsninger under 
innføring 

Sykehusprovisor 

Trykksår 5    I prosess med 
innføring ved 
seksjon HS 

Fagansvarlig 
sykepleier RMN 

Fall 8     Fagsjef fysioteratpi 

Urinveisinfeksjoner 7     Uroterapeut 

Ernæring     Videreføre vedtatt 
strategi 

Ernæringsfysiolog 

Pasientsikkerhets-
visitter 

     Adm.dir. 

 
Primærpasienters ernæringsstatus kartlegges ved innleggelse i henhold til vedtatt 
ernæringsstrategi 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Utredningsperiode i mai – sept. ved HS 7 Ernæringsfysiolog 

 
Pasienttilfredshetsundersøkelsen er revidert og samkjørt med den nasjonale PasOpp-
undersøkelsen 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Arbeidsgruppe utarbeider forslag Kvalitetssjef 

 
Kvalitetsdata fra klinisk aktivitet i behandlingsprogrammene er tilgjengelige i det 
pasientadministrative dokumentasjonssystemet 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Analyseteam i prosess om å lage 
kvalitetsdatasett som genererer til rapport 

Controller økonomi 

 
2800 polikliniske inntektsgivende konsultasjoner er gjennomført  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Seksjonsleder PIA 

 
Treningspoliklinikk er etablert på Aker Helsearena 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 
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   Finansiering må avklares Seksjonsleder PIA 

 
Sykehuset har gjennomført en ekstern forebyggingskampanje og viderefører arbeidet med 
forebygging i egnede kanaler   
1. 
tertial 

2. tertial 3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Kommunikasjonsdir. 

 
Alle behandlingsprogrammene har fokus på den enkeltes deltakelse i samfunnslivet generelt 
- og arbeidslivet spesielt   
1. tertial 2. tertial 3. 

tertial 
Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Delaktighet i samfunnet skal inngå i alle 
rehabiliteringsprogram 

Seksjonsledere 
Seksjonsoverleger 

 
Sykehusets behandlingsprogram er reakkreditert i henhold til CARF-standarder 
1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Forberedende arbeid på alle nivå, 
granskning gjennomføres i september 
2015 

Linjeledere og 
kvalitetsmedarbeidere 

 
Sykehuset har mindre enn 300 åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal som er mer 
enn 14 dager gamle   
1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

684    Gjennomføre tiltak rettet mot de 
personer som har åpne dokumenter 

Seksjonsledere 

 
Sykehuset har etablert samarbeid rundt minst to behandlingsprosjekter med Oslo kommune 
og Oslo universitetssykehus HF på Aker Helsearena  
1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   1. Forprosjekt BY 99: OUS HF og SUNHF: 
i prosess 

2. Oppstart av pilot prosjekt 
Treningstilbud Åpne Dører i 
samarbeid med LARS 
(Landsforeningen for 
Ryggmargskadde) og Friskis & svettis 

 

Seksjonsleder PIA 

 
Systemet for avklaring av pasienters infeksjonsstatus før innleggelse er forbedret 
1. tertial 2. 

tertial 
3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   ”Hygienebrev” sendes med 
innkallingsbrevet til pasienter i VO og 
poliklinikk 

Seksjonsleder PIA 
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1.2 Forskning, innovasjon og internasjonal aktivitet 
Rapporteringsansvarlig er forskningsdirektør 

 
Doktorgrader og publikasjoner utgjør 25-30 NIFU-poeng.  Det tilsvarer minst tre 
doktorgrader og 25 internasjonale publikasjoner 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Forskningsdirektør 

 
Sykehuset deltar i minst én ny internasjonal multisenterstudie  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Forskningsdirektør 

 
Alle faggrupper har evaluert og lagt strategi for sitt forhold til universitet og høyskolegrupper 
og eventuelt gjesteprofessorer  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Forskningsdirektør 

 
Fagsjefers rolle i klinikken er avklart  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Forskningsdirektør 

 
Det er avklart hvilken rolle og funksjon tematiske forskningsgrupper sykehuset skal ha, og 
minst to av disse er etablert 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Forskningsdirektør 

 
Strategisk plan for leger ved sykehuset er utarbeidet og implementert 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Forskningsdirektør 

 
Det er utarbeidet strategi for videreutvikling av forskningsaktiviteten med ambisjon om at 
den er på samme nivå som ved universitetssykehusene i 2020 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Forskningsdirektør 

 
Innovasjonsansvar er innarbeidet i lederavtalene og innovasjon innarbeidet i 
medarbeidersamtaler for 2016 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Forskningsdirektør 

 
Nordisk nettverk for nevrorehabilitering er stiftet under nettverksmøte arrangert av Sunnaas 
sykehus HF 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Forskningsdirektør 

 
Minst to leger oppnår europeisk spesialistgodkjennelse 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Forskningsdirektør 

 
Utvalgt informasjon er tilgjengelig på engelsk for sykehuset samarbeidspartnerne og brukere 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 
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    Forskningsdirektør 

 
 

 

1.3 Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet 
Rapporteringsansvarlig er samhandlingssjef 
 

Kompetansegruppenes veilederdokument/retningslinjer for kunnskapsbasert praksis er 
ferdigstilt og implementering er påbegynt 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Samhandlingssjef 

 
Det gjennomføres kurs i kunnskapsbasert praksis for relevante medarbeidere i klinikk 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Samhandlingssjef 

 
Modell for kontinuering kunnskapsimplementering innen rehabiliteringstjenestene i Helse 
Sør-Øst prøves ut i et pilotprosjekt med deltakere både fra offentlige sykehus og private 
rehabiliteringsinstitusjoner 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Samhandlingssjef 

 
Minst sju nye e-læringskurs innen sykehusets fagområder er utviklet og gjort tilgjengelig 
internt og eksternt 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   I prosess Samhandlingssjef 

 
En felles kunnskapsdatabase (Wiki-rehab) for rehabiliteringsfeltet er lansert 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Samhandlingssjef 

 
Regional koordinerende enhet har bidratt til å utvikle møteplasser i sykehusområder som 
ikke har etablerte årlige møter mellom koordinerende enheter i sykehus og kommuner 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Samhandlingssjef 

 
Regional koordinerende enhet har bidratt til utvikling av regional standardbeskrivelse av 
koordinatorfunksjonen innen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Samhandlingssjef 

 
Det er utarbeidet plan for hvordan sykehusets medarbeidere kan få tilgang til elektroniske 
fagtidsskrifter og -bøker 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Kjent i FKL, trengs videre bredding Samhandlingssjef 
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1.4 Mobilisering av leder og medarbeider – utdanning, 
kompetanse og fleksibilitet 
Rapporteringsansvarlig er HR-direktør 

 
100 prosent av medarbeidere i faste stillinger eller vikariater er involvert i oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen og etablering av forbedringstiltak  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     

 
Sykefravær er 6,5 prosent eller lavere 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     

 
Ny bedriftshelsetjeneste er implementert  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   BHT presenterer seg for vernetjenesten, 
tillitsvalgte, arbeidsmiljøutvalget, 
foretaksledelsen, klinikkledelsen og allmøte 
 
BHT bidrar på Årlig samling med 
verneombud, tillitsvalgte og ledere  
 
Oppdatert informasjon legges ut på 
intranett, HMS-håndbok og 
personalhåndbok 
 
Forventet effekt vil være at ledere og 
ansatte er kjent med 
bedriftshelsetjenestens tilbud og oppgaver , 
og at den blir brukt hensiktsmessig når det 
er behov. 

HR direktør 

 
Ledere sikrer at ansatte benytter læringsportalen til å registrere og gjennomføre 
obligatoriske kurs 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     

 
100 prosent av medarbeidere i faste stillinger eller vikariater har gjennomført årlig 
obligatorisk opplæring  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Årlig obligatorisk opplæring er reorganisert, 
og innholdet er revidert. Det er meget høyt 
fokus i foretaket på å sikre gjennomføring 
hht til målet. 
Forventet effekt vil være å nå måltallet på at 
530 ansatte skal ha gjennomført obligatorisk 
opplæring i løpet av 2015. 

HR direktør 

 
Foretaket er tilført analysekompetanse   
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Økonomi- og analyseenheten skal fristille Økonomidirektør 
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ressurser i enheten til analysearbeid i løpet 
av 2. tertial. Dette vil, på kort sikt 
tilfredsstille behovet for analysearbeid ut i 
fra budsjetterte ressurser i 2015. 

 
Samarbeid med universiteter og høyskoler er styrket, spesielt gjennom bistillinger fra 
Sunnaas sykehus HF, som underbygger både forskningssamarbeid og undervisning.  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     

 
Sjekkliste for oppfølging av nyansatte ledere er implementert 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Sjekklisten er under utarbeidelse, og vil bli 
gjennomgått med alle ledere på HR – lunsj 
(lederopplæring).  
Forventet effekt vil være å sikre nyansatte 
ledere en kvalitativ god og systematisk 
opplæring innen lederrollen; herunder 
administrative systemer og de lederverktøy 
som en kan benytte som lederstøtte i 
utøvelsen av lederrollen 

HR direktør 

 
Alle enheter analyserer kontinuerlig behov for kompetanse som et tiltak i handlingsplanen 
for å oppnå mål for 2015 og mål i langtidsplanen 2015-2018  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Overordnet dokument for 
kompetansestyring er under utarbeidelse. 
Ledd i forbedringsarbeidet etter 
konsernrevisjonen. Frist for arbeidet er satt 
til 01.08.15 
Forventet effekt vil være en tydeliggjøring 
for linjen når og hvordan slike analyser skal 
gjennomføres 

HR direktør 

 
Rekruttering og opplæring gjøres med utgangspunkt i enhetenes kompetansebehov 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Dette gjøres kontinuerlig i linjen i dag, men 
system for overordnet kompetansestyring 
mangler, se p. over 
Forventet effekt vil være en mer langsiktig 
og strategisk tenkning rundt ansettelser og 
kompetansemål for opplæring av ansatte 

HR direktør 

 
Det er utarbeidet bemanningsplaner for alle faggrupper, og kalenderplaner er innført for alle 
kliniske team  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   I forbindelse med ny organisering av klinikk 
er dette arbeidet godt i gang. Det er 
iverksatt prøveordninger med 
kalenderplaner som i disse dager evalueres i 
samarbeid med tillitsvalgte 

Klinikksjef 
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Forventet effekt:  

 Forutsigbarhet for ansatte hvor de vet i 
lang tid i forveien hvordan de skal jobbe 
i høytider og når de får ferie. 

 Rettferdig fordeling av ubekvem 
arbeidstid. 

 Rettferdig fordeling av 
kompensasjonsfridager. 

 God fordeling av nøkkelpersoner i 
vaktplan med tanke på pasientsikkerhet. 

 Mer fleksibel ordning hvor ansatte kan 
bytte med seg selv og ønske seg lengre 
friperioder. 

 Mindre jobb for leder å lage én lang 
plan enn 4 hjelpeplaner i løpet av året. 

 I god tid planlegge vikarbruk. 

 Mindre daglig vedlikehold av vakter. 

 
Seks helsefaglærlinger eller midlertidige ansatte får mulighet til å ta fagbrev 
1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Klinikken er i gang med å ansette nye 
helsefagarbeiderlæringer.  
Det gjøres en kartlegging blant ansatte 
assistenter som kan være kandidater til å få 
tilrettelagt mulighet til å ta fagbrev 
Forventet effekt vil være å øke antallet som 
oppnår fagbrev som helsefagarbeider 

Enhetsleder for 
Kompetansesenheten 
i klinikk 

 
Alle faste medarbeidere får tilbud om strukturert sluttsamtale ved avslutning av 
arbeidsforhold 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     

 
Permanent studio er etablert for foto- og videoproduksjon til e-læringskurs, opptak og 
strømming av foredrag og intern kommunikasjon, opptak i forbindelse med 
forskningsprosjekter, og for å dekke andre behov for videoopptak med høy teknisk kvalitet. 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     

 
 
 

1.5 Organisering og utvikling av fellestjenester  
Rapporteringsansvarlig er avdelingssjef Servicesenter 

 
Ny sykehusfløy er ferdigstilt og tatt i bruk  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Status i hht fremdriftsplan  Prosjektleder  

 
Ny organisasjon er implementert og gjenspeiles i alle administrative systemer 
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1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Ny organisering settes i drift i klinikk og 
service 03.08.15; endring administrative 
systemer iverksettes 01.01.16 etter 
anbefaling fra analyseteamet 

Klinikksjef, 
avdelingssjef 

 
Reguleringsplan for sykehusområdet er behandlet i Nesodden kommune  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Ferdigstilling av plan avhenger av 
styrebehandling byggetrinn 3. 
Behandles i samme styremøte som 
styrebehandling  byggetrinn 3 høst 2015   

Eiendomssjef  

 
Idefasen for byggetrinn 3 er vedtatt i sykehusets styre og godkjent i Helse Sør-Øst RHF 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Fremdrift i hht plan med 
styrebehandling høst 2015 og 
oversendelse til HSØ   

Eiendomssjef 

 
Regionale standarder i pasientadministrasjonssystemet DIPS er implementert  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Status i hht fremdriftsplan  Fagdirektør 

 
Beredskapssamarbeid er etablert og øvelse gjennomført i samarbeid med politi, 
akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og Nesodden kommune 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Øvelse gjennomført 28.mai 2015 med 
evaluering av involverte. 
Oppfølgingsarbeid i prosess.   

Leder av BeU 

 
Det er gjennomført IKT beredskapsøvelser for alle team i klinikken, TRS og Servicetorg 
1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Status i hht fremdriftsplan  Sikkerhetsansvarlig 
IKT 

 
Elektronisk kommunikasjon benyttes når det er mulig  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Enhetsleder IKT 

 
Klimagassutslipp er redusert gjennom økt bruk av videokonferanser 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Se egen tiltaksplan.  
 

Miljøleder 

 
Vedlikeholdssystemet Plania er tatt i bruk  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Enhetsleder 
Service  

 
Plan for enhetlig avfallssystem er etablert 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 
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   Se egen tiltaksplan  Avdelingssjef 

 

 
 

1.6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 

Rapporteringsansvarlig er økonomidirektør 
 
Økonomisk resultatmål på 14,5 millioner er oppnådd 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     

 
Nybygget er fullført innenfor økonomisk ramme på 260 millioner  
1. tertial 2. 

tertial 
3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

Utfordrende men 
håndterbart. 
Uventede 
merkostnader 
forekommer, noe 
som reduserer 
reservene 
tilsvarende. Pr 19. 
mai er foretakets 
reserver brukt 
opp i worst case. 
Byggherregruppen 
har nå ønsket 
tilgjengelig 
kompetanse. 

  - Status rapporteres i alle foretaksleder-
møter og styremøter 

- Foretaket har inngått en avtale med HENT 
i juni, som lukker de fleste nåværende 
tilleggskrav fra entreprenør. HENT etterga 
krav på ca. 3 mill. av krav på i alt ca. 7,5 
mill. Endelig strek er ikke satt, da gjenstår 
6 mnd. av entreprisen, men risikoen er 
redusert og det er oppnådd bedre kontroll 
med bruk av reservene i prosjektet. 

Effekt av tiltak: Bygget ferdigstilles innen 
budsjettert kostnadsramme 

Økonomidirektør 

 
Som del av prosjektet ”Jobb smartere – ikke mer” kan alle enheter vise til tre 
arbeidsprosesser som er effektivisert, hvorav minst én i samarbeid med en annen enhet  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

 
Ingen  

 

  -Koordinator for “jobb smartere” opprettes 2. 
halvår for kliniske prosjekter. 
-Ledere i ikke kliniske enheter følger opp 
arbeidet 
 
Effekt: I løpet av 1. tertial 2016 har alle enheter 
nådd målet. 

FTL 

 
Sykehuset har anskaffet informasjonsstyringsverktøy for ledere  
1. tertial 2. 

tertial 
3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

HSØ har utsatt 
på ubestemt tid 
innføring av 
fase 2 for 
innføring av SAS 
som LiS for nivå 
2-4.  
Ikke budsjettert 
andre 
alternative 
løsninger i 
2014-2015 

  Foretaket tar ut relevant informasjon manuelt 
og legger dette tilgjengelig for lederne. 
 
Effekt: Tilfredsstillende på kort og mellomlang 
sikt. 
 

Økonomidirektør 

 
Kartlegging av relevante internasjonale finansieringsordninger for rehabilitering er utført 
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1. tertial 2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

Ikke 
gjennomført 

  Planlagt gjennomført 3. tertial. 
Effekt: God  

Økonomidirektør 

 
Kartlegging av behov for kompetanse, definisjoner og verktøy for beregning av kost per 
pasient er utført 
1. tertial 2. 

tertial 
3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

Foretaket er 
med i regional 
arbeidsgruppe 
for KPP 

 

  -Fortsatt deltagelse i HSØ-KPPgruppe 
-Det skrives en masteroppgave på tema 
 
Effekt: Foretaket forventer at rammen for KPP er 
klar i løpet av 2015 og at foretaket leverer KPP 
for året 2016. 

Økonomidirektør 

 
Elektronisk handelsformat for inngående og utgående fakturaer er tatt i bruk 
1. tertial 2. 

tertial 
3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

Ikke innført   -Forhandle ned pris med Agresso 3. tertial 
 
Effekt: Med riktig pris Elektronisk 
handelsformat implementeres 

Økonomidirektør 

 
Effektive systemer for bestillings- og anskaffelsesvarer er utviklet og tatt i bruk 
1. tertial 2. 

tertial 
3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Det ventes på nytt felles økonomi og 
innkjøps system i regi av HSØ, før en kan 
etablere et effektivt og driftssikkert system. 

Avd.leder 
Servicesenter og  
økonomidirektør  

 
Ny rutine for innkjøp av medisinskteknisk utstyr er tatt i bruk 
1. tertial 2. 

tertial 
3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Målet er ny/revidert rutine på plass innen 
31.12.15 og lagt på grønt i fht igangsatt 
prosessarbeide som sikrer måloppnåelse innen 
fristen.    

Avdelingssjef 
Servicesenter 

 
Forretningsmodell for innovasjon er ferdigstilt 
1. tertial 2. 

tertial 
3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   -Videreføre arbeidet med testbeds 
-Videreføre arbeidet med interne retningslinjer 

Leder innovasjon 

 

 
 

2. Lovkravene  
Rapporteringsansvarlig er samhandlingssjef og HR-direktør  

Områder 1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og 
forventet effekt 

Tiltaksansvarlig 

Informasjonssikkerhet 
(Inkl. opplæring) 

Usikker
t, ikke 
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rapport
ert 
status 

Brannvern 
(Inkl. obl. opplæring) 

   Forenkle og 
oppdatere 
prosedyrer, ansvar 
tydeliggjøres.  
Effekt: enklere å 
følge retningslinjene 

Beredskaps-
utvalget 

Pasientsikkerhet 
(Inkl. obl. HLR-
opplæring) 

   Forenkle og 
oppdatere 
prosedyrer, ansvar 
tydeliggjøres.  
Effekt: enklere å 
følge retningslinjene 

Beredskaps-
utvalget 

Medisinsk utstyr 
(Inkl. obl. opplæring) 

Usikker
t, ikke 
rapport
ert 
status 

    

 
 
 

3. Avvik og forbedringsområder i TQM Helse 
Rapporteringsansvarlige er FTL 

Indikatorer 1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og 
forventet effekt 

Tiltaksansvarlig 

Pasientrelaterte 174     
Pasientrelaterte 
hendelser meldt 
Kunnskapssenteret 

2     

Pasientrelaterte 
hendelser meldt 
Helsetilsynet 

0     

Medarbeiderrelaterte 61     
Driftsrelaterte 87     
Antall åpne hendelser 2013: 46 

2014:110 
2015:227 

  Forløpende 
behandling av 
melde hendelser 
vil bidra til bedre 
meldekultur og 
bedre intern 
kontroll 

linjeledere 

 
 
 

4. Tilbakemeldinger/klager 
Rapporteringsansvarlige er klinikksjef og kommunikasjonsdirektør 

Indikatorer 1. tertial 2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og 
forventet effekt 

Tiltaksansvarlig 

Pasienter/brukere 6 nye,    Klinikksjef 
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registrert 
i Public 

Pårørende    Usikkert, ikke 
rapportert status 

Klinikksjef 

Samarbeidspartnere    Usikkert, ikke 
rapportert status 

Kommunikasjonsdir. 

Mediaomtale    Usikkert, ikke 
rapportert status 

Kommunikasjonsdir. 

Medarbeidere    Usikkert, ikke 
rapportert status 

HR-direktør 

 
Pasienttilfredshet 
Rapporteringsansvarlig er klinikksjef 

Indikatorer 1.  
tertial 

2. 
 tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og 
forventet effekt 

Tiltaksansvarlig 

Pasienttilfredshet  
 > 93 % 

V:90,1% 
B:83,3% 

  Flytter inn i nytt bygg 
2. tertial, forventer 
bedring 

klinikksjef 

 
 
 

5. Risikoanalyser  
Rapporteringsansvarlig er FTL 

Områder Risikovurdering Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

Smittevern ROS – 
analyse for 
metode 
smitterenhold 

Innkjøpt smitterobot 
Nye prosedyrer under utarbeiding i 
samarbeid Service, klinikk og ISS 
 
Forventet effekt:  
Nye prosedyrer sikrer forutsigbar 
bruk av smitterobot   

Enhetsleder 

 
 

6. Interne revisjoner  

 
Revisjonsprogram 2013-2014 (ikke avsluttet) 
Rapporteringsansvarlig er kvalitetssjef 
Klinikk/ 
Avd. 

Revisjonsområder Beskrivelse av  
revisjonsområdene 

Antall 
avvik 

Lukkefrist 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.Legemiddel-
håndtering 

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 
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Revisjonsprogram 2014-2015 (ikke avsluttet)  
rapporteringsansvarlig kvalitetssjef 
Klinikk/ 
Avdeling 

Revisjonsområder Beskrivelse av 
revisjonsområde 

Antall 
avvik 

Lukkefrist Kommentarer/ 
ikke lukkede 
avvik 

Service-
senter 

3/14 

Adgangskontroll/skall
sikring Nesodden 

Risikoområde 
rapportert etter 
pasientsikkerhetsvisi
tter i 2013 

3 15.12.14 
Ny 
lukkefrist 
01.03.15 

 

Samhandl
ingsavd./
RKE og 
klinikk/ 
VO 

4/14 

Prosessen rundt 
vurdering av eksterne 
henvisninger 

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

4 01.03.15 TQM: 7568 – 
ikke lukket 

FKL 5/14 

Gjennomføring av 
opplæring i HMS-
system 

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

1  
 

30.06.15 TQM: 7914 

Klinikk 7/14 

System for opplæring 
av nyansatte leger, 
gjennomføring av 
nyansattprogram 

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

0   

Klinikk/ 
RMN 

8/14 

Samstemming av 
legemiddellister 

Nasjonalt 
fokusområde. 
Oppfølging av 
revisjon gjennomført 
februar 2014 

1 30.06.15 TQM: 8148 

 
Miljørevisjoner 2014-2015 (ikke avsluttet) 
Rapporteringsansvarlig avdelingssjef Serviceavdelingen 
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 

 

Servicesenter/ 
Servicetorg og 
Service & 
teknikk, 
eiendomssjef 

11/14 
Miljø i 
transportløsninger 

  Denne revisjonen utgår, 
ref revisjonsprogram 
mars 2015 - 2018 

 

Revisjonsprogram 2015-2016 
Rapporteringsansvarlig er kvalitetssjef 
Revisjonsområder Beskrivelse av Klinikk/ Antall Lukke Ikke Forventet 
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revisjonsområde Avdeling avvik frist 
 

lukkede 
avvik 

effekt 

Overført fra 2014-
2015: 
6/14 
Saksbehandling i 
elektronisk 
forbedringssystem 
(TQM Helse) 

Forbedringsområde 
meldt etter 
miljørevisjon ISO 
14001 

Service-
senter og 
Samhandl. 
avd. 

    

1/15  
Smittevern 

Etterlevelse av 

påklednings- og 

håndhygieneprosedy

ren blant alle ansatte 

på sykehuset. Bruk 

av håndsmykker og 

lange ermer på 

tekstiler er til hinder 

for gjennomføring av 

håndhygiene. 

Klinikk/ 
RMN 

    

2/15 
Behandlingsplaner 
i DIPS 

Bruk og oppdatering 
av 
behandlingsplaner i 
DIPS.  

Klinikk/  
HS 

    

3/15 
Opplæring av 
helsepersonell 

Bruk av 
læringsplattform til 
obligatorisk 
opplæring i 
brannvern, HLR og 
MTU 

Klinikk/ 
PIA 

    

4/15 
Medarbeider-
samtale 

Etterlevelse av 
system for 
medarbeidersamtale 

Klinikk     

 

Miljørevisjoner 2015-2018 
Rapporteringsansvarlig er avdelingssjef Servicesenter 
Revisjons-områder Beskrivelse av  

revisjonsområde 
Klinikk/ 
Avdeling 

Antall 
avvik 

Lukke 
frist 

Ikke 
lukkede 
avvik 

Forventet 
effekt 

10/14 
Miljø-styring 
Revisjonen 
gjennomføres 2. 
halvår 2015 

ISO 14001 – 
iverksetting og drift  

Service-
senter og 
Service & 
teknikk + 
Klinikk  

    

13/15 
Miljø-styring 
Revisjonen 
gjennomføres 2. 
halvår 2015 

Miljøriktig 
avfallshåndtering  
 

Service-
senter, 
Service og 
teknikk 
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15/16 
Miljø-styring 
Revisjonen 
gjennomføres 
januar 2016 

Energi og miljø i bygg 
og rehabilitering  

Service-
senter og 
Service og 
teknikk 
 

    

17/16 
Miljø-styring 
 
Endret til nr. 10/15 

ISO 14001 Policy + 
planlegging  

FTL 
v/ledelsens 
representant 
og Service-
senter v/ 
miljøleder + 
klinikk  

4 13.0
5.15 

TQM 
8011, 
8012, 
8013, 
8014 
Rapporte
res 
2/2015 

 

14/15 
Miljø-styring 
Revisjonen 
gjennomføres mai 
2016 

ISO 14001 – Kontroll   FTL 
v/ledelsens 
representant 
og Service-
senter 
v/miljøleder 

    

 

Revisjon miljøsertifisering ISO 14001 
Rapporteringsansvarlig er avdelingssjef Servicesenter 
Revisjonsområde Tidspunkt Evaluering 

 Periodisk miljørevisjon DNV.GL  
 

Høsten 2015  

 

Konsernrevisjoner 
Rapporteringsansvarlig er kvalitetssjef 
Revisjonsområde Tidspunkt Evaluering 

 Virksomhetsstyring og risikostyring 

 Kvalitetssystem/internkontrollsystem 

 Intern styring og kontroll i utvalgte 
prosesser 

 Oppfølging tidligere revisjoner 

Gjennomført 
formøte desember 
2014 – mars 2015 
 

Revisjonsrapport er 
mottatt og 
forbedringsarbeidet 
startet.  
FTL-behandling i mai og 
styrebehandling i juni. 

 
 

7. Eksterne tilsyn 
Rapporteringsansvarlig er avdelingssjef Servicesenter 

Tilsynsmyndighet A
n

ta
ll 

ti
ls

yn
 

i t
er

ti
al

et
 

A
n

ta
ll 

av
vi

k 

i t
er

ti
al

et
 Antall 

ikke 
lukkede 

avvik 

Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav** 

Kommentar 
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 m
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n
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 m
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 f
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r 
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o
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, f
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b
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N
ø

d
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u

ti
n

er
, d

o
ku

m
e

n
te

r,
 

d
o

ku
m

en
ts

ty
ri

n
g 

In
te

rn
 r

ev
is

jo
n

,  

gj
en

n
o

m
ga

n
g 

av
 s

ys
te

m
 

B
yg

g/
an

le
gg

/u
ts

ty
r 

Statens Helsetilsyn                           

Fylkesmannen 
helseavd. 

                          

Nasjonalt 
folkehelseinstitutt 

                          

Helsedirektoratet                           

Statens 
legemiddelverk 

                          

Datatilsynet                           

Mattilsynet                           

Arbeidstilsynet                           

Direktoratet for 
samfunns- 
sikkerhet og 
beredskap - DSB 

1  0   0 0                    

Lokalt el-tilsyn                           

Klima- og 
forurensnings-
direktoratet  

                          

Fylkesmannen 
miljøavd. 

                          

Statens strålevern                           

Kommunelege/ 
bydelsoverlege 
Kontor for 
miljørettet helsevern 

1   6 6  0    1   1  3  1      

 Tilsyn 

gjennomført
18.03.15 
Tiltaksplan 
for lukking 
av avvik er 
oversendt 
tilsyns-
myndighet 
innen gitt 
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frist.   
Avvik lukkes 
innen 
01.07.15 
mens 2 
avvik er gitt 
lukkefrist 
sept 2015    

Kommunalt 
brannvesen 

1 3 3 0 
        

Tilsyn 
gjennomført 
20.04.15 
Frist for 
fremdrifts-
plan for 
lukking av 
avvik er 
05.06.15 

Luftfartstilsynet                           

Riksrevisjonen                           

Justervesenet                            

Kommunal vann- og 
avløpsetat 

                          

Antall                           

Skjemaer er utfylt 
av:  Inger Nitteberg, avdelingssjef  

Dato: 
 01.06.15 

* 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 

 
 
 

8. Endringer som kan påvirke kvaliteten 
Rapporteringsansvarlige er FTL 

Områder 1.  
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet 
effekt  

Tiltaksansvarlig 

Kondemnable bygg    Se beskrivelse i tiltaksplan Eiendomssjef 

Leveranse fra 
Sykehuspartner 

   Se beskrivelse i tiltaksplan Samhandlingssjef 

Fullføring av 
”Masterplan” og 
nytt bygg medfører 
nye lokaler for 
nesten alle ansatte 

   Se beskrivelse i tiltaksplan Avdelingssjef 
servicesenter 
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Kostnad nytt bygg    Se beskrivelse i tiltaksplan Økonomidir. 

System for 
utskriving av 
pasient 

   Se beskrivelse i tiltaksplan Klinikksjef 

Antall åpne 
dokumenter 

   Se beskrivelse i tiltaksplan Klinikksjef 

 
 
 

CARF krav til aktiviteter som skal evalueres: 
a)  månedlig 

Section 1. ASPIRE to Exellence 

 Rapporteringsansvarlig Gjennomført  Dokumentert 

1.F.3.c. Review of actual financial 

results 

Øk.dir. Ja hver mnd -Rapp. HSØ 

-Rapp Styret 

-Resultatutvikling 

som ligger tilgjengelig 

på Fellesområdet 

-Dialogmøter med 

avdelingene 

1.F.9.f.  If responsible for funds of 

persons served, monthly account 

reconciliation 

Øk.dir. Ikke aktuelt  

 
b) kvartalsvis 

Section 1. ASPIRE to Exellence 

 Rapporteringsansvarlig Gjennomført  Dokumentert 

1.F.7. Review of representative 

sampling of records of persons 

served and billing for services 

Øk.dir. Ikke aktuelt  

 
c) halvårlig 

Section 1. ASPIRE to Exellence 

 Rapporteringsansvarlig 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, as 

applicable 

Klinikksjef 

 

  

 
d) årlig 

Section 1. ASPIRE to Exellence 

 Rapporteringsansvarlig Gjennomført Dokumentert 

1.A 3.k. Review of policies guided 

by leadership 

HR.dir. o g klinikksjef   

1.A.5.c. Cultural competency and HR.dir. o g klinikksjef   
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diversity plan reviewed for 

relevancy 

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.   

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

leadership performance and 

executive leadership succession 

plan 

Adm.dir.   

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

compensation records 

Adm.dir.   

1.B.7. Review of governance 

policies 

Adm.dir.   

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

relevance 

Adm.dir.   

1.F.2. Budgets are prepared and 

approved 

Øk.dir. OK Styresak70/14 

18.12.2014 

1.F.10. Review or audit of the 

financial statements of the 

organization by an independent 

accountant authorized by the 

appropriate authority 

Øk.dir OK Styresak12/15  

25.3.2015 

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

reviewed for relevance 

Adm.dir.   

1.G.2.a. Review of organization’s 

insurance package 

Avd.sjef 

servicesenter 

  

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 

Klinikksjef 

  

1.H.7. Unannounced tests of all 

emergency procedures, including 

complete actual of simulated 

physical evacuation drills, tested 

on each shift at all locations 

Fagdir. 

Klinikksjef 

  

1.H.10. Critical incidents are 

reviewed, resulting in a written 

analysis provided to or conducted 

by leadership  

Adm.dir. 

Klinikksjef  

 (SKPU og i linjen) 
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1.H.12.l. If transportation services 

are contracted, the contract is 

reviewed against Standard 

1.H.12.a.-k. 

Avd.sjef  

servicesenter 

  

1.H.13. Comprehensive external 

health and safety inspection 

conducted as applicable, resulting 

in a written report   

Avd.sjef  

servicesenter 

 (tilsyn fra DSB) 

1.1.4.b. Assessment of current 

competencies of personnel 

HR-dir.  

Klinikksjef 

  

1.I.6.a.(1) Job descriptions 

reviewed 

HR-dir. 
Klinikksjef 

  

1.I.6.b. Performance evaluations of 

directly employed personnel 

Klinikksjef   

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

personnel 

Klinikksjef   

1.I.8.a.(2) Review of personnel 

policies 

HR-dir.   

1.J.1.c. Technology ans system plan 

reviewed for relevancy 

Samhandlingssjef   

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

shared with persons served who 

have been in the program longer 

than one year 

Klinikksjef   

1.K.4. Written analysis of all formal 

complaints that determines trends, 

areas needing performance 

improvement, and actions to be 

taken 

Klinikksjef   

1.L.2.b. Accessibility  plan annually 

review 

Adm.dir. 

Klinikksjef 

  

1.N.1 Performance analysis Adm.dir 

Klinikksjef 

  

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

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

and updated if necessary 

Klinikksjef   

2.A.15. Written analysis of denials, 

ineligible service referrals, 

interrupted services 

Klinikksjef   

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   

2.B.46.a. Annual analysis of Klinikksjef   
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representative sample of records 

of persons served 

Section 3.A. Comprehensive Integrated Inpatient Rehabilitation Program 

3.A.15.b. Annually addresses 

performance in relationship to 

established targets; trends; action 

for improvement; results for 

performance improvement plans; 

and necessary education and 

training of personnel, payers, and 

regulatory agencies 

Klinikksjef 

 

  

3.A.16.c. Annually addresses 

performance in relationship to 

established targets; trends; action 

for improvement; results for 

performance improvement plans; 

and necessary education and 

training of persons served, 

families/support systems, and 

healthcare providers 

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.24. Comprehensive annual 

reviews for persons served longer 

than one year 

Klinikksjef 

 

  

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.J.20. Comprehensive annual 

reviews for persons served 

Klinikksjef 

 

  

3.J.27.b. Annually addresses 

performance in relationship to 

established targets; trends; actions 

for improvement; results of 

performance improvement plans; 

and necessary education and 

Klinikksjef 
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training og persons served, 

families/support systems, and 

healthcare providers 

Section 3.K. Stroke Specialty Program 

3.K.20.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, and 

healthcare providers 

Klinikksjef    

3.K.24.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, and 

healthcare providers 

Klinikksjef    

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 

 

  

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   

3.L.34. Annual analysis of services 
provided 

Klinikksjef   

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 

Klinikksjef   
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performance improvements plans; 
and necessary education and 
training of personnel, payers, and 
regulatory agencies 

 
e) Frekvens fastsatt av Sunnaas sykehus HF 

Section 1. ASPIRE to Exellence 

 Tid Rapporterings-

ansvarlig 

Gjennomført Dokumentert 

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

assessment of individual 

members of board 

3. t. Adm.dir.   

1.H.12.b. Regular review of 

driving records of all drivers 

3.t. 

 
Avd.sjef 

servicesenter 

  

1.H.12.k.Maintenance of 

vehicles owned or operated by 

the organization 

3.t. 
 

 

Avd.sjef 

servicesenter 

  

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

backgrounds and credentials of 

personnel throughout 

employment 

3.t. HR-dir.   

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

regular intervals 

3.t. 

 
HR-dir. 

Klinikksjef 

  

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 

3.t. 
 
 
 

 

Klinikksjef   

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

2.A.12 Training provided to 

personnel at regular intervals 

3.t. 

 
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 

3.t. 
 
 

 

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 

 

3.t. Klinikksjef   
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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 
Forventet effekt 

Evaluere resultater av interne 
revisjoner og vurdering av 
samsvar med lovbestemte krav 
og med andre krav som 
organisasjonen pålegger seg 

    

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 

    

 
 
 
Vedlegg:  

1. Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse – utarbeides etter hvert 
tertial: gjenspeiler gule og røde områder i risikobildet  
 

2. Evaluering av tilgjengelighetsplan – gjennomføres årlig sammen 
med LGG 3. tertial 


