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Oversikt over pasientdata og kvalitetsindikatorer
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KPI 1.2 Utskrivinger totalt på sykehuset og poliklinikk
KPI 1.3 Tolkesamtaler
KPI 1.4 Timeavtale sammen med svar på vurdert henvisning (”direkte time”)
KPI 1.5 Gj. snittlig vurderingstid på henvisinger hele foretaket
KPI 1.6 Avviste henvisninger
Effektivitet
KPI 2. 1 Gjennomsnittlig liggetid per seksjon og team
KPI 2. 2 Pasienter ikke møtt poliklinikk (hjerneslag og ryggmargsskader)
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Kvaltietsarbeid Sunnaas sykehus – de viktigste områdene i 2015
Dette er Sunnaas sykehus HF sin femte
kvalitetsrapport siden sykehuset oppnådde
akkreditering av CARF-organisasjonen
(Commission on Accreditation of
Rehabilitation Facilities), for første gang i
2006. Hensikten med kvalitetsrapporten er å
synliggjøre organisasjonens forbedrings-,
kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid. Sunnaas
sykehus HF skal sikre pasientene et helsetilbud
med høy kvalitet og der pasientene og deres
nærmeste er de viktigste
premissleverandørerene. Våre pasienter har
komplekse fysiske og/eller kognitive utfall som
ofte gir aktivitetsbegrensninger og
restriksjoner for deltakelse i samfunnet.
Virksomheten på Sunnaas sykehus HF er
verdibasert og ansatte vektlegger verdiene




Profesjonalitet
Engasjement
Glede

Noen av nøkkelområdene som gjelder
pasienttilbudet i 2015 har vært:
 Reakkreditert av Commission on
Accreditation of Rehabilitation Facilities
(CARF) Sunnaas sykehus HF ble i 2015
reakkreditert for tredje gang i henhold til
kvalitetskravene fra den amerikanske
CARF-organisasjonen. Sykehuset
oppnådde reakkreditering på høyeste
internasjonale nivå for en ny periode på
tre år, hvor alle
rehabiliteringsprogrammene i sykehuset
og virksomhetsstyring, inkludert styret,
inngår. En forbedringsplan (Quality
Improvement Plan) er utarbeidet som
følge av granskningen.
 Tatt i bruk nytt bygg
De nye pasientarealene på 5000 kvm, som
har vært under bygging siden 2013, ble

tatt i bruk i 2015. Det nye bygget har gitt
muligheter for å tilpasse, effektivisere og
optimalisere pasienttilbudet og
arbeidsprosesser i sykehuset. Det har
gjennom 2015 vært gjennomført
organisatoriske tilpasninger av klinikken.
Den viktigste endringen innebærer at
klinikk har fjernet et ledelsesnivå.


Pasientsikkerhet
Innsatsområdene i det nasjonale
pasientsikkerhetsprogrammet ”i trygge
hender 24/7” som er relevante for
fysikalsk medisin og rehabilitering, er
innført og vurdert som svært sentrale
områder for Sunnaas sykehus HF. I løpet
av 2015 har det vært stort engasjement i
sykehuset og arbeidet er godt forankret i
klinikken. Sykehusets øverste ledelse har
gjennomført to runder med
pasientsikkerhetsvisitter i alle enheter
som tilbyr pasientbehandling, noe som har
blitt svært godt mottatt i organisasjonen
og resultert i påfølgende handlingsplaner
for forbedringstiltak.

 Pasienttilfredshet
Sykehuset deltar i den nasjonale
pasienttilfredshetsundersøkelsen
(PasOpp). I tillegg gjennomfører sykehuset
en intern fortløpende
pasienttilfredshetsundersøkelse.
Resultater og forbedringsarbeid
rapporteres tertialvis til avdelingene,
foretaksledelsen og styret. I 2015 er
spørsmålene i den interne undersøkelsen
evaluert og omformulert. Brukerutvalget
har vært premissleverandør i dette
arbeidet. Andelen pasienter som i 2015
svarte at de totalt sett var meget fornøyd
eller svært fornøyd med oppholdet,
var 91 %. Svarprosenten var på 41,3.
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 Nedgang i antall sykehusinfeksjoner
Sykehuset arbeidet også i 2015
systematisk med å øke kunnskapen om
smittevern hos alle personellgrupper.
Dette har ført til bedre rutiner og
prosedyrer. Sykehuset har gode
målerutiner og gjennomførte i 2015 fire
prevalensundersøkelser. Resultatene viser
en økning i antall sykehusinfeksjoner fra
3,3 prosent i 2014 til 3,9 prosent 2015.
Tiltakene har gitt ønsket effekt, og
sykehuset vil fortsette det systematiske
forbedringsarbeidet.

Sykehusets planer og prioriteringer er
beskrevet i kvalitetsrapporten.
Våre ansatte er opptatt av å kunne tilby sikre
og effektive tilbud til alle våre pasienter, og vi
ser frem til å gjennomføre ytterligere
forbedringer i 2016.

________________
Kathi Sørvig
Fungerende adm.dir.

Kjerneindikatorer:
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Kvalitetsindikatorer
(av Gøril Otterlei, kvalitetssjef)
Sunnaas sykehus HF har et ansvar for å bidra
til et likeverdig tjenestetilbud og til at
ressursene blir utnyttet best mulig. I 2015 var
det styrket innsats for å nå de regionale
målene om at:
 Ventetiden er redusert og pasienten
opplever ikke fristbrudd
 Sykehusinfeksjoner er redusert til
under 3 prosent
 Pasienten får timeavtale sammen med
bekreftelse på mottatt henvisning
 Alle medarbeidere skal involveres i
oppfølging av
medarbeiderundersøkelsen med
etablering av forbedringstiltak for
egen enhet
 Det er skapt økonomisk handlingsrom
som sikrer nødvendige investeringer
Sykehuset har blant annet gjennom CARFakkrediteringen, forpliktet seg til å arbeide for
kontinuerlig forbedring, noe som innebærer
kontinuerlig læring og å måle resultater av det
tilbudet som gis. Dette er gjort gjennom å:
 samle data/informasjon fra interne og
eksterne ressurser som gjelder
sykehusets tilbud,
 analysere de innsamlede resultatene
og
 utvikle analysene slik at de kan gi
anbefalinger rettet mot forbedring av
tilbudene
Med utgangspunkt i de mulighetene som det
pasientadministrative systemet gir, er

kvalitetsrapporten strukturert gjennom
nøkkelindikatorer som gjelder for følgende
CARF-akkrediterte rehabiliteringsprogram:
 Ryggmargskadeprogrammet
 Program for multitraume, amputasjon
brann og nevrologi
 Program for traumatisk hjerneskade
 Program for hjerneslag
 Program for kognitiv rehabilitering
 Program for smerterehabilitering
Nøkkelindikatorer som gjelder for
virksomhetsstyring er presentert gjennom
følgende områder:





Tilgjengelighet
Effektivitet
Effekt av tilbudet
Pasienttilfredshet

De fleste av indikatorene er målbare og viser
utvikling rettet mot spesifikke mål. De gjør
beslutningstakerne i stand til å vurdere
måloppnåelse innen gitte tidsrammer.
Målene er enten nasjonale eller basert på
egenrapporterte historiske data. I 2015
gjennomførte sykehuset en omorganisering av
det kliniske tilbudet. Resultatene som vises i
kvalitetsrapporten presenteres med
utgangspunkt i tidligere organisering.
Resultatene blir lett synlige gjennom bruk av
”trafikklys” som grønn, gul og rød. Tabellen på
side 6 viser status på måloppnåelse i 2015.
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Høy måloppnåelse
KPI 1.1 Ventetid –
Måloppnåelse er <55 dager
KPI 1.2 Utskrivinger totalt
Måloppnåelse er:
Heldøgn-2950 og Pol-299
KPI 1.3 Tolkesamtaler
KPI 1.4 Timeavtale sammen
med svar på vurdert henvisning
KPI 1.5 Gj. snittlig vurderingstid
på henvisinger hele foretaket
Måloppnåelse er > 10 dager
KPI 1.6 Avviste henvisninger
KPI 2. 1 Gjennomsnittlig liggetid
per seksjon og team

KPI 2.4 Beleggsprosent per
seksjon

Moderat måloppnåelse

Lav måloppnåelse

KPI 2. 2 Pasienter ikke møtt
poliklinikk (hjerneslag og
ryggmargsskader)
KPI 2.3 Månedsverk
Måloppnåelse er 545
KPI 2.5 Epikrisetid
Måloppnåelse er 100%

KPI 3.1 Individuelle
Funksjonelle målinger-FIM
KPI 3.2 Utskrivelse til hjemmet
KPI 3.3 Ikke planlagte
utskrivelser
KPI 3.4 Fall Måloppnåelse er>
1,3 per 1000 seng
KPI 3.5 MRSA og ESBL
KPI 3.6 Prevalensmåling av
sykehusinfeksjoner
Måloppnåelse er >3 %
Pasienttilfredshetsundersøkelse
Måloppnåelse er 60 %
4.1.1 Alt i alt hvor fornøyd er du
med oppholdet?
Måloppnåelse er 93 %
4.1.2 Opplevde du at
rehabiliteringsteamet planla en
god utskrivelse sammen med
deg?
Måloppnåelse er 82 %
Oversikten gir i gul ramme et bilde av de forbedringsområdene som sykehuset vil øke innsatsen på i
2016. For å kunne vurdere grad av måloppnåelse, er det avgjørende å definere måltall og
grenseverdier for hver av kvalitetsindikatorene. Oversikten viser at det er flere indikatorer i
kvalitetsrapporten hvor måltall og grenseverdier ikke er definert, og som det derfor er vanskelig å
vurdere måloppnåelse på. Definisjon av måltall og grenseverdier blir et satsningsområde for 2016.
KPI 4.3 Pasientklager
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Fordeling av pasienter per seksjon, kjønn og alder
(av Siv Horn, kvalitetsrådgiver)

Vi starter denne kvalitetsrapporten med å
seksjonsvis illustrere pasientgrunnlaget, kjønn
og aldersfordeling for årene 2013, 2014 og
2015. I 2015 er det hentet ut seksjonsvise tall
fordi organisasjonen var satt opp slik i
pasientadministrasjon systemet DIPS. Vi må
derfor forholde oss til gammel organisering
når tallene analyseres.
Pasienter per seksjon viser antall pasienter
fordelt på seksjon for hjerneskader (HS),
seksjon for ryggmargsskader multitraume og
nevrologi (RMN), seksjon for vurdering og
oppfølging (VO), poliklinikk (Sun Pol), og
raskere tilbake poliklinikk (RATI). Fra 2013 til
2015 har antall pasienter som mottar et tilbud
ved Sunnaas sykehus HF økt. Økning i
poliklinisk virksomhet er nærmere beskrevet i
1.2 Utskrivinger Vi ser en økning av antall
pasienter i RMN, og nedgang i HS – noe vi
antar har en sammenheng med tilpasninger i

ny organisasjon hvor barn fra 0-18 år ble
flyttet til ny barne- og ungdomsenhet.
Kjønnsfordeling per seksjon viser i prosent
hvordan fordelingen av menn og var i 2015.
Det er liten variasjon i seksjonene som gir
tilbud om primærrehabilitering. Tendensen er
at det fremdeles er flere menn innlagt til
rehabilitering enn kvinner. Det kan ha årsak i
at flere menn enn kvinner skader seg årlig. I
seksjon for vurdering og oppfølging var det lik
fordeling mellom kvinner og menn i 2014 og
2015. Det var flere kvinner enn menn som fikk
tilbud i RATI (raskere tilbake), noe som kan
skyldes at det er flere kvinner som er
sykemeldt enn menn.
Aldersfordeling er fremstilt i prosent per
seksjon. Det er liten variasjon i
alderssammensetningen de tre siste årene.
Aldersgruppen 41-65 er størst.

.

7
Kvalitetsrapport 2015

HS = seksjon for hjerneskader
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi
VO = seksjon for vurdering og oppfølging
PIA = seksjon for poliklinikk, inntak og ambulerende team
RASKERE TILBAKE = raskere tilbake prosjektet

8
Kvalitetsrapport 2015

1.0 Tilgjengelighet
1.1 Ventetid – gjennomsnittlig antall ventedager
(av Ellen Combs, avdelingsleder PIA og Margrethe Hoen, avdelingsleder vurdering)

Målet for sykehuset er at ventiden er kortere
enn 55 dager. I 2015 ble det satt igang flere
tiltak for å redusere ventetiden. Sykehuset
fortsetter med disse tiltakene som synes å ha
hatt effekt på ventetiden
Forbedringsarbeid 2016
 Gjøre en grundig gjennomgang av
henvisningene
 Bedre kontrollen av pasientbestemte
utsettelser og om henvisningene er
riktig kodet
 Pasientutsettelse er satt til maks to
ganger
 Legevurderering om tilbudet skal
være et heldøgnstilbud eller et
poliklinisk tilbud

 Pasienter kommer til poliklinisk
vurdering før arbeidsevneopphold og
smertevurderingsopphold
 Redusere antall gruppeopphold for å
skape rom for flere individuelle
opphold
Nøyaktigheten med håndtering av
henvisninger og økt kapasitet på individuelle
smerteprogram og arbeidsevneprogram er
blant tiltakene som har gitt resultater. Vi
erfarer at pasienter som innkalles til vurdering
og oppfølging avbestiller på kort varsel. Dette
planlegger vi for ved å ha tilgang på pasienter
som kan møte på kort varsel.

HS = seksjon for hjerneskader
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi
VO = seksjon for vurdering og oppfølging
PIA = seksjon for poliklinikk, inntak og ambulerende team
SUN = Sunnaas sykehus totalt
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1.2 Utskrivinger totalt
(av Ellen Combs, avdelingsleder PIA)

Sykehuset har en kapasitet på 159 senger.
Sykehusets mål er 2950 utskrivelser heldøgn
og 2800 utskrivelser poliklinikk .
Tallene viser antall utskrivelser seksjonsvis.
Vurdering og oppfølging (VO), poliklinikken og
RATI har flest utskrivelser. Vi ser en god
utvikling i antall utskrivelser i poliklinikk de
siste årene. Poliklinikken oppnådde 3069
konsultasjoner i 2015, et resultat som var
høyere enn måltallet. Det siste året har det
vært en økning i antall henvisinger til
poliklinikken. En årsak til dette kan være at
sårprosjektet med video/telemedisin er
etablert som en del av det polikliniske
tilbudet. I tillegg har sykehuset effektivisert
det polikliniske tilbudet og sett nærmere på
hvordan det er strukturert. Man fortsetter
med polikliniske vurderinger før pasientene
blir lagt inn i vurderings- og

oppfølgingsavdelingene. Dette er et tiltak som
kan bidra til å nå måltallet på 2800
konsultasjoner i 2016.
Høsten 2015 ble treningspoliklinikken etablert
ved Aker helsearena, Oslo.
Pilotprosjekt ”Trening og erfaring for personer
med funksjons hindring” gikk over 11 uker og
”Trening og erfaring for personer med kognitiv
svikt” over åtte uker. Totalt ble det registrert
over 300 utskrivelser i prosjektet.
Fra august 2015 ble tilbudet til barn og unge i
klinikken samlet under seksjon RMN. Avvikling
av flere korte kontroll- og vurderingsopphold
for barn og unge har bidratt til flere
utskrivelser fra RMN og tilsvarende noen
færre fra seksjon HS.

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

Antall tolkesamtaler har gått noe ned i 2015
sammenlignet med 2014. Det kan være flere
årsaker til dette. Den mest nærliggende er at
det er en naturlig variasjon i hvilke pasienter
som til enhver tid har behov for tolk. Det er
foretatt en uformell, muntlig undersøkelse
blant bestillerne av tolketjenester ved
sykehuset. De opplever at tolk blir benyttet
når teamene har behov for det. Ved én av
avdelingene ser vi imidlertid en stor nedgang i
antall arbeidsevnevurderinger, et opphold
hvor mange av pasientene har behov for tolk.
Avdelingen forklarer at noe av nedgangen i
antall tolkesamtaler kan skyldes nedgang i
antall opphold av denne typen.

Den nye Tolkesentralen er svært godt mottatt
og vi opplever at kvaliteten på tolkene har økt
betraktelig. Bevisstheten omkring tolk og
tolkebruk styrkes jevnlig gjennom tilbud om
opplæring. Flere avdelinger har også brukt
tolk i gruppebaserte tilbud, noe som har vært
en lovende erfaring og et viktig bidrag i å
levere likeverdige helsetjenester. Sunnaas
sykehus har også vært involvert i et
pilotprosjekt om skjermtolking gjennom et
masterprosjekt ved Tolkesentralen.
Gjennomføring av prosjektet har ytterligere
satt tolk og tolkebruk på agendaen.

1.4 Timeavtale sammen med svar på vurdert henvisning (”direkte booking”)
(av Ellen Combs, avdelingsleder PIA)

Målet er at alle pasientene får timeavtale
sammen med bekreftelse på mottatt
henvisning. Fra 1. november trådte nye
pasientrettigheter i kraft. Vurderingstiden ble
endret fra 30 til 10 virkedager. Effekten av
dette påvirker direktebooking i positiv retning.
Tallene pekte allerede i riktig retning på
slutten av året, 85 prosent i november og 95
prosent i desember.

Forbedringsarbeid 2016:
 Inntakskoordinatorene skal
direktebookenår det er mulig. Det har
vært en større økning i
direktebooking til smerte- og
arbeidsevneprogrammene enn de
andre programmene i VO.
Forutsigbare ressurser i poliklinikken
har gjort direktebooking lettere å
gjennomføre.
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HS = seksjon for hjerneskader
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi
VO = seksjon for vurdering og oppfølging
SunPol = Sunnaas poliklinikk,
RATI = raskere tilbake prosjektet

1.5 Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisinger hele foretaket
(av Frank Becker, klinikkoverlege)

Tiden som brukes for vurdering av
henvisninger er redusert fra 2014 til 2015,
men fremdeles er vurderingstiden høyere enn
ønsket. Etter en endring av
pasientrettighetsloven som trådte i kraft 1.
november 2015, skal pasientene motta

tidspunkt for poliklinisk konsultasjon eller
innleggelse innen 10 dager etter mottatt
henvisning. I den forbindelse er det innført
nye tiltak som gjør at vi forventer ytterligere
redusert vurderingstid i 2016.

Vurderingstid Sunnaas Sykehus 2014
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1.6 Avviste henvisninger
(av Frank Becker, klinikkoverlege)

Antallet avviste henvisninger har vært stabilt
over mange år. Seksjon for hjerneskade har et
stort antall søknader der det ikke vurderes å
være behov for rehabilitering på regionalt
nivå. Dette gjelder spesielt pasienter med
hjerneslag der det vurderes at rehabilitering i
områdesykehus, i privat

rehabiliteringsinstitusjon eller i kommunen er
riktig behandlingsnivå.
Det pågående nasjonale arbeidet med
pakkeforløp hjerneslag vil forhåpentligvis føre
til klarere inntakskriterier med mer
målrettede henvisninger, og dermed føre til
lavere avslagsprosent.

HS = seksjon for hjerneskader
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og
nevrologi
VO = seksjon for vurdering og oppfølging
PIA = seksjon for poliklinikk, inntak og ambulerende team
SUN = Sunnaas sykehus totalt
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2.0 Effektivitet
2. 1 Gjennomsnittlig oppholdslengde per seksjon
(av Ingvild Dahl, avdelingsleder MNB, Kikki Leirvaag, avdelingsleder RMS og Siv Horn, kvalitetsrådgiver)

Pasienter som er inne til primærrehabilitering
får individuell informasjon om antatt lengde
på oppholdet i det første målsettingsmøte
med rehabiliteringsteamet. Antatt
utskrivelsesdato dokumenteres i pasientens
målplan.
Det er stor variasjon i gjennomsnittlig
oppholdslengde ut fra hvilket opphold
pasienten er innlagt til. Pasienter som er
inneliggende etter traumatisk skade/sykdom,
definert som primærrehabilitering (HS og
RMN), har lengre liggetid enn pasienter som
er til vurdering og oppfølging (VO). I det som
defineres som primærrehabilitering er det
variasjon i liggetiden. Det er ikke satt måltall
på gjennomsnittlig liggetid.
Multitraumepasienter med flere
amputasjoner og komplekse ryggmargsskader,
har ofte omfattende og tidkrevende prosesser
med tilpasning av utstyr. RMN-seksjonen

hadde i 2015 flere pasienter med liggetid over
100 dager. Dette er med på å bidra til at
gjennomsnittlig liggetiden er høyre i denne
seksjonen.
Lengden på oppholdet er de siste tre årene
redusert i seksjon RMN. En årsak til
reduksjonen er at vi erfarer at pasientene har
stor nytte av å bryte opp
primærrehabiliteringsopphold. Dette gjøres
for utprøving av funksjonsevne i hjemmet og
samhandling med lokalt hjelpeapparat.
Pasientene legges inn igjen til videre
rehabilitering med økt motivasjon og konkrete
mål for eget funksjonsnivå.
Fra 1. august 2015 ble tilbudet til barn og unge
i klinikken samlet under seksjon RMN.
Endringer i gjennomsnittlig liggetid i seksjon
HS og RMN skyldes derfor
registreringstekniske årsaker.

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

Måltallet på ikke møtt er satt til 2prosent.
Det er omfattende logistikk rundt drift av
poliklinikk og sykehusets ønsker om en
effektiv og hensiktsmessig ressursbruk. Det
ble tidligere benyttet andre avslutningskoder
når pasienter ikke møtte til poliklinikk.
Raskere tilbake poliklinikken har forbedret
prosessen med å sikre at pasienter møter til
avtalt tid, og dette ser ut til å ha hatt effekt.
Forbedringstiltak for å redusere andel
pasienter som ikke møter til avtalt tid:
 Det er innført toveis SMS varsling
 Rutinen registrering ikke møtt i
poliklinikken; pasienten kontaktes og
det avtales ny time.

 Vi forbedrer registreringen av årsaker
til at pasienter ikke møter, slik at det
blir letter å analysere hvorfor, og fra
hvilke program, pasienter ikke møter.
 Fra 2015 sendes ”ikke møtt”-gebyr på
640 kr. Det foretas en vurdering i
samhandling med behandler hvorvidt
dette skal gjøres. Dette med tanke på
å ivareta pasienter med kognitive
vansker.
 Det er utarbeidet en egen
pasienttilfredshetsundersøkelse for
polikliniske besøk. Resultater av
denne vil brukes til å forbedre
tilbudet.

2.3 Månedsverk
(av Jon Ivar Sørland, fungerende klinikksjef)

Bruk av månedsverk følger pasientenes behov.
Pasienter med omfattende
funksjonsnedsettelser har behov for personell
som kan kompensere for deres funksjonstap,
tilpasset hvor i rehabiliteringsforløpet de
befinner seg. Klinikken har derfor mulighet for
fleksibel bruk av personell innen 10-15

prosent av budsjettert bemanning. For å sikre
samsvar mellom pasientenes behov og
nødvendig bemanning, følges bruk av
månedsverk opp systematisk i klinikken.
Variasjonene mellom seksjonene følger av
pasientenes behov.
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Gjennomsnittlig bruk av månedsverk delt på antall senger i seksjonen

2.4 Beleggsprosent seksjon
(av Jon Ivar Sørland, fungerene klinikksjef)

For å imøtekomme pasientenes behov for
våre tjenester, er vi avhengige av effektiv
utnyttelse av sengekapasiteten. Det har vært
utfordringer i byggeprosessen som har ført til
at enkelte rom har måtte stå tomme i
perioder. Beleggsprosenten har de siste to
årene likevel vært i tråd med, eller ligget noe
høyere, enn sykehusets måltall. Foretaket
benytter et verktøy for kontroll på bruk av
sengene. Oversikten over planlagt - og faktisk
bruk av hver enkelt seng i klinikken følges opp

daglig. Dette gir sykehuset god kontroll på
bruk av senger til enhver tid.
Beleggsprosenten vil variere noe fra måned til
måned på grunn av helligdager og ferie.
Teamkoordinatorene oppdaterer
aktivitetsplanene i egen enhet og er i
fortløpende dialog med enhetsleder og
inntakskoordinator om eventuell ledig
kapasitet. Klinikkledelsen følger så opp
aktiviteten for klinikken som helhet, og
iverksetter korrigerende tiltak ved behov.

Andel faktiske liggedøgn av mulige liggedøgn. Mulige liggedøgn justeres i forhold til stenginger i påske,
sommer og jul. Det justeres ikke i forhold til helgestenginger (unntak VO 5)

2.5 Epikrisetid
(av Frank Becker, klinikkoverlege)

Målet er at alle epikriser skal være sendt ut av
sykehuset innen 7 dager. Etter at epikrisetiden

har vært stabilt god over flere år, har det vært
en gjennomgående nedgang i 2015. Å nå
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målet forutsetter et velsmurt samarbeid
mellom legene, sekretærene og det
tverrfaglige teamet. Årsaken til nedgangen
kan være for lite detaljert opplæring av
nyansatte leger samt organisatoriske

endringer som har påvirket det nevnte
samarbeidet. Trenden illustrerer at det er
nødvendig med en kontinuerlig innsats for å
nå målet.

Definisjon av indikatoren

Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato
FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal § 9 med kommentarer.
HS = seksjon for hjerneskader
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi
VO = seksjon for vurdering og oppfølging
PIA = seksjon for poliklinikk, inntak og ambulerende team
SUN = Sunnaas sykehus totalt

17
Kvalitetsrapport 2015

3.0 Effekt
3.1 Functional Independence Measure -FIM
(av Åste Schjølberg, kvalitetsrådgiver og Siv Horn, kvalitetsrådgiver )

Functional Independence Measure (FIM) er en
måling som tar utgangspunkt i å illustrere
evnen til å utføre daglige gjøremål. FIMmetoden er rask å administrere og kan brukes
til å få fram data på store grupper av individer.
Graden av aktivitetsbegrensning forandrer seg
i løpet av rehabiliteringsperioden. De
endringene som kommer fram gjennom FIMresultatene kan brukes til å fange opp
forandringer og til å analysere resultatet av
rehabiliteringen. Grafene under viser endring i
funksjonsevne fra innleggelse til utskrivelse.
Grafene viser også tendens de siste tre årene.
Det er sykepleier, i samarbeid med tverrfaglig
team, som scorer pasienter innlagt til
primærrehabilitering. Max score for
funksjonsevne helt selvstendig er 91 poeng og
for kognitiv funksjon 35 poeng. Totalt blir
dette 126 poeng.
Sunnaas sykehus HF anser ikke FIM som et
godt nok nyansert verktøy til å reflektere
endringer i kognitiv funksjon hos
pasientgruppen med de kognitive vanskene.
Kognitiv funksjon i FIM registreringen

innbefatter forståelse, uttrykksevne, sosialt
samspill, problemløsning og hukommelse. Når
pasientene scorer mellom 30-35 poeng, ligger
de innenfor det FIM definerer som
selvstendig. En score under 30 poeng viser at
pasienten har behov for assistanse/hjelp av
annen person/hjelpemidler. Den minimale
reduksjonen i kognitiv funksjon hos noen av
ryggmargsskadepasienter og
multitraumepasienter, skyldes at det i løpet av
oppholdet er avdekket lettere kognitive utfall
som konsentrasjonsproblemer og
hukommelsesproblemer. Årsaken er at
vurderingen av pasientene er justert ned fra
høyeste nivå ( 7; ”fullstendig selvstendig”) til
nest høyeste nivå ( 6; ”moderat selvstendig”).
Slike kognitive vansker avdekkes først etter
lengre observasjon og/eller ved kognitiv
utredning. Det er naturlig at noen pasienter vil
bli vurdert på et nivå lavere ved utskrivelse,
enn ved innleggelse.

For 2015 N 44

For 2015 N 27

For 2015 viser resultatene en
funksjonsforbedring på 21,6 poeng i
ryggmargsskadeprogrammet, som vil si at
pasienter innlagt til primærrehabilitering har

hatt god fremgang når det gjelder
funksjonsevne. Resultatene viser en
funksjonsforbedring på 20,2 poeng i
programmet for multitraume, brann og
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Guillian Barre, noe som betyr at pasienter
innlagt til primærrehabilitering har hatt god
fremgang når det gjelder funksjonsevne.

For 2015 N 29
For 2015 viser resultatene en
funksjonsforbedring på 33 poeng i det
traumatiske hjerneskadeprogrammet, noe
som betyr at pasienter innlagt til
primærrehabilitering hatt stor fremgang når
det gjelder funksjonsevne. Fremgangen i 2015
er større enn i tidligere år, pasientene har i
2015 lavere funksjonsnivå ved innleggelse enn
tidligere.

For 2014 N 92
Pasientene som blir innlagt til kognitiv
rehabilitering har god selvstendighet mht
fysisk funksjon ved innleggelse. FIM som
scoringsverktøy for å måle bedring i kognitiv
funksjon vil ikke vise store endringer etter å ha
gjennomgått et kognitivt rehabiliteringstilbud.

For 2015 N 38
For 2015 viser resultatene en
funksjonsforbedring på 13 poeng i
hjerneslagprogrammet, noe som betyr at
pasienter innlagt til primærrehabilitering hatt
fremgang når det gjelder funksjonsevne.

kompenserende, slik at man vil kunne fungere
bedre i hverdagen, for eksempel ved bruk av
et hukommelseshjelpemiddel. Men personen
vil ha samme funksjonsnivå som før
behandlingen, hvis man ser bort fra dette
hjelpemiddelet.

Behandlingsteknikkene som anvendes for
denne typen vansker er fortrinnsvis
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3.2. Utskrivelser
(av Siv Horn, kvalitetsrådgiver)

For de fleste pasienter er målet å
komme hjem etter endt rehabilitering. For
enkelte kan det være et høyt mål, med tanke
på de endringene deres funksjonsnedsettelse
har for livssituasjonen. Det er ofte behov for
omfattende tilpasninger i hjemmet for å
kunne fungere tilfredsstillende.
Hjem: 94,1 prosent av pasientene flytter hjem
når de skrives utetter endt rehabilitering ved
Sunnaas sykehus. 99 prosent av pasienter som
er til opphold i vurdering og oppfølgings
avdelingene bor i hovedsak hjemme og
utskrives naturlig nok til hjem. Pasienter som
har vært innlagt til primærrehabilitering
utskrives i hovedsak hjem. I 2015 lå
utskrivning til hjemmet på 82,5 prosent i RMN
og 82 prosent i HS.

Annen institusjon 2,1 prosent utskrives til
helsesportsentra eller andre
rehabiliteringssenter som sykehuset
samarbeider med.
Sykehjem: 2,5 prosent av pasientene i 2015
ble utskrevet til sykehjem. Dette inkluderer
sykehjem både med og uten rehabilitering.
Noen pasienter har korte opphold på
sykehjem før de kommer hjem, for eksempel i
påvente av at boligen skal bli ferdig tilpasset.
Andre vil ha behov for tettere oppføling og
kan ikke bo hjemme.
Sykehus:1,3 prosent utskrives til sykehus for
videre behandling av helseproblemer etter at
rehabiliteringen er avsluttet.

De øvrige pasientene ble utskrevet til:

HS = seksjon for hjerneskader
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi
VO = seksjon for vurdering og oppfølging
SUN = Sunnaas sykehus totalt
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3.3 Ikke planlagte overføringer i akuttsykehus
(av Siv Horn, kvalitetsrådgiver)
I 2015 analyserte Sunnaas sykehus ikke
planlagte utskrivelser og overføringer til
akuttsykehus Dette er midlertidige
utskrivelser som skyldes komplikasjoner eller
forverring av tilstand. Årsakene som utpeker
seg, er urinveisinfeksjoner /urosepsis og
dyspne/pnumonier. I 2016 blir det vurdert

ytterligere tiltak for å redusere ikke planlagte
utskrivelser til akuttsykehus. Vi vil i en periode
monitorere alle pasienter innlagt i avdeling for
ryggmargsskader for å kartlegge hvor
infeksjonene oppstår. Videre vil vi se på når
behandling settes i gang og hvor lenge
behandling av urinveisinfeksjoner pågår.

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

21
Kvalitetsrapport 2015

3.4 Fallhendelser
(av Åste Schjølberg, kvalitetsrådgiver)

Måltallet er satt til 1,3 fall per 100 liggedøgn.
Grafen viser fall per 1000 senger. Dette er fall
meldt i forbedringssystemet. Fallhendelser de
siste årene viste en nedgang i 2013-1014,
men vi ser en økning det siste året på sju fall,
fra 69 i 2014 til 76 i 2015. To av disse
hendelsene ble overført til annet sykehus for
oppfølging.
Forbedringstiltak:
 Analyse av fallhendelser er startet og
arbeidet vil vise årsaker til fall, hvor
pasienten faller, tiltak som har blitt
igangsatt og effekt av forbedringsarbeid.
Foreløpig resultater viser at de fleste fall
skjer på pasientrom, dette gjelder 42 av
hendelsene i 2015. Noen av årsakene til
fallene var kognitive utfall som påvirket
vurderingsevnen, slik at pasienter falt ved









forflytning. Ledere og ansatte blir gjort
kjent medresultatene av analysen og vil
bruke det videre i forbedringsarbeidet.
Innovative fallforebyggingstiltak er i gang,
som simuleringsbasert læring og bruk av
sensorer på pasientrom. Pilotprosjekter
blir gjennomført i klinikken.
Pasienter får bedre informasjon om
fallrisiko, både individuelt og i
gruppebasert opplæring.
Sykehuset følger anbefalinger i regi av
pasientsikkerhetsprogrammet. Tiltakene
er tilpasset våre pasientgrupper og vårt
behandlingstilbud.
Det er gjennomført målinger av antall
utfylte risikoskjema opp mot antall nye
pasienter. Resultatet viste en nedgang i
screening før sommeren og en oppgang i
screening utover høsten

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

3.5 Multiresistente bakterier
(av Birgithe Teige, hygienesykepleier)

Forekomsten av resistente bakterier er
økende i samfunnet, noe som også får
konsekvenser for Sunnaas sykehus HF. Det er i
2015 iverksatt flere tiltak som skal redusere
spredning av resistente bakterier i sykehuset,

noen av disse er:
 Utarbeidet nye prosedyrer for
håndtering i smittevern, blant annet
opphør av kontakt- og dråpesmitte og
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 Bedret samarbeidsrutiner mellom
mikroboilogisk avdeling, Oslo
Universitetssykehus HF og
hygienesykepleier ved Sunnaas
sykehus HF
 Alle pasienter som legges inn eller
kommer til poliklinisk konsultasjon,
skal svare på spørsmål om
eksponering av smittestoff før
pasientens kontakt med sykehuset

tiltak ved uventet funn av smittestoff
Gjennomført undervisning for ledere
og ansatte i smittevern
Hygienesykepleier veileder i aktuelle
saker
Etablert kontakt med laboratoriet og
inntakskoordinatorene
Hygieneutvalg med månedlige møter
om aktuelle smitteverntema

3.6 Prevalensmålinger av sykehusinfeksjoner
(fra Årlig melding 2015)

Sykehuset har gode målerutiner og
gjennomførte fire prevalensundersøkelser i
2015. Resultatene viser en reduksjon av
sykehusinfeksjoner fra 3,3 prosent i 2014 til
2,9 prosent 2015. Sunnaas sykehus HF
gjennomførte flere tiltak i 2015 for å redusere
antall infeksjoner oppstått i eget foretak
Tiltakene har gitt effekt og har hindret
spredning rundt smittebærende pasienter.
Antall pasienter som legges inn i sykehuset
med smitte, med for eksempel multiresistente
bakterier, er derimot økende.
Sykehuset vil fortsette det systematiske
forbedringsarbeidet. Sykehuset har i tillegg
gjennom hele 2015 jobbet systematisk med å

avklare pasienters smittestatus før
innleggelse.
To nye spesialrom for pasienter med kontaktog dråpesmitte er tatt i bruk. Dette, i tillegg til
etablering av pasientrom med egne bad og
toalett, har ført til at det er enklere å ivareta
pasientene og redusere faren for
smittespredning.
Pasienter som er innlagt på seksjon RMN er en
utsatt gruppe for å få urinveisinfeksjoner, det
kan være grunnen til at denne seksjonen har
ligget over måltallet. Et forbedringsprosjekt
skal i 2016 skal se nærmere på om det er
mulig å forbedre dette.

HS = seksjon for hjerneskader
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og
nevrologi
VO = seksjon for vurdering og oppfølging
SUNPOL = Poliklinikk
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4.0 Pasient tilfredshet
4.1 Alt i alt hvor fornøyd er du med oppholdet
(av Siv Horn, kvalitetsrådgiver og Gøril Otterlei, kvalitetssjef)

Sunnaas sykehus HF har gjennomført
elektronisk pasienttilfredshetsundersøkelse
siden 2010. Pasientene får tilbud om å svare
på undersøkelsen når de skrives ut fra
sykehuset og det blir tatt ut tertiale og årlige
resultater. Svarprosenten for 2015 er 43, noe
som er lavere enn sykehusets mål om en
svarprosent på 60.
Forbedringsarbeid for økt svarprosenten:
 Undersøkelsen er forbedret og tilpasset
de ulike oppholdene.
 Teamkoordinator er med å forbedre
rutinene som sikrer at pasienter får
informasjon om undersøkelsen.
Informasjonsbrosjyren om undersøkelsen
er forbedret
 Økt svarprosent er et område for

internrevisjon i 2016
Forbedringsarbeid for alt i alt fornøyd:
Helhetsopplevelsen var i 2015 på 91 prosent.
Måltallet var satt til 93 prosent. Noen av
grunnene til at målet ikke er nådd, kan være
pågående byggearbeid i 2015 og prosesser
mot innflytting i nytt bygg.
Sykehuset velger å beholde måltallet på 93
prosent også 2016. Avdelingene arbeider med
å forbedre pasientinformasjonen og
forberedelsene til utskrivelse. Vi antar at dette
vil få positive konsekvenser for vurderingen av
“alt i alt” - hvor fornøyd pasienten er med
oppholdet.

4.2 Opplevde du at rehabiliteringsteamet planla en god utskrivelse sammen med
deg?
(av Siv Horn, kvalitetsrådgiver og Gøril Otterlei, kvalitetssjef)

Sykehuset har iverksatt tiltak for å forbedre
opplevelse av godt planlagt
utskrivning. Prosessen med å planlegge
utskrivelse starter tidlig i rehabiliteringen.
Måltallet ble satt til 82 prosent i 2015. Enkelte

avdelinger ligger over måltallet, men for
sykehuset totalt ble resultat på 79 prosent,
som er det samme som i 2014.
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Forbedringstiltak for opplevelse av god
utskrivelse:
 Spørsmålet er omformulert i ny
undersøkelsen 2016. “opplevde du at
utskrivelsen din var godt planlagt”

 Det er utarbeidet sjekklister for
utskrivelse i elektronisk
pasientjournal. Sjekklisten skal bidra
til å kvalitetssikre pasientenes
utskrivelse. Målet er å sikre en bedre
involvering av pasienten i egen
utskrivelsesprosess.

4.3 Pasientklager
(av Frank Becker, klinikkoverlege)

Vi antar at antall klager gjenspeiler den totale
tilfredsheten med tilbudet og
kvalitetsarbeidet generelt. Klagene er
verdifulle for oss da de gir oss anledning til å
reflektere over egen virksomhet og gir oss
mulighet til å forbedre kvalitetsareidet vårt.
Antall formelle, det vil si skriftlige, klager ved
Sunnaas sykehus er lav og stabil (10 i 2013, 10
i 2014 og 11 i 2015). De fleste klagene gjelder
avslag om rehabiliteringsopphold ved
sykehuset, innholdet i rehabiliteringstilbudet
eller (oppfattet) feil dokumentasjonen.

I tillegg til de skriftlige klagene mottar vi også
muntlige klager og innspill til forbedring. Dette
kan gjelde rehabiliteringstilbudet for den
enkelte pasient eller mer generelle ting som
bygningsmessige forhold eller mattilbudet
Innspillene følges opp av det enkelte
helsepersonell eller på ledelsesnivå og er
dermed en del av forbedringsarbeidet ved
sykehuset.
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5.0 Konklusjon
Sunnaas sykehus HF har som mål å tilby sikre
og effektive rehabiliteringstilbud for alle våre
pasienter. Vi ønsker å levere innenfor de
tidsrammer vi setter, samt gi et trygt,
effektfullt og rettferdig opphold. Gjennom
kvalitetsrapporten viser sykehuset sine
forpliktelser til pasientene og engasjement til
kvalitetsforbedring av tjenestetilbudet. De
siste årene har det vært arbeidet med å hente
ut resultatinformasjon og å finne nye måter å
registrere data inn i

pasientadministrasjonssystemet DIPS. Målet
er at resultatinformasjon fra året 2016 gir
opplysninger rettet direkte mot selve
programmene. For året 2016 ønsker
sykehuset å sette tydelige mål for alle
kvalitetsindikatorene, for lettere å kunne
evaluere effekten av de tiltak som blir
iverksatt.
Sunnaas sykehus HF fortsetter arbeidet med
kontinuerlig forbedring av pasienttilbudet.
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