
 

 

 

 

Ledelsens gjennomgåelse 
1. tertial 2016  

 

 

 

 

 

Risikostyring  

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 

  Bygg D og K 

fremstår ikke som 

fremtidsrettede 

bygg for klinisk 

virksomhet 

  

 

 

 

 

4 

Stor 

 

Åpne 

dokumenter i 

DIPS 

  

 

 

Idéfase 

byggetrinn 3 

 

 

 

 

 

3 

Moderat 

 

 4)Involvering 

etter MBU  
 

Svarprosent 

pasient-

tilfredshetsu.s. 

Leveranse fra 

Sykehuspartner 

 

Sykefravær 

 

Månedsverk 

 

Epikrisetid 

  

2 

Liten 

 

 3)Timeavtale 

sammen med 

bekreftelse på 

mottatt 

henvisning 

Brannvernoppl./ 

beredskapsøvelser  

 

 

  

1 

Meget 

liten 

1)Ventetider og 

fristbrudd 
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2)Sykehus- 

infeksjoner 

 

DRG heldøgn 

  

 

 

 

 

 1 Ubetydelig 2 Lav 3 Moderat 4 Alvorlig 5 Svært 

alvorlig 

KONSEKVENS 

 
 
 
Analyse av mulige tap tilknyttet områder i risikobildet  

Risikoområder  Konsekvenser for 
pasientsikkerhet 
(beskrivelse av lav, 
moderat eller alvorlig 
konsekvens) 

Konsekvenser for 
arbeidsmiljø/ansatte 
(beskrivelse av lav, 
moderat eller alvorlig 
konsekvens) 

Konsekvenser for 
verdier/økonomi/ 
omgivelser 
(beskrivelse av lav, 
moderat eller alvorlig 
konsekvens) 

Idéfase byggetrinn 3, 
inkludert reguleringsplan 
for sykehusområdet, er 
godkjent og konseptfase 
er i gang   
 

Alvorlig 
De gamle byggene fyller 
ikke kvalitetskrav for 
forsvarlig pasientdrift. 
Må avvikle pasientdrift i 
byggene dersom de ikke 
blir erstattet. 

Moderat 
De gamle byggene 
innfrir ikke kravene til 
et forsvarlig 
arbeidsmiljø, og vi 
risikerer at ansatte blir 
syke eller slutter 
dersom ikke byggetrinn 
3 iverksettes snarlig. 

Alvorlig 
Det koster mer å 
rehabilitere byggene for å 
ivareta kvalitetskravene 
enn å erstatte med nytt. 
Dersom ikke byggetrinn 3 
igangsettes, vil det måtte 
vurderes stenging el 
reduksjon av driften, noe 
som har svært alvorlige 
økonomiske 
konsekvenser. 

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

Alvorlig  
Byggene fyller ikke 
kvalitetskrav for 
forsvarlig pasientdrift. 

Moderat   
Byggene innfrir ikke 
kravene i AML. Kan 
medføre sykefravær 

Alvorlig 
Stor økonomisk 
konsekvens dersom ikke 
blir erstattet med nytt 
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Må avvikle pasientdrift i 
byggene dersom ikke 
blir erstattet  

og/eller at ansatte 
slutter 

bygg. Koster mer å 
rehabilitere byggene for å 
ivareta kvalitetskravene 
enn å erstatte med nytt 
Vurdere stenging el 
reduksjon av driften. 

Åpne dokumenter i DIPS Moderat 
Teamet kan bli usikre på 
hvilke tiltak som er 
gjennomført med 
pasienten 
Får ikke sendt 
dokumentasjon videre. 

Lav 
Økt arbeidsbelastning i 
en periode. 
Andre ansatte vil ikke 
ha tilgang til 
nødvendige 
dokumenter. 

Lav 
Kan føre til overtid i 
snuoperasjonen 

Leveranse fra 
Sykehuspartner 

Moderat 
Driftstjenester leveres 
på et stort sett 
tilfredsstillende nivå. 

Moderat 
Supportnivå 
(tilgjengelighet) og 
leveransetider på utstyr 
oppleves som 
utfordrende. 
Manglende leveranser 
av tjenester fører til at 
viktige oppgaver ikke 
blir løst/kommer i gang. 

Moderat 
Kostnader ifm innføring 
av nye tjenester blir ofte 
for høye. Prismodeller 
hos SP er ikke tilpasset 
våre behov (skalert for 
større brukermiljø). 
SLA-kostnadene øker 
uten at vi får økt kvalitet. 
ØLP for teknologiområdet 
(Digital fornying) vil skape 
store utfordringer i årene 
framover. 

4) Involvering etter MBU Lav 
Vurderes som lav.  
Fra 2017 skal MU og 
pasientsikkerhetskultur- 
undersøkelsen slås 
sammen. Liten 
opplevelse av 
involvering kan medføre 
lav svarprosent – færre 
tilbakemeldinger fra 
ansatte om temaet 
pasientsikkerhet. 

Lav 
Vurderes som lav.  
Fra 2017 skal MU og 
pasientsikkerhetskultur- 
undersøkelsen slås 
sammen. Liten 
opplevelse av 
involvering kan 
medføre lav 
svarprosent - færre 
tilbakemeldinger fra 
ansatte om temaet 
arbeidsmiljø. 

Lav 
Vurderes som lav 
konsekvens. 

Sykefravær Moderat 
Reduserer tilgangen 
erfarent personale på 
jobb.  Spesielt vanskelig 
å få dekket ubekvemme 
vakter. 

Moderat 
Stor arbeidsbelastning 
over tid kan medføre at 
ansatte sykemeldes 
og/eller slutter. 
Vanskelig å rekruttere 
vikar med tilstrekkelig 
kompetanse på ulike 
fagområder 

Moderat 
Økt kostnad vikarbruk 
utover budsjettert, 
spesielt ved kortvarig 
sykefravær.  Avdelingen 
må vurdere nedlegging av 
arbeidsoppgaver, 
redusert servicenivå evnt 
at behovshaver må 
ivareta oppgaven selv.  
Stor arbeidsbelastning for 
resterende stab 

Månedsverk 
 

Moderat 
Økning av månedsverk 
som skylds sykefravær 
medfører med fører økt 
bruk av timelønnede 

Moderat 
Økning av månedsverk 
som skylds sykefravær 
medfører med fører økt 
bruk av timelønnede 

Moderat 
Økning av månedsverk 
(vikarer)som skyldes 
sykefravær innen 
arbeidsgiver- 
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som ikke har samme 
kompetanse/ erfaring 
som faste ansatte. Dette 
kan gå ut over kvaliteten 
på tjenestene. 
 

som ikke har samme 
kompetanse/ 
erfaring som faste 
ansatte. Dette kan 
medføre økt belastning 
på arbeidsmiljøet. 

perioden gir økte 
kostnader 

Epikrisetid Moderat 
Informasjon når ikke 
oppfølgende instans til 
rett tid 

Moderat 
Snu arbeidsprosesser 
fra å være på 
etterskudd til å ligge i 
forkant  

Moderat 
Kan føre til overtid i 
snuoperasjonen  

Svarprosent pasient-
tilfredshetsundersøkelsen 

Moderat 
Mottar få forslag fra 
pasienter til 
forbedringsområder 
som gjelder 
pasientsikkerhet  

Moderat 
Mottar få 
forbedringsforslag fra 
pasienter til 
forbedringsområder 
som gjelder 
rehabiliteringstilbudet 

Lav 
Mottar få 
tilbakemeldinger fra 
pasienter til 
forbedringsområder som 
gjelder verdier og 
omdømme 

Brannvernoppl./ 
beredskapsøvelser  

Moderat 
Ansatte på jobb har ikke 
nødvendig opplæring til 
å sikre pasienter ved 
kritiske hendelser som 
brann og behov for HLR. 
Pasienter opplever at 
ikke er trygt å være 
pasient i sykehuset.  
Spesielt kritisk på vakter 
med få ansatte på jobb 
(natt, helg mv)  

Moderat 
Usikkerhet blant 
ansatte om kollegers 
kompetanse på 
området. Utrygt 
arbeidsmiljø. Kan bli 
vanskelig å få dekket 
ubekvemme vakter 
med få ansatte på jobb. 

Lav 
Dersom ansatte i 
sykehuset ikke blir fordelt 
til oppsatte øvelser er 
konsekvens at det må 
planlegges nye øvelser og 
gir merkostnad for 
sykehuset i fht avtalt 
leveranse. I tillegg 
merkostnader ved økt 
internt ressursbruk for 
adm av ny øvelse.  
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Risikobilde 3. tertial 2015 
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“masterplan” og 
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System for dok. av 

utskrivningsprosessen 
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Innholdsfortegnelse 
Innledning 
1. Mål for 2016 

Overordnete mål – Helse Sør-Øst RHF 
1.1 Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet 

1.1.1 Pasientsikkerhetsprogrammet 
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  
4. Tilbakemeldinger/klager 
5. Gjennomførte risikoanalyser 
6. Interne revisjoner, miljørevisjoner og konsernrevisjoner 
7. Eksterne tilsyn 
8. CARF-områder som skal gjennomføres regelmessig (egen FTL-sak før 1. mars) 
9. Endringer som kan påvirke kvaliteten 
10. Ledelsens gjennomgåelse av ytre miljø – årlig evaluering  

 
 
Vedlegg:  
1. Tiltaksplan Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2016 
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Innledning 
 
Identifisering av risikoområder 
Strategi, langtidsplan og mål for Sunnaas sykehus HF danner sammen med lovkrav, oppdrag 
og bestilling for Sunnaas sykehus og forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, 
grunnlaget for helseforetakets identifisering av risikoområder. Fremgangsmåten for 
Ledelsens gjennomgåelse er beskrevet i intern prosedyre. Ledelsens gjennomgåelse 
gjennomføres hvert tertial på 3 nivå i organisasjonen. 
 
Ledelsens gjennomgåelse (LGG) omfatter også de områdene som kvalitetssystemet CARF 
krever at helseforetaket gjennomfører og evaluerer årlig, halvårlig og kvartalsvis (ref. pkt. 8). 
Saken behandles fra og med 2016 særskilt i foretaksledelsen (FTL); årlig og innen 1. mars. 
Forbedringsområder som fremkommer, skal inngå i annet arbeid med prioritering av mål og 
utforming av handlingsplaner. 
 
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 inngår i mal for Ledelsens gjennomgåelse.  
 
Skjema for Rapportering av avvik etter tilsyn fra Helse Sør-Øst rapportertes tertialvis i LGG.    
 
Forbedringstiltak rettet mot risikoområder i risikobildet, beskrives i tiltaksplan. 
 
Ledelsens gjennomgåelse skal hvert tertial vurderes og ses i sammenheng med 
risikoområder som rapporteres i månedlig virksomhetsstatus. 

 
 
 

Mål for 2016 

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 

53     Avdelingsleder 
PIA 

 
Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 
Rapporteringsansvarlig  klinikksjef 

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Tendens Forbedringstiltak og forventet 
effekt 

Tiltaksansvarlig 

      Avdelingsleder 
RMS 

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

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Tendens Forbedringstiltak og forventet 
effekt 

Tiltaksansvarlig 
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83 %     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 

60 %    Tiltak: 
Synliggjøre målene på vaktrom/ 
team kontorer 
Leder sørger for gjennomgang av 
handlingsplaner på 
avdelingslunsjer/ personalmøter 
 
Effekt av tiltak: 
Økt bevisstgjøring av personalet 

Avdelingsledere 

 
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 
Rapporteringsansvarlig  økonomidirektør 

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Tendens Forbedringstiltak og forventet 
effekt 

Tiltaksansvarlig 

     Linjeledere 

 
 
 

1.1 Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet 
Rapporteringsansvarlig klinikksjef  

 
Ventetid er under 55 dager. 

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

53     
 

Det er søkt om nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering av barn og unge med 
ervervede skader og ungdomsråd er etablert. 

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Igangsatt prosess med søknad. 
Brukerutvalget skal rekruttere kandidater til 
ungdomsråd 

Avdelingsleder 
RMS 

 
Sjekkliste for sikker utskrivning av pasienter er i bruk i alle avdelinger. 

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Implementering av sjekkliste elektronisk i 
DIPS. 
Etterspørre bruk av sjekklisten. 

Avdelingsledere 

 
Undervisningstilbud til pasient og pårørende blir registrert og rapportert i DIPS. 
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1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Utarbeide system for registrering Avdelingsleder 
kompetanseenhet 

 
Treningspoliklinikken er etablert i nye lokaler på Aker helsearena og plan for utvikling av 
poliklinisk aktivitet er på plass. 

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Tett samarbeid mellom samhandling og 
klinikk i utviklingen  

Samhandlingssjef 
og klinikksjef  

 
Tidlig og systematisk involvering av sentrale og lokale samarbeidspartnere bidrar til å øke 
pasientenes deltakelse i arbeids- og samfunnsliv etter utskrivelse.  

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Involvere arbeidsgiver tidlig i 
rehabiliteringsprosessen - sjekkliste for utskrivelse 
benyttes 

Avdelingsledere  

 
Regelmessig analyse av rehabiliteringsprogrammene er innført og resultatene brukes 
rutinemessig i forbedringsarbeidet. 

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Det skal utarbeides en mal –se QIP 2A1.b 
Følge analyseplan som er utarbeidet  
 
Sikre at sykehusets rehabiliteringsprogram 
(CARF) dokumenteres/analyse etter mal  

Klinikkoverlege og 
arb. gruppe 
 
Klinikkoverlege i 
samarbeid med 
ledere av de 3 ulike 
programfora 

 
 Alle forbedringstiltak etter CARF-reakkrediteringen i 2015 er gjennomført. 

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Gjennomføre tiltaksplan etter QIP plan i 2016 Klinikksjef  

 

1.1.1 Pasientsikkerhetsprogrammet er innført i henhold til plan 
Innsatsområde Antall 

relevante 
enheter 

1.  
tertial 

2. 
tertialt 

3. 
tertialt 

Forbedringstiltak 
og forventet 
effekt 

Tiltaksansvarlig 

Samstemming av 
legemiddellister 

8    Forsterket 
innsats, revisjon 
av prosedyrer og 
pilot ved 2 
avdelinger 

Leder 
legegruppen 

Trykksår 5    Innføre 
sjekkliste i DIPS. 
Effekt: sikre 
gjennomføring 
og 
dokumentasjon 

Klinikksjef og 
fagansv. spl. 
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Fall 8     Klinikksjef og 
kvalitetsrådgiver 

Urinveisinfeksjoner 7     Klinikksjef 

Ernæring 8    Innføre 
sjekkliste i DIPS. 
Effekt: sikre 
gjennomføring 
og 
dokumentasjon 

Klinikksjef og 
ernæringsfysiolog 

Pasientsikkerhets-
visitter 

10     Adm.dir. 

Nye 
innsatsområder 

0 0 0 0 Piloter nasjonalt  

 
 

 

1.2 Forskning, innovasjon og internasjonal aktivitet 
Rapporteringsansvarlig er forskningsdirektør 

 
Fire tematiske forskningsgrupper er etablert. 

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet 
effekt 

Tiltaksansvarlig 

   Ansettelse forskningsgruppeledere 
utført 13.4.16. 
Gruppeledere skal føre prosessen 
videre. 

Gruppeledere/Forskningsdirektør 

 
Sykehuset legger til rette for og iverksetter tiltak for å styrke brukermedvirkningen i klinisk 
forskning og inkluderer flest mulig av pasientene i studiene. 

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Kontinuerlig prosess Forskningsdirektør 

 
Sykehuset deltar i minst én EU-søknad om forskningsmidler, produserer minimum 25 
vitenskapelige publikasjoner og avlegger minst to doktorgrader.  

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Vi deltar i 3 EU-søknader. Produksjon av 
artikler og dr. grader i rute 

Forskningsdirektør 

 
Alle nye forskningsprosjekter har nasjonalt eller internasjonalt samarbeid. 

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Kontinuerlig prosess Forskningsdirektør 

 
Informasjon om pågående forsknings- og innovasjonsprosjekter og internasjonale nettverk 
er tilgjengelig på norsk og engelsk. 

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Under planlegging Forskningsdirektør 
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Behov for nytt laboratorium for robotteknologi er avklart i samarbeid mellom forskning, 
innovasjon, samhandling og klinikk. 

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Påbegynt prosess med brainstorming Klinikkoverlege 

 
Et system for å dokumentere gevinster av innovasjonsaktiviteter er tatt i bruk. 

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     

 
Det er konkretisert hvordan, og på hvilke områder, Sunnaas sykehus skal sammenligne seg 
med internasjonale aktører innen spesialisert rehabilitering for å posisjonere seg blant 
verdens ledende rehabiliteringssykehus. 

1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Planlagt ny NIFU rapport om forskningen. 
De andre avdelingene ved sykehuset 
ivaretar sin del av evalueringen. 

Forskningsdirektør 
Klinikksjef 
Samhandlingssjef 

 
 

 

1.3 Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet 
Rapporteringsansvarlig er samhandlingssjef 

 
Sykehuset følger systematisk retningslinjer for kunnskapsbasert praksis.  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Samhandlingssjef 

 
Sykehuset har digitale læringsressurser for de sju kompetanseområdene i tillegg til 
fallforebygging, ernæring, koordinatorfunksjon og behandlingsledelse. 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Samhandlingssjef 

 
Sykehuset er en del av nasjonal nettløsning for spesialisthelsetjenesten på helsenorge.no.  
1. 
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Er i  god prosess Kommunikasjonsdir. 

 
Sykehuset har utredet muligheten for økt tilgang til fullversjon av relevante fagtidsskrifter. 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Det er etablert kontakt med 
bibliotektjenesten ved Medisinsk bibliotek 
OU, der våre ansatte kan henvende seg å få 
tilsendt aktuelle artikler 
Jobber parallelt med mulighet for tilgang via 
oria.no. 

Leder 
kompetanseenhet 
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Modell for kontinuerlig kunnskapsimplementering innen rehabiliteringstjenestene prøves ut 
i et pilotprosjekt med minst 40 deltakere fra offentlige sykehus og private 
rehabiliteringsinstitusjoner. 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Samhandlingssjef 

 

 
 

1.4 Mobilisering av leder og medarbeider – utdanning, 
kompetanse og fleksibilitet 
Rapporteringsansvarlig er HR-direktør 

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

   Det økende sykefraværet har vært sak i 

AMU og i IA – utvalget. Tiltak som er i 

iverksatt/ er i prosess er: 

- HR bistår ledere med ferske fraværstall 

fra GAT– kvaliteten på tallene er 

avhengig av at alt fravær blir registrert 

fortløpende 

- GAT-analyse vil tas i bruk rett over 

sommeren – vil gi ledere ferske 

fraværstall 

- HR har gjennomført en kartlegging av 

langtidssykemeldte, og har oversikt på 

individnivå.  

- HR skal kartlegge korttidsfraværet på 

individnivå 

- HR og/ eller BHT vil tilby støtte til ledere 

med langtidssykemeldte og eller ansatte 

med hyppige korttidsfravær for å 

iverksette individrettede tiltak 

- Gjennomgang av alt sykefravær på 
bemanningsmøter med HR 

- BHT/NAV/HR benyttes som 
lederstøtte i sykefraværsarbeidet 

- Eget prosjekt for å kartlegge bruket av 

gradert sykemelding/ tilrettelegging + 

utarbeide en veileder er i prosess 

- Sykefravær er tema på alle AMU møter 

og Årlig samling 2016 for ledere, tv og 

verneombud 

- Sykefravær bør være tema på 

personalmøter i alle enheter. BHT/ 

Arbeidslivssenteret i Akershus kan bistå 

HR-dir. 
 
Linjeledere 
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Effekt av tiltak: 

Sykefraværet går ytterligere ned og 
stabiliserer seg på et lavt nivå slik at 
foretaket når måltallet på 6,5 %. 

 
Alle ansatte har gjennomført årlig obligatorisk opplæring.  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Leder henter ut rapporter i Læringsportalen, og 
har oversikt over hvem om hvem som har deltatt 
Deltagelse planlegges inn i GAT/Outlook   

 fordelt gjennom året (e-læring)/ 

 fordelt på planlagte kurs (klasseroms-
kurs) 

Linjeledere  

 
Ledere bruker tilgjengelige styringsdata på en strategisk måte. 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    ledere registrerer fortløpende i 
systemene 

 ukentlig oppdatering hver mandag 
ligger som oppgave i Outlook  

 sjekker varsellisten månedlig (varsles) 

 sjekker konteringsliste 
månedlig(varsles) 

 følger med på sykefraværet i GAT og 
andre HR data under område 4, intern 
rapportering 

 tar i bruk GAT analyse 

Linjeledere 

 
Sykehuset utarbeider bemanningsplaner basert på aktivitet. 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Pilotprosjekt i MNB og TBI pågår Avdelingsledere 
HR 

 
E-helseåret styrker ansattes kompetanse på digitale verktøy.  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Pilot prosjekter og jobb smartere eks DIPS 
Tas opp på klinikkledermøte 
Superbrukere nettverk Outlook, DIPS, GAT, 
avviksmelding 

Linjeledere 

 

 
 

1.5 Organisering og utvikling av fellestjenester  
Rapporteringsansvarlig er avdelingssjef Servicesenter 

 
Idéfase for byggetrinn 3, inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og 
konseptfase er i gang. 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Tiltak: 
Følge opp mot HSØ 
 
Effekt av tiltak: 

Adm direktør 
Prosjektleder 
byggetrinn 3 
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Aksept fra HSØ RHF for prosjektet og at 
prosjektet inngår i neste rullering av ØLP 2017-
2020.  

Avdelingssjef  

 
Det er utarbeidet en overordnet plan og rutiner for beredskapsøvelser.  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     

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

     

 
Alle ansatte bidrar til å redusere sykehusets klima- og miljøavtrykk. 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     

  
Et effektivt system for anskaffelser, forvaltning, drift og vedlikehold av medisinskteknisk 
utstyr er tatt i bruk.  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     

 

 
 

1.6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 

Rapporteringsansvarlig er økonomidirektør 
 
Økonomisk resultatmål på 22 millioner er oppnådd og det er skapt økonomisk handlingsrom 
som sikrer nødvendige investeringer. 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Foretaket har et positivt budsjettavvik Økonomidirektør 

 
Valg av system for ledelses- og informasjonssystem (LIS) er tatt. 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Planlagt aktivitet 3. tertial Økonomidirektør 

 
 Sykehuset skal samle inn og oppsummere forskningsstudier som viser konkrete eksempler 
på at spesialisert rehabilitering er helseøkonomisk lønnsomt.  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Planlagt aktivitet 3. tertial 
Utlyst som tema i masteroppgave 

Økonomidirektør 

 
Foretaket leverer kostnader per pasient (KPP) etter Helsedirektoratets spesifikasjoner.  
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Levert KPP for 2015- avventer godkjenning 
fra Helsedirektoratet 

Økonomidirektør 

 
Kartlegging av relevante internasjonale finansieringsordninger for rehabilitering er utført. 
1. tertial 2. tertial 3. tertial Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

   Planlagt aktivitet 3. tertial 
Utlyst som tema i masteroppgave 

Økonomidirektør 
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2. Lovkravene  
Rapporteringsansvarlig er samhandlingssjef, HR-direktør og klinikksjef 

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

Tiltaksansvarlig 

Informasjonssikkerhet 
(Inkl. obl.opplæring) 

    Inngår nå som 
obligatorisk e-
læringskurs i 
sjekklisten for 
nyansatte 

 Må inngå i årlig 
obligatorisk 
opplæring for 
alle ansatte 

HR 
Samhandlingssjef 
Linjeledere 

Brannvern 
(Inkl. obl. opplæring) 

   Tiltak: 

- Kurs i juni og 
september 
annonseres i 
god tid på 
Intranett 

- Kurset blir 
liggende som 
nyhet øverst på 
intranettsiden 
frem til kurset er 
avsluttet  

- Det sendes ut 
melding til 
utvidet 
ledergruppe om 
forestående kurs 
og påminnelse 
om leders 
ansvar for å 
tilrettelegge for 
opplæringen  

- Ledere 
utarbeider plan 
for deltagelse 
eget 
ansvarsområde 
med 
oppfølgingsansv
ar 
 

Effekt av tiltak: 
alle fast ansatte og 
ferievikarer 
gjennomfører pålagt 
opplæring i 2016 

Eiendoms- og 
sikkerhetssjef og 
avdelingsledere 
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Pasientsikkerhet 
(Inkl. obl. HLR- og 
brannvernopplæring) 

   Se tiltak i tiltaksplan Eiendoms- og 
sikkerhetssjef og 
avdelingsledere 

Medisinsk utstyr 
(Inkl. obl. MTU-
opplæring) 

   Opplæring er godt 
ivaretatt.  
Kontroll utføres 
dette av en ansatt i 
samarbeid med 
ekstern leverandør. 
Avtalen med ekstern 
leverandør bør 
revideres.  Det 
anbefales at det 
gjennomføres en 
ROS analyse.  

Avd.sjef 
servicesenter 

 
 
 

3. Avvik og forbedringsområder  
Rapporteringsansvarlige er linjeledere 

Indikatorer 1. 
tertial 

2. tertial 
(akkumulert) 

3. tertial 
(akkumulert) 

Forbedringstiltak 
og forventet 
effekt 

Tiltaksansvarlig 

Pasientrelaterte 
hendelser: 
- Registrert totalt 
- Meldt 

Helsedirektoratet 
- Publisert 

- Meldt Helsetilsynet 

 
 
163 
 
6 
4 
0 

    
 

Medarbeiderrelaterte 122     
Driftsrelaterte 102     
Antall åpne hendelser  2014: 15 

2015:128 
2016:151 

    

 
 
 

4. Tilbakemeldinger/klager 
Rapporteringsansvarlige er klinikksjef og kommunikasjonsdirektør 

Indikatorer 1. tertial 2. tertial 3. 
tertial 

Forbedringstiltak og 
forventet effekt 

Tiltaksansvarlig 

Pasienter og brukere 9   Hver klage blir 
behandlet individuelt, 
gjennomgang i SKPU 

Klinikksjef 

Pårørende      
Samarbeidspartnere      
Mediaomtale      
Medarbeidere      

 
Pasienttilfredshet 



 

 17 

Rapporteringsansvarlig er klinikksjef 
Indikatorer 1.  

tertial 
2. 
 tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og 
forventet effekt 

Tiltaksansvarlig 

Pasienttilfredshet  
 > 93 % 

   Nivå 1: Rapportering 
1xpr.  
Nivå 2: resultat 
evalueres hvert tertial 

Enhet kvalitet/ 
pasientsikkerhet 
og  
avdelingsledere 

Pasienttilfredshet 
svarprosent > 60 

47,4   - Ny undersøkelse er 
innført med nye 
spørreskjema som er 
tilpasset 
oppholdstypene. Ny 
struktur på 
undersøkelsen 
implementeres i alle 
avdelinger 

- Sikre at klinikken 
informerer pasienter 
om undersøkelsen og 
legger best mulig til 
rette for at pasienter 
kan svare anonymt og 
elektronisk 

 
Effekt av tiltak: 
Økt svarprosenten og 
nå måltallet på 60 % 

Enhet kvalitet/ 
pasientsikkerhet 
og  
avdelingsledere 

 
 
 

5. Gjennomførte risikoanalyser  
Rapporteringsansvarlig er linjeledere 

Områder Risikovurdering Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

Økonomi (EHF) 
Elektronisk 
handlesformat 

 Tek/e-helse og 
Øk 

Henvisningstid RKE  Dialog med institusjoner og 
RHFet 

RKE 

    

 
 
 

6. Interne revisjoner, miljørevisjoner og 
konsernrevisjoner 

 

Revisjonsprogram 2015-2016 (ikke avsluttet) 
Rapporteringsansvarlig er kvalitetssjef 
Revisjonsområder Beskrivelse av 

revisjonsområde 
Klinikk/ 
Avdeling 

Antall 
avvik 

Lukke- 
frist 
 

Ikke 
lukkede 
avvik 

Forventet 
effekt 
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Overført fra 2014-2015: 

6/14 
Saksbehandling i 
elektronisk 
forbedringssystem 
(TQM Helse) 

Forbedringsområde 
meldt etter 
miljørevisjon ISO 
14001 

Service-
senter og 
Samhandl. 
avd. 

2 1.3. 
16 

9033 
9034 

Samhandl. 
avd.: Økt 
kompetanse 
og bruk av 
forbedrings-
systemet i  

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 
 

31.1.
16 

  

2/15 
Behandlingsplaner 
i DIPS 

Bruk og oppdatering 
av 
behandlingsplaner i 
DIPS.  

Klinikk/  
HS 

1 31.12 
16 

 9207: 
Lukket før 
plan er i 
verk-satt 

3/15 
Opplæring av 
helsepersonell 

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

Klinikk/ 
PIA 

4 13.4.
16 

9274 
 

 

4/15 
Medarbeider-
samtale 

Etterlevelse av 
system for 
medarbeidersamtale 

Klinikk    Gjennomføres i 
juni 2016 

 

Ekstra: 
Oppfølging etter 
sak Datatilsynet 

Sykehusets rutiner 
for publisering av 
informasjon og 
anmodninger om 
sletting 

Service-
senter og 
Kommunika-
sjonsenhet 

2 
 

1.5. 
16 

9225 Økt 
kunnskap og 
beskrevet 
rutiner 

 

Revisjonsprogram 2016-2017 
Rapporteringsansvarlig er leder for reviderte enheter 
Revisjonsområde Beskrivelse av 

revisjonsområde 
Klinikk/ 
Avdeling 

Antall 
avvik 

Lukke-
frist 

Ikke 
lukkede 
avvik 

Forventet effekt 

1/16 
Legemiddel-
håndtering 

Tilberedning av 
legemidler 

Klinikk 
Bygg H 

    

2/16 
Rutiner ved 
nyansettelser 

Kontroll av 
vitnemål, 
attester og 
referanser, 
samt bruk av 

Klinikk 
Bygg D 
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generell  
sjekkliste for 
nyansatte  
(faste og 
vikariater). 

3/16 
HMS 

Smittevern Service-
senteret – 
ISS 
og  
Klinikk- 
bygg H 

    

4/16 
Intern pasient-
tilfredshets-
undersøkelse 

Svarprosent på 
intern 
pasienttilfredsh
ets-
undersøkelse 

Klinikk 
Avd. 
oppfølging 
Avd. 
hjerneslag 

    

5/16 
Pasient-
behandling 

Utskrivningskla
re pasienters 
plan for 
deltakelse i 
samfunn og 
arbeidsliv 

Klinikk -  
Bygg I 

    

6/16 
Diagnose-
koding 

Diagnosekoding 
av innlagte 
pasienter 

Klinikk -  
legeenhet 

    

 

Miljørevisjoner 2015 – 2016 (ikke avsluttet) 
Rapporteringsansvarlig er avdelingssjef Servicesenter 
Revisjons-områder Beskrivelse av  

revisjonsområde 
Klinikk/ 
Avdeling 

Antall 
avvik 

Lukke 
frist 

Ikke 
lukkede 
avvik 

Forventet 
effekt 

10/14 
Miljø-styring 

ISO 14001 – 
iverksetting og drift  

Service-
senter og 
Service & 
teknikk + 
Klinikk  

  Utsatt til 
2016 
(slås 
sammen 
med 
14/15) 

 

13/15 
Miljøstyring 

Miljøriktig 
avfallshåndtering  
 

Service-
senter, 
Service og 
teknikk 

  Utgår  

15/16 
Miljø-styring 

Energi og miljø i bygg 
og rehabilitering  

Service-
senter og 
Service og 
teknikk 
 

  Utsatt til 
2016 

 

17/16 
Miljøstyring 

ISO 14001 Policy + 
planlegging  

FTL 
v/ledelsens 
representant 
og Service-
senter v/ 

4 13.5.
2015 
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miljøleder + 
klinikk  

14/15 
Miljøstyring 

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

  Utsatt til 
2016 
(slås 
sammen 
med 
10/14) 

 

 

Miljørevisjoner 2016 – 2017  
Rapporteringsansvarlig er avdelingssjef Servicesenter 
Revisjons-områder Beskrivelse av  

revisjonsområde 
Klinikk/ 
Avdeling 

Antall 
avvik 

Lukke 
frist 

Ikke 
lukkede 
avvik 

Forventet 
effekt 

7/16 
Miljøstyring 

ISO 14001 – 
iverksetting og 
drift, og kontroll 

Service-
senter/ 
service & 
teknikk + 
klinikk 

    

8/16 
Miljøstyring 

Energi og miljø i 
bygg og 
rehabilitering 

Servicesenter 
ved 
Eiendomssjef 
og Service og 
teknikk 
 

    

 

Revisjon miljøsertifisering ISO 14001 
Rapporteringsansvarlig er avdelingssjef Servicesenter 
Revisjonsområde Tidspunkt Evaluering 

 Miljørevisjon DNV.GL - hovedrevisjon 
 

31.10 og 1.11.2016  

 

Konsernrevisjoner 
Rapporteringsansvarlig er kvalitetssjef 
Revisjonsområde Tidspunkt Evaluering 

u.a.   

 
 

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
ål

, o
rg

an
is

er
in

g,
  

an
sv

ar
, m

yn
d

ig
h

et
 

A
rb

ei
d

st
ak

er
e

s 
ku

n
n

sk
ap

, 

fe
rd

ig
h

et
e

r,
 m

ed
vi

rk
n

in
g 

B
ru

ke
re

rf
ar

in
ge

r,
 m

ed
vi

rk
n

in
g 

Fa
re

 f
o

r 
sv

ik
t 

/ 
lo

vb
ru

d
d

,  

ri
si

ko
vu

rd
er

in
g/

-s
ty

ri
n

g 
A

vv
ik

, a
vd

ek
ke

,  

re
tt

e 
o

p
p

, f
o

re
b

yg
ge

 

N
ø

d
v.

 r
u

ti
n

er
, d

o
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m
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o
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m
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ty
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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 

                          

Lokalt el-tilsyn                           

Klima- og 
forurensnings-
direktoratet  

                          

Fylkesmannen 
miljøavd. 

                          

Statens strålevern                           

Kommunelege/ 
bydelsoverlege 

      2         1 1  0      

Tiltaks-
plan for 
lukking av 
avvik etter 
tilsyn i 
2015 er 
godkjent 
av tilsyns-
myndighet
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en. 2 avvik 
er godkjent 
lukket 
innen 
september 
2016.     

Kommunalt 
brannvesen    

1 
     

1 
  

Tiltaksplan 
etter tilsyn i 
2015 er 
godkjent av 
tilsynsmyndi
gheten. I 
avvik 
gjenstår å 
lukke i 
2106.    

Luftfartstilsynet                           

Riksrevisjonen                           

Justervesenet                            

Kommunal vann- og 
avløpsetat 

                          

Antall        3        1 1   1       

Skjemaer er utfylt 
av:  Avdelingssjef servicesenter 

Dato: 
31.5.2016 

* 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. CARF-områder som skal gjennomføres regelmessig 

(årlig totalgjennomgang i FTL før 1. mars) 
Rapporteringsansvarlige er ledere i klinikk og FTL 

Risikoområder 1.  
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet 
effekt  

Tiltaksansvarlig 

Flere analyser ikke 
gjennomført 

   Gjennomføre analyser som 
planlagt 

Oversikt i plan 

      

 
 
 

9. Endringer som kan påvirke kvaliteten 
Rapporteringsansvarlige er FTL 
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Områder 1.  
tertial 

2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet 
effekt  

Tiltaksansvarlig 

Leveranse fra 
Sykehuspartner 

   Tiltak: 
- Oppfølging 

gjennom 
regelmessige 
statusmøter.  

- FTL-møte med 
adm.dir. i SP i juni 
(utsatt) 

- Teknisk support i 
SP u gang med 
lokale, proaktive 
runder 

 
Effekt av tiltak: 
Foretaket mottar tjenester 
iht SLA 

Teknologi og 
ehelse 

Epikrisetid    Tiltak: 
- Fast tema på 

legemøter ukentlig. 
- Kontinuerlig fokus på 

samarbeid mellom lege 
og helsesekretær 

 
Effekt av tiltak: 
Nå målet om epikrisetid 

Avdelingsleder 
for legene og 
sekretærer 

Åpne dokumenter i 
DIPS 

   Tiltak: 

- Ny undersøkelse er 

innført med nye 

spørreskjema som er 

tilpasset 

oppholdstypene. Ny 

struktur på 

undersøkelsen 

implementeres i alle 

avdelinger 

- Sikre at klinikken 

informerer pasienter 

om undersøkelsen og 

legger best mulig til 

rette for at pasienter 

kan svare anonymt og 

elektronisk 

 

Effekt av tiltak: 

Økt svarprosenten og nå 

måltallet på 60 % 

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

   Tiltak: 
Følge opp mot HSØ ifht 
søknad byggetrinn 3. 
Effekt av tiltak: 
Aksept fra HSØ RHF for 
prosjektet og at prosjektet 
inngår i neste rullering av 
ØLP 2017-2020.  
Byggetrinn 3 legger opp til 
sanering av D og K ifbm 
nytt bygg. 

Eiendoms- og 
sikkerhetssjef 
Avdelingssjef 
servicesenter 

Månedsverk    Tiltak: 
Dypere analyse av bruk av 

månedsverk 

 

Effekt av tiltak: 

Bruk av månedsverk 
overstiger ikke rapportert 
estimat 

HR-direktør 
 

 
 
 

10. Ledelsens gjennomgåelse av ytre miljø – årlig 
evaluering   

Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå ledelsessystemet for miljø med planlagte 
mellomrom for å sikre at det fortløpende er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfult. Ledelsens 
gjennomgåelse skal avgi konklusjoner om fortsatt hensiktsmessighet, tilstrekkelighet og 
virkning, beslutninger om kontinuerlig forbedring, beslutninger om eventuelle behov for 
endringer, inkludert ressurser, eventuelle tiltak som er nødvendige hvis miljømål ikke oppnås, 
muligheter for å forbedre integreringen av miljøledelsen og andre systemer, og eventuelle 
følger for organisasjonens strategisk retning. Korrigerende tiltak beskrives i vedlagte 
tiltaksplan.   

Avd.sjef servicesenter rapporteringsansvarlig. 
Områder Status Risiko Korrigerende 

tiltak 
Forventet 
effekt 

Vurdering av status for tiltak fra 
tidligere gjennomgåelser som 
ledelsen har foretatt 

    

Vurdering av endringer i: 
1) eksterne og interne forhold 

som er relevant for 
ledelsessystemet for miljø 

2) behov hos og forventninger 
fra interesseparter, inkludert 
samsvarsforpliktelser 

3) vesentlige miljøaspekter 
4) risikoer og muligheter 

    

Vurdering av i hvilken grad 
miljømål er oppnådd 

    

Vurdering av informasjon om 
organisasjonens miljøprestasjon, 
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inkludert trender angående: 
1) avvik og korrigerende tiltak 
2) resultater av overvåking og 

måling 
3) overholdelse av 

samsvarsforpliktelser 
4) revisjonsresultater 

Vurdering av om arbeidet med 
miljøledelse er tildelt 
tilstrekkelige ressurser 

    

Vurdering av relevant(e) 
henvendelser fra interesseparter, 
inkludert klager 

    

Vurdering av muligheter for 
kontinuerlig forbedring 

    

 
 


