
 

 

  

 

 

Ledelsens gjennomgåelse 
3. tertial 2015  

 

 

 

 

 

Risikovurdering og tiltaksplan 

fra Sunnaas sykehus HF 

v/ fung. adm. dir. Kathi Sørvig 

 

 



 

 2 
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Analyse av mulige tap tilknyttet områder i risikobildet  

Risikoområder  Konsekvenser for 
pasientsikkerhet 

Konsekvenser for 
arbeidsmiljø/ansatte 

Konsekvenser for 
verdier/økonomi/ 
omgivelser 

Bygg D og K fremstår ikke 
som fremtidsrettede 
bygg for klinisk 
virksomhet 

Moderat Moderat Moderat 

Leveranse fra 
Sykehuspartner 

Moderat Moderat Moderat 

Åpne dokumenter i DIPS Moderat Lav Lav 

Involvering etter MBU Lav Moderat Moderat 

DRG heldøgn Lav Lav  Moderat 

Brannvernoppl./   
ny prosedyre for 
beredskapsøvelser 

Moderat Moderat Lav 

Svarprosent pasient-
tilfredshetsu.s. 

Lav Moderat Lav 

Månedsverk Lav Moderat Moderat 

Sykefravær Lav Moderat Moderat 
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Risikobilde 2. tertial 2015 
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Liten 
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mottatt henvisning 
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CARF-akkreditering 
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Fullføring av 
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nytt bygg 
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lokaler for 

ansatte 

 

1 

Meget 

liten 

Kostnad nytt 

bygg (HENT 

kontrakt) 

 

Kondemnable 

bygg A og B 

Fristbrudd Økonomisk 

handlingsrom 

 

Sykehus-infeksjoner 

  

 1 Ubetydelig 2 Lav 3 Moderat 4 Alvorlig 5 Svært 

alvorlig 

KONSEKVENS 

 

 
Innhold 

1. Mål for 2016 
1.1 Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet 
1.2 Forskning, innovasjon og internasjonal aktivitet 
1.3 Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet 
1.4 Mobilisering av leder og medarbeider – utdanning, kompetanse og fleksibilitet 
1.5 Organisering og utvikling av fellestjenester 
1.6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 

2. Lovkravene 
3. Avvik og forbedringsområder i TQM Helse 
4. Tilbakemeldinger/klager 
5. Risikoanalyser 
6. Interne revisjoner 
7. Eksterne tilsyn 
8. Endringer som kan påvirke kvaliteten 
9. Ledelsens gjennomgåelse av ytre miljø – årlig evaluering 
10. Årlig evaluering av CARF-områder som skal gjennomføres regelmessig (FTL-sak før 1. 

mars) 
 
Vedlegg:  
1. Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 
2. Evaluering av tilgjengelighetsplan (3. tertial) 
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Innledning 
 
Identifisering av risikoområder 
Strategi, langtidsplan og mål for Sunnaas sykehus danner sammen med relevante lovkrav, 
Oppdrag og bestilling for Sunnaas sykehus og Forskrift om internkontroll i helse- og 
omsorgstjenesten, grunnlaget for helseforetakets identifisering av risikoområder. 
 
Ledelsens gjennomgåelse omfatter de områdene som CARF organisasjonen krever at 
helseforetaket gjennomfører og evaluerer regelmessig (årlig, halvårlig og kvartalsvis).  Med 
unntak av årlig evaluering av tilgjengelighetsplan, behandles en samlet oversikt over CARF-
områdene fra og med 2016 som egen FTL-sak årlig og innen 1. mars. Forbedringsarbeidet 
innlemmes i målarbeidet. 
 
Sunnaas sykehus er miljøsertifisert etter ISO 14001. Den øverste ledelsen skal en gang i året 
gjennomføre Ledelsens gjennomgåelse av miljøfaktorer som påvirker det ytre miljø. 
Områdene er ivaretatt i mal for Ledelsens gjennomgåelse.  
 
Skjema for Rapportering av avvik etter tilsyn fra Helse Sør-Øst er lagt inn i malen.    
 
Alle forbedringstiltak tilknyttet risikoområder i risikobildet, beskrives i tiltaksplan. 

 

 
 

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 

   Positiv  Klinikksjef 

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

effekt 
Tiltaksansvarlig 

   Positiv  Hygienesykepleier 

 
Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 
Rapporteringsansvarlig klinikksjef 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 
   Positiv  Avdelingsleder 

PIA  

 
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 

   Negativ Ned gang fra 2014 til 2015 - fra Linjeledere 
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65 % til 60 % 
Alle enheter med unntak av 2 
har utarbeidet handlingsplaner 
etter undersøkelsen – vanskelig 
å forklare nedgangen. Sentralt 
arbeidsmiljøutvalg (AMU)skal 
gjennomgå resultatet og 
vurdere eventuelle nye tiltak for 
2016. 

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

effekt 
Tiltaksansvarlig 

   Positiv  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 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Det skal vurderes om søknad skal sendes i 
2016 

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 

    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, deltar i 
regionalt 
forbedringsområde 

Sykehusprovisor 

Trykksår 5    Rutiner innført, 
vurdere målinger 

Fagansvarlig 
sykepleier RMN 

Fall 8    Innført, Fagsjef fysioterapi 
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punktmålinger 

Urinveisinfeksjoner 7    Enhetlige rutiner er 
innført, vurdere 
målinger 

Uroterapeut 

Ernæring     Videreføre vedtatt 
strategi, 
ernæringsseminar 

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 

   I prosess Ernæringsfysiolog 

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

    Kvalitetssjef 

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

   Registrering av behandlingsprogram er 
tilgjengelig i DIPS.  
Noen uklarheter i registrering spesielt 
knyttet til henvisninger mottatt før 1.1.2016 
som nå utredes. 
Forventet at dette vil løses i løpet av februar 
2016. 

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 

   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 samf. og arb.liv er lagt inn i 
alle programmene. Sikre at  dette er lagt 
inn i sjekkliste ved utskrivelse. 

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

2. 
tertial 

3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    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  659 569 Gjøre tiltak som er direkte knyttet opp 
mot de personene som har åpne 
dokumenter.  
Ledere tar direkte kontakt med ansatte 
som har mange dok.åpne.  
DIPS administrator skal sende ut oversikt 
til ledere – ligger også på fellesområdet 
internrapportering 

Avdelingsledere 

 
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 

    Avdelingsleder PIA 

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

tertial 
3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Avdelingsleder  PIA 

 
 

 

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

   I prosess – ferdig stilles 3. tertial 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 

    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 

   Fire veiledere er ferdig, urinveier, lunge 
og smerte ikke ferdig, men hatt fagdag 
og startet implementering 

Samhandlingssjef 

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

    Samhandlingssjef 
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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 

    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 

   Avklare bibliotekar-krav mot OUS Samhandlingssjef 

 
 
 

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 

   Ned gang fra 2014 til 2015 - fra 65 % til 60 % 
Alle enheter med unntak av 2 har utarbeidet 
handlingsplaner etter undersøkelsen – 
vanskelig å forklare nedgangen. Sentralt 
arbeidsmiljøutvalg (AMU)skal gjennomgå 
resultatet og vurdere eventuelle nye tiltak 
for 2016.  

HR direktør 

 
Sykefravær er 6,0 prosent eller lavere 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Måltallet ble endret fra 6,5 % til 6,0 % per 
01.07.15 grunnet veldig godt resultat de 

HR direktør 
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første 6 månedene. Sykefraværet tom 
november er 6,4 % 2015 grunnet økt 
sykefravær i 3. tertial.  
 
IA-utvalget i foretaket vil utarbeide forslag 
til nye mål og tiltak for 2016 som skal 
behandles av sentralt AMU. 

Tiltak som er i prosess/ diskuteres er: 

- månedlig rapportering av 
sykefraværstallene i AMU/ sendes 
ledere  

- analysere tallene hver tertial 
- tilby støtte fra HR og/ eller BHT til 

ledere med enheter som skårer høyt på 
fraværsstatistikken 

- eget prosjekt for å kartlegge bruket av 
gradert sykemelding og tilrettelegging 

- gjennomføre lederopplæring i løpet av 
1. tertial med fokus på 
tilretteleggingsplikten og den nye 
satsingen til NAV om blant annet å 
håndheve krav om arbeidsplikt innen 
åtte uker for sykemeldte 

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

   Tiltakene fra 1. tertial over er gjennomført 
Forventet effekt er at ledere og ansatte er 
kjent med bedriftshelsetjenestens tilbud og 
oppgaver, og at den blir brukt 
hensiktsmessig når det er behov.  
 
Per 3. tertial viser tallene en god utvikling 
for bruken av bedriftshelsetjenesten. 
Bruken av tjenestene er stadig økende, og 
stadig flere deler av virksomheten benytter 
seg av tilbudet. 

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 

    HR direktør 

 
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. 

HR direktør 
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Forventet effekt vil være å nå måltallet på at 
530 ansatte skal ha gjennomført obligatorisk 
opplæring i løpet av 2015. 
Per 3 tertial er det registrert 377 deltagere i 
praktisk opplæring. 
Tiltak: 
- Videreføre nytt konsept for praktisk 

opp-læring 
- lederforankring/ lederoppfølging 
- fortsatt høyt fokus på deltagelse 
- - fokus på gjennomføring av e-

læringskursene 

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

    Økonomidirektør 

 
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 

    Forskningsdirektør 

 
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 
Status 3. tertial – vil oppnås innen mål – 
året som går til ultimo februar. 

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 utarbeidet og ble 
vedtatt i foretaksledelsen i november. Dette 
har vært 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 
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1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   System for overordnet kompetansestyring 
er nå utarbeidet og vedtatt. se p. over 
Forventet effekt vil være en mer langsiktig 
og strategisk tenkning rundt ansettelser og 
kompetansemål for opplæring av ansatte i 
den enkelte enhet 

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 
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. 

Klinikksjef 

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

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    

 

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 

    HR-direktør 

 
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 

    Samhandlingssjef 
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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 

     Prosjektleder  

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

    Klinikksjef, 
avdelingssjef 

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

   Planutarbeidelse av reguleringsplan har 
vært samkjørt med Idefase for byggetrinn 3, 
sistnevnte styrebehandlet i sak 57/15. 
Utarbeidet reguleringsplan oversendes. 
Områdeplanen er utarbeidet etter pålegg 
fra Nesodden kommune og skal sikre 
fremtidig utvikling av sykehusområdet. 
Komplett planforslag oversendes til 
behandling i kommunen januar 2016. 

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 

   Idefase for byggetrinn 3 ble styrebehandlet i 
sak 57/15 og anmodning om å få starte 
konseptfase er oversendt Helse Sør Øst RHF. 

Eiendomssjef 

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

   I henhold til plan er det forberedelser til 
standardisering som har gått i 2015. 
Målformulering er feil. 

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 

    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 

    Sikkerhetsansv
arlig IKT 

 
Elektronisk kommunikasjon benyttes når det er mulig  
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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 

    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 

   Det er etterspurt støtte i form av felles 
arbeid rundt temaet i regionalt 
miljønettverk, men er ikke organisert som 
felles innsats. Det bør vurderes å legge 
området inn som innovasjonstiltak i fbm 
byggetrinn 3 dersom dette realiseres og 
videreføres gjennomgående for hele 
bygningsmassen. 

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 

    Økonomidirektør 

 
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. 

   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  Godt i gang med arbeidet i klinikk FTL 



 

 15 

 “jobb smartere” 

 
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 

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 

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 2016 

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 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 
Ikke 
gjennomført 

Ikke 
gjennomført 

Ikke 
gjennomført 

Vurdere behov i.f.m. mål 2016 
Effekt: avklarer om målet videreføres 

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 

 

Foretaket er 
med i regional 
arbeidsgruppe 
for KPP 

Foretaket er 
med i regional 
arbeidsgruppe 
for KPP 
Foretaket 
forventer å 
levere KPP for 
året 2015 på 
nivå A. 

 

-Fortsatt deltagelse i HSØ-
KPPgruppe 
-Vurdere alternative løsninger med 
eksterne leverandører 
-Vurdere ulike muligheter for 
datavarehusløsninger med andre HF 
 
Effekt:  
Effekt på sikt er uklar 

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 Ikke innført   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. 
Tiltak: Vurdere om ta ut mål, da ikke mer 
å gjøre før nytt ERP system er 
implementert, anslått 1.1.18 

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 

   Det er utarbeidet en mal og beskrivelse 
for MTU. Dette gir en bedre struktur for 

Avdelingssjef 
Servicesenter 
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oppfølging og ivaretar hele sykehusets 
behov. Utskiftingsplan for flere områder 
blir fortløpende vurdert.  Det vil jobbes 
videre med området gjennom 2016 med 
mål å redusere bruk av ekstern 
leverandør og få ned kostnader 

 
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) 

    Samhandl.sjef 

Brannvern 
(Inkl. obl. opplæring) 

   414 ansatte har 
deltatt på 
brannopplæring i 
2015 og stor 
forbedring fra 
tidligere år. 
Fremdeles 
potensiale å 
forbedre deltagelsen 
for å nå måltallet 
540 (fast ansatte/ 
faste vikarer/ 
prosjektstillinger) – 
ref FTL-sak mars 
2015. 

Eiendomssjef 

Pasientsikkerhet 
(Inkl. obl. HLR-
opplæring) 

   Gjennomført 
pasientsikkerhets-
visitter og nye 
rutiner for HLR-
opplæring 

Fagdirektør 

Medisinsk utstyr 
(Inkl. obl. opplæring) 

   Revisjon DSB Avd.sjef 
serviceavd. 

 
 
 

3. Avvik og forbedringsområder i TQM Helse 
Rapporteringsansvarlige er FTL 

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

Tiltaksansvarlig 

Pasientrelaterte 174 144 239   
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Pasientrelaterte 
hendelser meldt 
Kunnskapssenteret 

3 4 4   

Pasientrelaterte 
hendelser meldt 
Helsetilsynet 

0 0 0   

Medarbeiderrelaterte 61 101 112   
Driftsrelaterte 87 108 162   
Annet   25   
Antall åpne hendelser 2013: 46 

2014:110 
2015:227 

2013: 43 
2014: 67 
2015:343 

2013:1 
2014:29 
2015:429 

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

linjeledere 

Det er meldt til sammen 1351 uønskede hendelser og forbedringsforslag i 2015 i TQM Helse, 
noe som er en økning fra 2014. Det ble da meldt 1008 uønskede hendelser og 
forbedringsforslag. Økningen gjelder i hovedsak driftsmeldinger, og det skyldes innflytting til 
nytt bygg og omorganisering av klinikk.  

 
 
 

4. Tilbakemeldinger/klager 
Rapporteringsansvarlige er klinikksjef og kommunikasjonsdirektør 

Indikatorer 1. tertial 2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og 
forventet effekt 

Tiltaksansvarlig 

Pasienter/brukere 6 nye, 
registrert 
i Public 

1 3  Klinikksjef 

Pårørende  1 1  Klinikksjef 

Samarbeidspartnere     Kommunikasjonsdir. 

Mediaomtale     Kommunikasjonsdir. 

Medarbeidere     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% 

91% V: 90 % 
B: 93% 

 
 

Klinikksjef 

Svarprosent > 60 49,2 32,4 46,4 Se tiltaksplan Klinikksjef 

 
 
 

5. Risikoanalyser  
Rapporteringsansvarlig er FTL 

Områder Risikovurdering Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

Smittevern   ROS- analyse for metode 

smitterenhold er gjennomført. 
Smitterobot er innkjøpt.  
Ny prosedyre for daglig renhold 

Enhetsleder 
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smitterom/isolat er utarbeidet. 
Bestillingsskjema for 
romdesinfeksjon/smitterenhold er 
utarbeidet  
Forventet effekt:  
Nye prosedyrer sikrer forutsigbar 
bruk av smitterobot   

 
 
 

6. Interne revisjoner  

 
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  

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 & 

9/14 
Miljøkrav ved innkjøp 

3 31.12.14  
Ny lukkefrist 
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teknikk 01.03.15 

 

Revisjonsprogram 2015-2016 
Rapporteringsansvarlig er kvalitetssjef 
Revisjonsområder Beskrivelse av 

revisjonsområde 
Klinikk/ 
Avdeling 

Antall 
avvik 

Lukke 
frist 
 

Ikke 
lukkede 
avvik 

Forventet 
effekt 

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

Forbedringsområde 
meldt etter 
miljørevisjon ISO 
14001 

Service-
senter og 
Samhandl. 
avd. 

2 01.02.16   

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 31.01.16   

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. 

ISO 14001 – 
iverksetting og drift  

Service-
senter og 
Service & 
teknikk + 

   Foreløpig ikke 
planlagt eller 
igangsatt. 
Revisjonen 
må 
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halvår 2015 Klinikk  gjennomføres 
før resertifi-
sering ved 
måneds-
skiftet 
okt/nov ‘16 

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

Miljøriktig 
avfallshåndtering  
 

Service-
senter, 
Service og 
teknikk 

   Foreløpig 
ikke planlagt 
eller 
igangsatt. 
Usikkert 
med 
ressurser til 
å gjennom-
føre 
revisjonen 
som 
planlagt. 

15/16 
Miljø-styring 
Revisjonen 
gjennomføres 
januar 2016 

Energi og miljø i bygg 
og rehabilitering  

Service-
senter og 
Service og 
teknikk 
 

   Foreløpig 
ikke planlagt 
eller 
igangsatt. 
Usikkert 
med 
ressurser til 
å gjennom-
føre 
revisjonen 
som 
planlagt. 

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 

Gjennomført 
Alle avvik er 
lukket. 

14/15 
Miljø-styring 
Revisjonen 
gjennomføres mai 
2016 

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

   Foreløpig ikke 
planlagt eller 
igangsatt. 
Revisjonen 
må 
gjennomføres 
før omsertifi-
sering ved 
måneds-
skiftet 
okt/nov ‘16 

 

Revisjon miljøsertifisering ISO 14001 
Rapporteringsansvarlig er avdelingssjef Servicesenter 
Revisjonsområde Tidspunkt Evaluering 

 Periodisk miljørevisjon DNV.GL  
 

Desember 2015 Gjennomført. Ingen avvik. 
3 observasjoner. 8 
forbedringsmuligheter. 
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Konsernrevisjoner 
Rapporteringsansvarlig er kvalitetssjef 
Revisjonsområde Tidspunkt Evaluering 

Gjennomført konsernrevisjon ved 
SunHF våren 2015 av: 

1. Virksomhetsstyring 
2. Kompetansestyring 
3. Utskriving av pasient til 

kommunehelsetjenesten 

Gjennomført 
formøte 
desember 2014 
– mars 2015 
 

Forbedringsarbeidet er i avslutningsfasen. 
Handlingsplaner er behandlet i FTL og i 
styret. Ny styresak 1. halvår 2016. 
Status for pkt. 
1. System er forbedret i henhold til 

anbefalinger, iverksetter nye rutiner 
høsten 2015 

2. Det er utarbeidet ”Overordnet 
dokument for kompetansestyring”.  

3. Fulgt opp i samsvar med handlingsplan. 

 
 

7. Eksterne tilsyn 
Rapporteringsansvarlig er avdelingssjef Servicesenter 
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Statens Helsetilsyn                           

Fylkesmannen 
helseavd. 

                          

Nasjonalt 
folkehelseinstitutt 

                          

Helsedirektoratet                           

Statens 
legemiddelverk 

                          

Datatilsynet                           

Mattilsynet                           

Arbeidstilsynet                           
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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 
oversendes 
innen 
fristen 
01.02.16 

Kommunalt 
brannvesen 

1 3 3 0 
     

1 
 

1 

Tilsyn 
gjennomført 
20.04.15 
Tiltaksplan 
for lukking 
av avvik 
sendt 
innen gitt 
frist 
05.06.15 

Luftfartstilsynet                           

Riksrevisjonen                           

Justervesenet                            

Kommunal vann- og 
avløpsetat 

                          

Antall                           

Skjemaer er utfylt 
av:  Inger Nitteberg, avdelingssjef  

Dato: 
 07.01.16 

* 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. 
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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     Eiendomssjef 

Leveranse fra 
Sykehuspartner 

   Brev til markedsdir.i SP fra 
adm.dir. i SunHF. 
Se beskrivelse i tiltaksplan 

Samhandlingssjef 

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

   Masterplanarbeider 2014-
2015 er sluttført og 
ansatte/fagmiljøer har 
flyttet inn i nye lokaler. 
Evaluering av gjennomførte 
arbeider 2014 – 2015 er 
iverksatt. 

Avdelingssjef 
servicesenter 

Kostnad nytt bygg     Økonomidir. 

System for 
utskriving av 
pasient 

   Se beskrivelse i tiltaksplan Klinikksjef 

Antall åpne 
dokumenter 

    Klinikksjef 

Bygg D og K 
fremstår ikke som 
fremtidsrettede 
bygg for klinisk 
virksomhet 

   Se beskrivelse i tiltaksplan Eiendomssjef 

 
 
 

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 

Enkelte planlagte 
revisjoner ligger 
på vente, men 
gjennomførte 
interne revisjoner 
er fulgt opp. 
Samsvarsvurdering 
er i hovedsak 
gjennomført. 

 Revisjonsprogrammet 
må gjennomgås og 
evt. revideres mht. til 
ressursbelastning 
revisjonene 
medfører. 

 

Evaluere henvendelser fra 
eksterne berørte parter 

Ingen slike 
henvendelser har 
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inklusive klager kommet ila. 2015. 

Evaluere organisasjonens 
miljøprestasjon 

Miljøprestasjonen 
er kartlagt og vil 
vises i LGG miljø 
2016 

   

Evaluere i hvilken grad 
mål og delmål er oppnådd 

Mål og delmål er 
gjennomgått og 
status er evaluert 

   

Evaluere status for 
korrigerende og 
forebyggende tiltak 

Vi har oversikt 
over alle aktuelle 
hendelser i TQM. 
Egen intern 
revisjon for 
saksbehandling i 
TQM er 
gjennomført 

   

Evaluere oppfølgingstiltak 
etter ledelsens tidligere 
gjennomgåelser 

Oppfølgingstiltak 
er systematisk 
fulgt opp og 
implementert. 

   

Evaluere endrede 
forutsetninger, inklusive 
utvikling med hensyn til 
lovbestemte krav og andre 
krav som angår dens 
miljøaspekter 

Gjennomført. 
Oversikt over 
lovkrav er 
oppdatert. 
Oversikt over 
miljøaspektene 
forbedres hvert år. 
Klimafotavtrykk 
fra innkjøp 
innarbeides i 
oversikt over 
miljøaspekter. 
Resertifisering 
etter ISO 
14001:2015 vil 
utløse enkelte 
endringer i SunHFs 
miljøledelse i 
2016. 

   

 
 
Vedlegg:  

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

2. Evaluering av tilgjengelighetsplan – gjennomføres årlig 


