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Sak 74/15 Driftsorienteringer fra administrerende direktør
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering

1. Prosess “Samstemming av legemiddellister”
Bakgrunn
Legemiddelsamstemming er et hovedsatsningsområde innen pasientsikkerhetsarbeidet, der man i
samarbeid med pasienten lager en nøyaktig og fullstendig liste over alle legemidlene pasienten faktisk
bruker. Denne listen kalles «Legemidler i bruk» og må følge pasienten i hele behandlingskjeden for å oppnå
sikker legemiddelbruk. Manglende samstemming av legemiddellister er kjent som et betydelig
pasientsikkerhetsproblem både nasjonalt og internasjonalt.
Samstemming av legemiddellister er ett av 12 innsatsområder i Nasjonalt Pasientsikkerhetsprogram “I
trygge hender 24-7”. Tiltakspakken for samstemming av legemiddellister ble revidert høsten 2015. Den
reviderte utgaven retter seg mot både primær- og spesialisthelsetjenesten, og består av følgende tiltak:
1. Innhente legemiddelinformasjon og samstemme legemiddelliste i samråd med pasienten
2. Inkludere samstemt legemiddelliste i henvising og epikrise
3. Gi en samstemt legemiddelliste og informasjon om endringer til pasienten
Oppsummering av arbeidet i SunHF
Samstemming av legemiddellister har vært et mål- og fokusområde i klinikken de siste årene. Manglende
samstemming av legemiddellister har som ellers i spesialisthelsetjenesten vært et
pasientsikkerhetsproblem i sykehuset. I august i år besluttet klinikkledelsen å opprette et team med
samstemming av legemiddellister som fokusområde for 2015-2016
Teamet inngår i regionalt læringsnettverk for innsatsområdet samstemming av legemiddellister.
Hovedmålet med Læringsnettverket er erfaringsutveksling. Teamet skal samarbeide tett med med
Legemiddelkomitéen i sykehuset. Fokuset i arbeidet er å lage en strategi for hvordan klinikken skal jobbe
videre for å få innsatsområdet godt implementert i lege- og sykepleie gruppen.

2. Julen 2015
Julen nærmer seg og sykehuset er godt i gang med driftsforberedelser som skal ivareta de inneliggende
pasientene i sykehuset, samt inntak av nye pasienter. Klinikken vil ha tilnærmet full drift i
primæravdelingene gjennom julen.( avdeling for traumatisk hjerneskade, avdeling for hjerneslag, avdeling
for ryggmargsskade og avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade) Barna som i dag er innlagt i
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enhet for barn og unge skal etter planen feire julen hjemme. Likevel vil enheten være bemannet slik at man
kan ta imot nye pasienter (barn) gjennom julen og over nyttår.
Avdeling for kognitiv rehabiliteringer, avdeling for vurdering og avdeling for oppfølging vil som tidligere år
stenge fra jul og over nyttår (f.o.m. 23.12.15 t.o.m. 03.01.15). De pasientene som ikke har avsluttet sitt
rehabiliteringstilbud i sykehuset eller som ikke kan reise hjem, vil overføres til primæravdeling gjennom
julen. Klinikken har klare retningslinjer for for utskrivelse og permisjon gjennom julen som er formidlet til
legene i klinikk. Følgende retningslinjer følges:
1. Dersom pasienten planlegges ut av Sunnaas sykehus mer enn 10 dager er det utskrivelse
2. Ved 2-3 dager hjemme vil det vanligvis være permisjon
3. Ved planlagt reise hjem mellom 3-10 dager må det vurderes hvorvidt det er behov for å ha sengen
stående – slik at pasienten kan komme tilbake umiddelbart ved behov. Dersom pasienten trenger
”åpen retur” vil det vanligvis være permisjon.
Sykehuset vil være fleksible med å ta tilbake pasienter i jul og nyttår ved behov, selv om de formelt sett er
utskrevet. Det totale pasientbelegget er ikke klart, da sykehuset må ta høyde for overføringer fra
akuttsykehus gjennom hele julen. Dette er tatt høyde for dette i bemanningsplanleggingen.
Arbeidsplanleggingen har blitt gjennomført i tett samarbeid med avdelingsledere, tillitsvalgte,
arbeidsplanteamet i HR og ressursenheten. Bemannings- og ferieplaner baseres på historiske tall og inntak
av pasienter (antall åpne senger) gjennom julen.

3. Pasient julebord
Pasientjulebord har vært en tradisjon i sykehuset i mange år. Årets julebord ble arrangert for pasienter og
pårørende i Sunnaas Sykehus onsdag 2. desember. AKIM som har ansvar for aktivitets-, kultur, idretts- og
miljøtilbudet i klinikken, var som tidligere år ansvarlig for planlegging og gjennomføring av julebordet i
samarbeid med brukerkonsulentene. Under arrangementet ble det servert gløgg og julemat laget av ISS i
kantinen i bygg H og bygg F. Det ble gjennomført underholdning i form av sang og musikk, og Quiz ledet av
sykehusprest og brukerkonsulent.
Med pyntet julebord, julemusikk, underholdning og god julemat sørger arrangementet for at klinikkens
inneliggende pasienter får ordentlig julestemning inn mot julen i sykehuset.
4. Mulighetsstudie for utearealer på Sunnaas sykehus
I forbindelse med sluttføring av byggetrinn 2, har sykehuset bestilt en studie av muligheter for utvikling av
sykehusets utearealer, med et grovt kostnadsoverslag. Oppdraget ble levert ferdig av C.F. Møller tegnestue
22. november.
Mulighetsstudien inkluderer en kombinasjon av nødvendige oppgraderinger for å ivareta sykehusets
basisbehov som rehabiliteringssykehus, for eksempel







skjerming
vegetasjon
terapeutisk hagebruk
sitteplasser og oppholdsarealer
aktivitetsområder
stier, gelendere osv.
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og spennende muligheter som
 grønne tak
 økt nærhet til og opplevelse av fiske- og salamanderdammene
 en sti med hengebruer gjennom naturen på sjøsiden av sykehuset
Mulighetsstudien er publisert på sykehusets intranett .Plansjer med utdrag fra mulighetsstudien er plassert
på veggen i nærhet av heisen i bygg I, 1. etg. Ultimo januar vil foretaksledelsen ta en beslutning vedrørende
tiltak som skal prioriteres i 2016, igangsetting av prosjektering og prioriterte tiltak i løpet 2016. Før
foretaksledelsens beslutning vil sykehusets ulike faggrupper ha mulighet til å gi sine innspill på tiltak som
burde prioriteres. Det gjøres oppmerksom på at det er mulighetene som vises på tegningen,
og ikke en ferdig gjennomføringsplan. Neste fase mot realisering av muligheter blir prosjektering basert på
bl.a. foretaksledelsens beslutning tidlig neste år.

