
 

 

Direktørens stab 
Postadresse: 
1450 Nesoddtangen 
 

Telefon:   66 96 90 00 
Telefaks:  66 91 25 76 
Besøksadresse: Bjørnemyrveien 1, 1450 Nesoddtangen 
Henvendelse i resepsjon 

E-post: 
firmapost@sunnaas.no 
Giro: 1644 06 05536 
Foretaksnr.: 883 971 752 

 

 

Til styret i Sunnaas sykehus HF 

  Dato 08.06.2017 

 

 
 

Sak  26/17 Kvalitetsrapport, HMS-årsrapport og Analyse av kritiske  
hendelser 2016 

  
 
 
 
Forslag til vedtak: 

Kvalitetsrapport, HMS-rapport og analyse av kritiske hendelser 2016 tas til orientering. 
 
 
Sammendrag og konklusjoner 

Saken inneholder tre selvstendige rapporter og som virksomheten ønsker å vurdere som en 
helhet: 

1. Årlig rapport av resultater og kvalitetsinformasjon (kvalitetsrapport) 2016, som gjelder 
pasienttilbudet og er inndelt i hovedområdene: 

 Tilgjengelighet 

 Effektivitet 

 Effekt 

 Tilfredshet 

Valg av indikatorer er gjort på grunnlag av tilgjengelig resultatinformasjon, standarder i 
kvalitetssystemet CARF og i Oppdrag- og bestillerdokumentet fra Helse Sør-Øst. Rapporten 
viser utvikling av pasientrelaterte resultater over de siste tre år.  
 
I forbedringsarbeid er det avgjørende at det er fastsatt måltall for de valgte indikatorene. I 
rapporten presenteres resultatene for hver indikator med en vurdering av høy, moderat og 
lav måloppnåelse, og rapporten beskriver en vurdering av de områdene.  
 
Noen positive områder som synliggjøres i Årlig rapport av resultater og 
kvalitetsinformasjon, er at ventetiden er redusert og at pasientene som innlegges til 
primærrehabilitering opplever en god utskrivelse, mens det bl.a. er et forbedringsområde å 
ha gode systemer som kan vise effekt av det tilbudet som pasientene får. Hos pasienter 
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som innlegges til primærrehabilitering benyttes i dag Functional Independence Measure - 
FIM som system, og rapporten viser at bruken av FIM i de ulike avdelingene kan forbedres.  
Målgruppen for Årlig rapport av resultater og kvalitetsinformasjon er pasienter, pårørende, 
medarbeidere og andre interessenter, og rapporten gjøres kjent internt og eksternt. 
 

2. HMS årsrapport gir en oversikt over mål og resultatoppnåelse samt aktiviteter innen helse, 
miljø – og sikkerhet (HMS)-området i 2016. Det er et verktøy for årlig rapportering og 
internkontroll av det systematiske HMS-arbeidet på Sunnaas sykehus HF. Rapporten 
inkluderer aktiviteter på systemnivå i ulike virksomhetsomfattende fora, samt oversikt over 
aktivitetene innen helse og arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet. Rapporten skal 
tilfredsstille lovverkets krav til rapportering innen HMS-området, inkludert aktiviteter i 
AMU og bedriftshelsetjenestens bistand i løpet av året. 

Siden HSØ vedtok å implementere rammeverk for helse, miljø og sikkerhet i 
foretaksgruppen i 2015, har sykehuset jobbet med rapportering på nye HMS-indikatorer og 
samordning av HMS-området, særlig utvidelse av HMS-forum som nå har 
Helse/arbeidsmiljø og Ytre miljø- områdene på agendaen. Dette gjør at vi får bedre og mer 
helhetlig oversikt over status på HMS-området.  
 
Det er innført tre nye HMS-indikatorer i 2016: 
-HMS handlingsplaner. Indikatoren viser andel enheter som har aktive HMS-
handlingsplaner siste år. Indikatoren gir et uttrykk for aktiviteten på HMS-området. 

-Fraværsskadefrekvens. Personskader som følge av arbeidsforhold og som medfører minst 
en dags fravær ut over skadedagen. 

-Lukkerrate for HMS-avvik. Indikatoren viser et forholdstall som forteller om sykehuset i 
løpet av perioden har lukket mer eller mindre enn antall saker de har fått inn. Over tid kan 
man se om sykehuset jobber jevnt og trutt med å lukke saker. 

HMS-hendelser er ny indikator som kommer i 2017. Indikatoren vil vise antall registrerte 
HMS-hendelser delt på totalt antall medarbeidere i perioden. Det er foretatt en intern 
analyse av HMS-hendelser i årsrapporten og analyse av kritiske hendelser 2016 

 

3. Analyse av kritiske hendelser 2016 er en skriftlig analyse som gjennomføres årlig av alle 
alvorlige og kritiske hendelser som er rapportert i forbedringssystemet TQM Helse.  Det er 
sentralt at virksomheten har oversikt over bakenforliggende årsaker til at alvorlige 
hendelser oppstår. Ved å finne årsakene kan man  iverksette hensiktsmessige tiltak for å 
forhindre at tilsvarende skjer igjen. Læringsverdien av de alvorlige hendelsene skal 
virksomheten bruke til undervisning og trening av personalet.  

 
Det har vært en reduksjon av antall uønskede pasientrelaterte hendelser, en betydelig 
økning i medarbeiderrelaterte hendelser og en reduksjon i antall driftsrelaterte hendelser.  
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Pasientrelaterte hendelser: Det er meldt 14 alvorlige uønskede hendelser til 
Helsedirektoratet i 2016. Hendelsene er vurdert som alvorlige fordi pasientene er 
påført tilleggsbehandling eller forlenget rehabilitering. Forbedringstiltak er iverksatt 
for hver enkelt hendelse. Alle sakene er behandlet av sykehusets 
Pasientsikkerhetsutvalg (PSU), som er et underutvalg av Sentralt kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg. 
 
Medarbeiderrelaterte hendelser: Når det gjelder økningen i medarbeiderrelaterte 
meldinger, viser analysen at antall meldinger fra 2014 til 2016 er mer enn doblet. 
Kategoriseringen viser at økningen i hovedsak skyldes kompetanse/opplæring og 
psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø, mens det er reduksjon i antall hendelser 
som gjelder vold og trusler. Det er iverksatt flere forbedringstiltak rettet mot de 
ulike avdelingene innen disse områdene, og utviklingen vil bli fulgt opp av 
foretaksledelsen. Analyse av medarbeiderrelaterte hendelser skal følges opp videre 
av sykehusets HMS-forum. 
 
Alle alvorlige personalskader er meldt til NAV og forsikringsselskap. 
 
Driftsrelaterte hendelser: Det har i 2016 vært en reduksjon i antall uønskede 
driftsrelaterte hendelser. I 2016 ble nytt bygg tatt i bruk, og flere av hendelsene er 
rettet mot brannsikring og merking i nytt bygg. Andre hendelser dreier seg om 
innvendig og utvendig skilting, ventilasjon i laboratorier, samt slitasje i gamle bygg.  

 
 

Bakgrunn for saken 

Sunnaas sykehus HF oppnådde for første gang akkreditering fra CARF-organisasjonen i 2006 
(Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). CARF krever at resultatinformasjon fra 
pasientbehandlingen og hvert rehabiliteringsprogram skal gjøres kjent for ansatte, pasienter og 
andre interessenter. Dette CARF-kravet er hovedårsaken til at Sunnaas sykehus har valgt å 
utforme en kvalitetsrapport. Første utgave av kvalitetsrapporten ble utarbeidet for 2010. 

I Oppdrag og bestilling 2014 for Sunnaas sykehus HF stilles det også krav om at ”Helseforetakene 
skal formidle og kommunisere kvalitetsresultater og hendelser til pasienter, pårørende og 
offentligheten på egnet måte.” 

 

CARF anbefaler også i sine standarder at virksomheten årlig gjennomfører en analyse av kritiske 
hendelser som gjennomføres av eller presenteres for den øverste ledelsen. 

 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal være en integrert del av kvalitets- og 
pasientsikkerhetsarbeidet ref. Oppdragsdokumentet 2017. Samtidig forberedes en ny strategi for 
kvalitet og pasientsikkerhet 2018 som skal integrere HMS-området og ses i henhold til ny forskrift 
om Ledelse og kvalitetsforbedring. 
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Regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2016 vektlegger større åpenhet om kvalitet 
og pasientsikkerhet. I pkt. 2.4 om Resultat og åpenhet, står det bl.a. at Alle helseforetak skal sørge 
for at informasjon om systematiske målinger, oppfølging av resultater og brukererfaringer blir 
gjort offentlig tilgjengelig for alle interessenter. 
 
Sunnaas sykehus HF ønsker å bruke resultatene i det kontinuerlige forbedringsarbeidet på alle 
nivåer i organisasjonen. Målet er å levere gode tjenester innenfor de rammer som er satt.  
Tilbudet som sykehuset leverer skal være effektivt, sikkert, rettferdig og av god kvalitet.  
 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Adm.dir. 
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