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Kvalitetsarbeid Sunnaas sykehus – de viktigste områdene i 2016 

Sunnaas sykehus HF er Norges største 
spesialsykehus i medisinsk rehabilitering. 
Pasienter som kommer hit har fått livet endret 
etter skader eller sykdom. De har fysiske 
og/eller kognitive skader som hindrer dem i å 
fungere slik de gjorde før skaden inntraff. De 
trenger hjelp til å mestre sin nye situasjon så 
godt det lar seg gjøre. Pasientene setter mål 
sammen med rehabiliteringsteamet, og er 
aktive i egen rehabilitering. 
På Sunnas tar pasientene viktige steg på veien 
videre i livet etter skade/sykdom.  
Sunnaas sykehus tilbyr høyspesialisert 
rehabilitering. For pasienter betyr det at de er 
omgitt av et bredt sammensatt tverrfaglig 
team. Hvilken fagekspertise som inngår i 
teamet avhenger av pasientens skade/sykdom 
og behandling. 
Uavhengig av hvilket rehabiliteringsprogram 
pasienten kommer inn til, er pasienten 
medvirkende i planlegging og gjennomføring 
av egen rehabiliteringsprosess. Ekspertene er 
pasientens hjelpere.  
Høyspesialisert rehabilitering innebærer også 
at sykehuset driver innovasjon og utprøving av 
ny teknologi, at det bidrar i forskning, 
kompetanseformidling og fagutvikling på 
rehabiliteringsfeltet også utenfor sykehusets 
vegger. Et tett og aktivt samarbeid med andre 
i helsetjenesten, på kommunalt, regionalt og 
nasjonalt nivå, er nødvendig for at alle ledd i 
behandlerkjeden skal bli så gode som mulig, til 
beste for pasienten.  Sunnaas sykehus skal 
være et faglig tyngdepunkt for rehabilitering 
nasjonalt. 
 
Årlig rapport av resultater og 

kvalitetsinformasjon 2016 viser noen sentrale 

nøkkelområder som gjelder pasienttilbudet i 

2016: 

Timeavtale  

76 prosent av pasientene fikk timeavtale 

sammen med bekreftelse på mottatt 

henvisning i 2016. Målet er at alle pasienter 

får timeavtale i henhold til dette. Resultatet 

viser en fremgang fra 2015, da 74 prosent av 

pasientene mottok dette. Driftsutfordringer 

forårsaket av streik høsten 2016, bidro til 

lavere resultat enn forventet.  

 

Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge 

hender 24-7" 

Sunnaas sykehus HF deltar i 

pasientsikkerhetsprogrammet med relevante 

innsatsområder som gjelder for medisinsk 

rehabilitering, herunder områdene 

forebygging av fall, trykksår, samstemming av 

legemiddellister og pasientsikkerhetsvisitter. I 

tillegg kartelegger sykehuset spesielt 

ernæringsstatus og alkoholforbruk.  

Pasientsikkerhetsvisitter gjennomføres to 

ganger i året ved alle enheter som gir 

pasienttilbud. Sunnaas sykehus HF har kvalitet 

og pasientsikkerhet som fast tema på alle 

ledermøter.  

 

Sykehusinfeksjoner 

Sunnaas sykehus HF registrerer prevalens av 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) hvert 

kvartal på fastsatt dato. I 2016 har antall HAI 

oppstått på Sunnaas sykehus av inneliggende 

pasienter målt på prevalensdagen vært: 4 

prosent (februar), 0,7 prosent (mai), 1,4 

prosent (september) og 3,5 prosent 

(november).  

 

Antibiotikastyringsprogram 

I 2016 ble det etablert et tverrfaglig 

antibiotikateam. Teamet skal drive 

forbedringsarbeid rettet mot antibiotikabruk. 

Antibiotikaforskrivningene kontrolleres mot 

sykehusets antibiotikastyringsprogram og de 

nasjonale faglige retningslinjene for 

antibiotikabruk i sykehus. 

Sunnaas sykehus markerte Verdens 

håndhygienedag i mai 2016 og Europeisk 

antibiotikadag i november 2016. 

 

Tilbud til barn og unge 

Sunnaas sykehus HF åpnet i 2015 en enhet for 
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rehabilitering av barn og unge, men har ingen 

ren barneavdeling. Alle barn som får 

rehabilitering her, innlegges via sin pediatriske 

avdeling, hhv. pediatrisk regionavdeling, der 

de også er under oppfølging.  

 

Helsedirektoratets nasjonale 

opplysningskampanje i 2016 for symptomer 

på hjerneslag  

Sunnaas sykehus HF har bidratt til å spre 

kampanjens budskap gjennom sosiale  

medier, oppslag, distribusjon av  

informasjonsmateriell samt informasjon om 

kampanjebudskapet under foredrag om 

slagrehabilitering. 

 

Samarbeid med kommunene om helsetilbud 

til asylsøkere og flyktninger  

Sunnaas samarbeider med ressurssenter for 

migrasjonshelse og Oslo universitetssykehus  

på Aker helsearena. Samarbeidspartnerne har 

årlige møter med de frivillige  

innvandrerorganisasjonene, hvor også 

kommune- og spesialisthelsetjenesten deltar.  

 

Informasjon om våre tilbud på sunnaas.no 

Vi har i 2016 oppdatert pasientrettet 
informasjon på  nettsidene Sunnaas.no , slik at 
de er i tråd med nasjonale føringer som 
gjelder for helseforetak.  
 
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 2017. 
 
 
 

Kathi Sørvig  
Fungerende adm.dir. 
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Systematisk kvalitetsarbeid 
Sunnaas sykehus HF har et ansvar for å bidra 

til et likeverdig tjenestetilbud, ivareta kvalitet 

og pasientsikkerhet og til at ressursene blir 

utnyttet best mulig.  

Sykehuset baserer kvalitetsarbeidet på 

standarder fra CARF (Commission on 

Accreditation of Rehabilitation Facilities)-

organisasjonen, og oppnådde første gang 

CARF-akkreditering i 2006.  Senere 

akkrediteringer er gjennomført i 2009, 2012 

og sist i 2015. Ny vurdering planlegges i 2018. 

Gjennom CARF-akkrediteringen har sykehuset 

forpliktet seg til å arbeide for kontinuerlig 

forbedring.  

Årlig rapport av resultater og 

kvalitetsinformasjon 2016 (tidligere 

Kvalitetsrapport) er den 7. utgaven. Den er 

strukturert gjennom tilgjengelige 

nøkkelindikatorer som gjelder for våre CARF-

akkrediterte rehabiliteringsprogram: 

 Program for ryggmargskadde  

 Program for multitraume, amputasjon 

brann og nevrologi  

 Program for traumatisk hjerneskade  

 Program for hjerneslag 

 Program for kognitiv rehabilitering 

 Program for smerterehabilitering 

Indikatorer som gjelder for pasienttilbudet 

presenteres for områdene: 

 Tilgjengelighet 

 Effektivitet  

 Effekt av tilbudet 

 Pasienttilfredshet 

Resultatene i rapporten visualiseres gjennom 

bruk av ”trafikklys” som grønn, gul og rød. 

Tabellen på side 6 viser status på 

måloppnåelse i 2015. 

De fleste av indikatorene er målbare og viser 

utvikling rettet mot spesifikke mål, og de gjør 

beslutningstakerne i stand til å vurdere 

måloppnåelse innen gitte tidsrammer.  

Sykehuset arbeider systematisk og 

fortløpende for å sikre virksomhetens 

kvalitetssystem. Gjennom ulike metoder 

arbeider vi mot å:  

 Skape forutsetninger for en godt og 

sikkert pasienttilbud 

 Sikre dokumentstyring  

 Ivareta system for melding av 

forbedringsforslag og uønskede hendelser 

 Leve opp til eksterne krav fra myndigheter 

kuner, eiere og andre interessenter 

 Tilby lederstøtte for best mulig å kunne 

planlegge, lede, kontrollere, følge opp, 

utvikle og forbedre den operative 

virksomheten 

 Ha gode systemer og rutiner for å sikre 

tilbakemeldinger fra pasienter og andre 

 Analysere pasientdata og utvikle disse slik 

at de kan gi anbefalinger rettet mot 

forbedring av tilbudene 

 Gjenomføre interne revisjoner  

 Risikovurdere virksomheten gjennom 

tertialvis evaluering (ledelsens 

gjennomgåelse) 

 Følge opp relevante innsatsområder i det 

nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet
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Oversikten i gul ramme viser 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 bare de områdene klinikkledelsen har besluttet definert 

grenseverdier for. 

Høy måloppnåelse  
resultater på denne beregningen ligger 
innenfor et akseptabelt toleranse av 
målet 

Moderat måloppnåelse 
resultater på denne beregningen er  
utenfor akseptabel toleranse av målet  
og skal ha fokus   

Lav måloppnåelse    
resultater på denne beregningen er 
vesentlig utenfor akseptabel  toleranse 
v målet og har  stort fokus 

KPI 1.1 Ventetid: 52 dager  

Mål: <55 dager 

KPI 1.4 Timeavtale sammen med 
svar på vurdert henvisning:76 % 
Mål:100% 

 

KPI 1.2 Utskrivinger totalt: 

Heldøgn-2950 og Poliklinikk-3069 

 

Mål:  Heldøgn -2950 og poliklinikk- 

2889 

  

KPI 1.3 Tolkesamtaler  - antall 
samtaler   

  

KPI 1.5 Gj. snittlig vurderingstid på 
henvisinger hele foretaket: 5 
kalenderdager  
Måloppnåelse er > 6 
kalenderdager 

  

KPI 2. 2 Pasienter ikke møtt 
poliklinikk (hjerneslag og 
ryggmargsskader): 2,1 % 
Mål: < 3% 

KPI 2.5 Epikrisetid: 73% 

Mål 100% 
 

KPI 2.4 Beleggsprosent per 

seksjon: 92 %  

Mål:  > 88 %  

  

KPI 3.1 Individuelle Funksjonelle 
målinger-FIM  
Ryggmargsskader : 22,8 poeng 

Mål: > 20 poeng  

Individuelle Funksjonelle målinger-
FIM  
Multitraume, Guillian Barre, 
brann: 17,5 poeng 
Traumatisk hjerneskader: 16 
poeng   
Hjerneslag: 15 poeng 
Mål: 15-20  

 

KPI 3.5 MRSA og ESBL:0 utbrudd 
Mål: 0 Utbrudd  

KPI 3.4 Fall per 1000 seng: 1,8 
Mål < 1,5 

 

KPI 3.6 Prevalensmåling av 
sykehusinfeksjoner: 2,4 % 
Mål >3 % 

4.1.1.2 Svarprosent pas.tilfredshet  
Måloppnåelse i 2016 ble 54,3% 
Mål: 60% 

 

4.1.1 Alt i alt hvor fornøyd er du 
med oppholdet? 91 % 
Mål > 90 % 

  

4.1.2 Opplevde du at rehab.team 
planla en god utskrivelse sammen 
med deg? 87 % 
Mål  > 82 % 
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Fordeling av pasienter per seksjon, kjønn og alder  
 

Kvalitetsrapporten illustreres seksjonsvis 

pasientgrunnlaget, kjønn og aldersfordeling 

for årene 2014, 2015 og 2016. Fra 2017 blir 

data knyttet til diagnosegrupper for hver 

pasient og tallene vil illustrere etter 

rehabiliteringsprogram.  

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 2014 til 

2016 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 0-16 år ble 

flyttet til ny barne- og ungdomsenhet. 

Kjønnsfordeling per seksjon viser i prosent 

hvordan fordelingen var i 2016. 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, som også stort sett er uendret i 2016.  

Aldersfordeling er fremstilt i prosent per 

seksjon. Det er liten variasjon i 

alderssammensetningen de tre siste årene. 

Aldersgruppen 41-65 er størst.  
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SUN = Sunnaas sykehus totalt  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging  
HS = seksjon for hjerneskader  
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi  
PIA = seksjon for poliklinikk, inntak og ambulerende team  
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1.0 Tilgjengelighet 
 

1.1 Ventetid – gjennomsnittlig  antall ventedager 
  
Målet for foretaket er at ventetiden er kortere 
enn 55 dager. Sunnaas Sykehus ligger rett 
under måltallet samlet sett. Ventetiden har 
vist seg å være relativt stabil gjennom hele 
2016. Sammenligner med grafene 2015, viser 
grafene ingen store endringer.  

Poliklinikken har i løpet av 2016 hatt fokus på 
følgende områder:  

 Økt grad av poliklinisk pre- 
vurderinger for å avklare pasientens 
behov for innleggelse  

 I forkant av en poliklinisk konsultasjon 
eller en innleggelse har ambulant 

virksomhet blitt benyttet for å avklare 
enkelte problemstillinger 

 Regelmessig gjennomgang av 
ventelister for å sikre god oversikt  

 Oversikt og utnyttelse av kapasitet i 
sykehuset til enhver tid 

 Hensiktsmessig bruk av poliklinikk og 
ambulant virksomhet i forkant av 
innleggelse, som en del av 
pasientforløpet 

 Gjennom 2016 har kapasiteten økt på 
enkelte rehabiliteringsprogram 

 

 
 

 

 
 
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  

 

Sykehuset har en kapasitet på 159 senger.  

Målet for foretaket i  2016 var - 2950 

utskrivelser heldøgn og 2889 utskrivelser 

poliklinikk . 

I 2016 har det vært en økning i antall 

utskrivelser heldøgn i alle avdelinger. 

Sykehuset nådde måltallet med 3143 

utskrivelser i 2016. Måltallet for 2017 er satt 

til 3035 

Grafen viser antall utskrivelser seksjonsvis for 

å kunne sammeligne med tidligere år. 

Avdeling for vurdering, avdeling  oppfølging 

(VO), og poliklinikk har flest utskrivelser. 

Poliklinikken oppnådde 3606 konsultasjoner i 

2016, et resultat som var høyere enn 

måltallet. Det siste året har det vært en økning 

i antall henvisinger til poliklinikken.  

Treningspoliklinikken lokalisert på Aker 

helsearena utgjør en stor andel av aktiviteten 

totalt i poliklinikken. Tilbudet er godt etablert 

og aktiviteten øker. Brukerne gir uttrykk at de 

har behov for dette tilbudet. 

Sårprosjektet med video/telemedisin etablert 

som en del av det polikliniske tilbudet. I tillegg 

har sykehuset effektivisert strukturen på det  

polikliniske tilbudet. Man fortsetter med 

polikliniske vurderinger før pasientene blir lagt 

inn i vurderings- og oppfølgingsavdelingene. 

Dette er tiltak som kan bidra til å nå måltallet 

på 3565 konsultasjoner i 2017. 

 

 

 
HS = seksjon for hjerneskader (avdeling SLA, TBI og KRESS) 
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi ( avdeling MNB og RMS m enhet for barn og unge)  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging (avdeling OPF og avdeling VRD) 
SunPol = Sunnaas poliklinikk 
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1.3 Tolking 

 

Ved etablering av Tolkesentralen erfarer vi økt 

kompetanse hos tolkene og kvaliteten på 

tolkingen som gjennomføres. Av våre 438 

gjennomførte oppdrag ble 32 prosent utført 

av statsautoriserte tolker og 60 prosent av 

tolker med tolkeutdanning. Kun 8 prosent  

gjennomføres av tolker med annen bakgrunn.  

Det er fortsatt ønskelig at sistnevnte skal 

reduseres ytterligere, men pr i dag er det ikke 

mulig å oppdrive godt kvalifisert tolker på de 

minste språkene eller på sjeldne dialekter. 

Antall tolkeoppdrag i 2016 har en liten økning 

fra 2015. Stadig flere tolkeoppdrag 

gjennomføres via fjerntolking. 69 prosent av 

alle tolkeoppdrag ved Sunnaas sykehus ble 

gjennomført ved fremmøtetolking, 28 prosent 

ved skjermtolking og 3 proent ved 

telefontolking. Det jobbes fortsatt for at alle 

team ved sykehuset skal benytte 

videokonferansetolking der det er mulig.  

Mål for neste periode er at 40 prosent av våre 

oppdrag skal gjennomføres som fjerntolking. 

Bruk av tolk gjennomføres nå i større grad ved 

gruppetilbud enn tidligere. 
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1.4 Timeavtale sammen med svar på vurdert henvisning (”direkte booking”) 

 

Målet er at alle pasientene får timeavtale 

sammen med bekreftelse på mottatt 

henvisning. Inntakskoordinatorene 

skal direktebooke, når det er mulig.  

Forutsigbare ressurser i poliklinikken har gjort 

«direktebooking» lettere å gjennomføre  

 I 2017 vil fremgangsmåten av 
rapportuttak bli endret.  Ukentlig 
kontroll av rapporten blir gjennomført 
av inntakskoordinatorene/ 
koordinator ved poliklinikken 

 

HS = seksjon for hjerneskader (avdeling SLA, TBI og KRESS) 
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi ( avdeling MNB og RMS m enhet for barn og unge)  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging (avdeling OPF og avdeling VRD) 
SunPol = Sunnaas poliklinikk 
SUN = Sunnaas sykehus totalt  

1.5 Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisinger hele foretaket  

 

Gjennomsnittlig vurderingstid var 5 virkedager 

i 2016, en reduksjon på 29 prosent fra 2015. 

Lovkravet er 14 dager (10 virkedager). Med 

dette ligger man innen fristen som er definert 

for sykehuset. Det vil fortsatt kreve betydelig 

oppmerksomhet med å vurdere henvisninger, 

for å sikre at resultatet og måloppnåelsen skal 

vedvare i 2017.  

 

 
Vurderingstid Sunnaas Sykehus  
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1.6 Avviste henvisninger 

    

Sykehuset hadde i 2016, 574 avslag av 3127 

henvisninger (som utgjør ca 18 prosent). 

Registreringspraksis ble omgjort fra januar 

2016 da organisasjonsstrukturen ble endret. I 

2015 var klinikken organisert i seksjoner, mens 

det nå er etablert åtte avdelinger. På sikt 

ønsker man at henvisninger registreres under 

«programområder», men dette er ikke 

iverksatt ennå.  

Praksis er slik at første registrering av en 

henvisning foretas av andre enn overlegen 

som gjør den faktiske vurderingen av 

søknaden. Registreringen kan være gjort i en 

rehabiliteringsavdeling, mens avvisningen er 

gjort i en annen avdeling. Fordelingen av 

avviste henvisninger mellom enheter, slik den 

fremkommer i tallmaterialet og figuren under, 

gir derfor ikke et presist bilde.  Dette forholdet 

gjør at endringene i andelen avslag i 2016 

(økning for avdeling for ryggmargsskader og 

avdelinger for vurdering/smerte og reduksjon i 

poliklinikken), slik den fremkommer, ikke kan 

legges til grunn for å si noe om eventuelle 

trender. Dette understøttes av det faktum at 

prosentvis andel avslag, sykehuset sett under 

ett,  hoder samme nivå som i foregående år 

(18 prosent 2014 og 17 prosent 2015). 

Det arbeides videre med gjennomføring av en 

enhetlig og konsekvent registrering, som viser 

både henvisningsårsak og resultatet av 

vurderingen av henvisningen. Nevnte 

registreringspraksis som kan representere en 

feilkilde, må også adresseres. 

 

  
HS = seksjon for hjerneskader (avdeling SLA, TBI og KRESS) 
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi ( avdeling MNB og RMS m enhet for barn og unge)  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging (avdeling OPF og avdeling VRD) 
SunPol = Sunnaas poliklinikk 
SUN = Sunnaas sykehus totalt  
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2.0 Effektivitet  

2. 1 Gjennomsnittlig oppholds lengde per seksjon 

 

Pasienter som er inne til primærrehabilitering 

får individuell informasjon om oppholdets 

antatte varighet i første målsettingsmøte. 

Antatt utskrivelsesdato dokumenteres i 

pasientens mål plan.  

Det er stor variasjon i oppholds lengde 

avhengig av pasientens tilstand. Pasienter som 

kommer til primærrehabilitering etter 

traumatisk skade/sykdom har lengre opphold 

enn pasienter som er til vurdering og 

oppfølging. Fra og med 2017 blir det mulig å 

hente ut liggetid per program. Da oppnår man 

et mer konkret og riktig bilde av 

rehabiliteringslengden. I påvente av dette har 

klinikken valgt ikke å sette måltall på 

gjennomsnittlig liggetid.  

Pasienter med multitraume, amputasjon og 

ryggmargsskade, har ofte omfattende og 

tidkrevende rehabiliteringsprosesser. Tilbudet 

til barn og unge i klinikken er nå organisert 

under avdeling for ryggmargsskade. 

Avdelingene MNB og RMS,med enhet for 

barnog unge (gamle seksjon for RMN), hadde i 

2016 flere pasienter med liggetid over 100 

dager. Dette bidrar til høyere gjennomsnittlig 

liggetid i disse avdelingene.  

Gjennomsnittlig liggetid har vært stabil 

de siste tre årene.

 
 
HS = seksjon for hjerneskader (avdeling SLA, TBI og KRESS) 
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi ( avdeling MNB og RMS m enhet for barn og unge)  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging (avdeling OPF og avdeling VRD) 
SunPol = Sunnaas poliklinikk 
SUN = Sunnaas sykehus totalt  
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2. 2 Pasienter ikke møtt til poliklinikk  

 

Måltallet på ikke møtt til poliklinikk er satt til 

under  2 prosent.  

I løpet av 2016 har andel «ikke møtt» hatt en 

positiv utvikling. Hovedårsaken til dette er 

antakelig innføring av sms varsling.  I tillegg til 

SMS varslingen ringes flere pasienter opp i 

forkant av avtalen, som en påminnelse. Dette 

gjelder blant annet pasienter med kognitive 

vansker og konsultasjoner med lang ventetid.  

Forbedringstiltak som er iverksatt for å sikre 

rutiner og redusere andel pasienter, som ikke 

møter til avtalt tid: 

 Bruk av SMS varsling  

 Pasienter med kognitive utfordringer 
følges særlig opp ved at pasientene 
for en påminnelse via telefon om 
avtalen dagen før, i tillegg til SMS 
varsel. 

 Fra sommeren 2016 økte ”ikke møtt” 
gebyret til 690 kr.   

 Poliklinikken registrerer årsaker til at 

pasienter ikke møter. Dette skal 

brukes i vårt forbedringsarbeid. 

 I sykehusets interne 

pasienttilfredshetsundersøkelse ble 

det i 2016 innført  eget skjema for 

tilbakemeldinger fra pasientene i 

poliklinikken. Tilbakemeldingene blir 

brukt i vårt forbedring av tilbudet.
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2.4 Beleggsprosent seksjon  
 

For å imøtekomme pasientenes behov for 
våre tjenester, er vi avhengige av effektiv 
utnyttelse av sengekapasiteten.  

Beleggsprosenten øker i 2016. Noe av denne 

økningen kan forklares i en endring av 

parameteren fra senger til bemannede senger 

Definisjon av indikatoren fra SSB: 

Andelen av døgnplassene som er i bruk på en 

gjennomsnittlig dag. Beleggsprosenten (SSB-

definisjon) beregnes med formelen 

Liggedager/Sengedøgn. Denne definisjonen på 

beleggsprosent brukes for nasjonal 

sammenligning.  

Beleggsprosenten har de siste årene 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. 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) 
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2.5 Epikrisetid   

 

Målet er at alle epikriser skal være sendt ut av 

sykehuset innen 7 dager. Epikrisetiden har 

blitt  gjennomgående lengre siste årene.  

Årsaken til nedgangen tror man skyldes for lite 

detaljert opplæring av nyansatte leger. Leger 

har  i stor grad  isolert ansvar for sine 

pasienter, og det er svak kultur for å gå inn for 

hverandre ved fravær.  

Mindre tett kontroll/monitorering  av 

epikrisestatus. Trenden illustrerer at det er 

nødvendig med en kontinuerlig innsats for å 

nå målet. Det forutsetter godt samarbeid 

mellom legene, sekretærene og det 

tverrfaglige teamene.  

Forbedringstiltak for å øke epikrisetiden:  

 God opplæring av LIS leger.  

 Det er behov for standardisering av 

epikrisen. Epikrisemaler, med «fraser» 

er under utarbeiding,  og vil bli tatt i 

bruk innen kort tid.  

 Planleggings møter mellom leder og 

avdelingens leger hvor kommende uke 

planlegges. Her fordeles oppgaver  og 

ressurser, og man har en 

gjennomgang av epikrisestatus.  

 Den enkelte lege har sin mappe «mine 

arbeidsoppgaver» i DIPS (restanseliste 

epikriser).  

 DIPS –rapporter har ajourført 

«pasientliste» på avdelings nivå med 

forfallsdato epikrise (= utdato + 7 

dager) og legens initialer.   

 Viktig hjelpemiddel er at den enkelte 

lege kan planlegge eget 

epikrisearbeid, overlege kan følge opp 

arbeidet. Leder for legene kan 

omdisponere ressurser ved behov. 

 
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 (avdeling SLA, TBI og KRESS) 
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi ( avdeling MNB og RMS m enhet for barn og unge)  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging (avdeling OPF og avdeling VRD) 
SunPol = Sunnaas poliklinikk 
SUN = Sunnaas sykehus totalt  
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3.0 Effekt   

3.1 Functional Independence Measure -FIM  

 
Functional Independence Measure (FIM) er en 

måling som tar utgangspunkt i å illustrere 

evnen til å utføre daglige gjøremål. FIM-

verktøyet 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 FIM-

resultatene 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 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 pasienter 

med ryggmargsskade og pasienter med 

multitraumer, 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 2016 N  53 For 2016 N 21

For 2016 viser resultatene en 

funksjonsforbedring på 22,8 poeng i 

ryggmargsskadeprogrammet, som vil si at 

pasienter innlagt til primærrehabilitering har 

hatt god fremgang når det gjelder 

funksjonsevne.  Resultatene viser en 

funksjonsforbedring på 17,5 i programmet for 

multitraume, brann og Guillian Barre, noe som 

betyr at pasienter innlagt til 

primærrehabilitering har hatt fremgang når 

det gjelder funksjonsevne. 
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For 2016 N 31 For 2016 N 34

For 2016 viser resultatene en 

funksjonsforbedring på 16 poeng i det 

traumatiske  hjerneskadeprogrammet, noe 

som betyr at pasienter innlagt til 

primærrehabilitering hatt  fremgang når det 

gjelder funksjonsevne. For 2016 viser 

resultatene en funksjonsforbedring på 15 

poeng i hjerneslagprogrammet, noe som betyr 

at pasienter innlagt til primærrehabilitering 

hatt fremgang når det gjelder funksjonsevne.  

Pasientene som blir innlagt til kognitiv 

rehabilitering (KRESS) har god selvstendighet  

men hensyn til  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. 

Behandlingsteknikkene som anvendes for 

denne typen vansker er fortrinnsvis 

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. 

 

3.2. Utskrivelser  

 

For de fleste pasienter er målet å 

komme hjem etter endt rehabilitering. Dette  

kan dette være et ambisiøst mål for mange. 

Etter en funksjonsnedsettelser er det ofte  

behov for omfattende  tilpasninger i hjemme. 

Ikke alle pasienter kan utskrives direkt hjem 

etter rehabilitering  

Hjem:  I 2016 ble 95,4 prosent av pasientene 

utskrevet hjem etter 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 hjem. Pasienter som har 

vært innlagt til primærrehabilitering utskrives i 

også i hovedsak direkte hjem. Noen pasienter 

har en plan om videre opptrening på andre 

institusjoner etter Sunnaas.  

I 2015 lå utskrivning til hjemmet på 87,2 

prosent i RMN og 84,6 prosent i HS.  

De øvrige pasientene ble utskrevet til: 

Annen institusjon 2 prosent utskrives til 

helsesportsentra eller andre  

rehabiliteringssenter som sykehuset 

samarbeider med.   

 

Sykehjem: 1,9 prosent av pasientene i 2016 
ble utskrevet til sykehjem. Dette inkluderer 
sykehjem både med og uten rehabilitering. 
Noen pasienter har korte opphold på 
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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: 0,7 prosent utskrives til sykehus for 
videre behandling av helseproblemer etter at 
rehabiliteringen er avsluttet 

  

 

 

   
HS = seksjon for hjerneskader (avdeling SLA, TBI og KRESS) 
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi ( avdeling MNB og RMS m enhet for barn og unge)  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging (avdeling OPF og avdeling VRD) 
SUN = Sunnaas sykehus totalt  
 

3.3 Ikke planlagte overføringer i akuttsykehus  

 

I 2015 og 2016 analyserte Sunnaas sykehus 

ikke planlagte utskrivelser til 

akuttsykehus.   Dette er utskrivelser som 

skyldes komplikasjoner eller forverring av 

tilstand.  Pasienter som har vært utsatt for 

store traumer eller alvorlige sykdom, kan raskt 

utvikle en forverret tilstand. De blir  overført 

til akutt sykehus for videre observsjon og 

behandling, før de igjen returnerer til videre 

rehabilitering. Årsakene som utpeker seg i 

2016 er infeksjoner som  pneumoni, 

sårinfeksjoner og infeksjoner i urinveier,  

komplikasjoner etter fallhendelser, eller tett 

shuntproblematikk . Det har vært en nedgang i 

ikke planlagte utskrivelser i avdelingene MNB 

og RMS (gammel seksjon RMN) 

HS = seksjon for hjerneskader (avdeling SLA, TBI og KRESS) 
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi ( avdeling MNB og RMS m enhet for barn og unge)  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging (avdeling OPF og avdeling VRD) 
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3.4 Fallhendelser  

 

Pasienter som innlegges med en cerebral 

vaskulær diagnose og/eller 

mobilitetsutfordringer, har økt risiko for fall og 

fallskader. Fall som ikke resulterer i skade kan 

trigge frykt for å falle og dermed påvirke 

pasientens rehabiliteringsprosess og gi 

uønsket reduksjon i aktivitetsnivå. Samtidig 

må risiko for fall vurderes som en del av 

rehabiliteringen, da trening for å bedre 

funksjon nødvendigvis må utfordre 

balanseevnen. Pasienter med fare for å falle 

får trent på fallsituasjoner.  

Måltallet for fallhendelser er satt til under 1,5 
fall per 1000 liggedøgn. 

 
 

 
Grafen viser fall per 1000 senger rapportert i  forbedringssystemet. 

 
Fallhendelser de siste årene viste en liten 
nedgang i 2015-2016 totalt i klinikk. 
Det er en økning i antall meldte fall i avdeling 
for ryggmargskade, avdeling for multitraume, 
avdeling for vurdering og avdeling for 
oppfølging. I avdelingene for hjerneskader er 
antall meldte fall redusert. 

Alle meldte fall fra 2015 og 2016 er analysert 
og kategorisert i lokalisasjon, årsak og 
forbedrings tiltak. I perioden 2015 til 2016 er 
det en nedgang i fall på pasientrom og en 
økning i fall på treningssal og bad. 
 
 
 

  
Fall med skade sendes til helsedirektoratet 
som § 3-3 meldinger, meldeplikten i Lov om 
spesialisthelsetjenesten. 
Pasientikkerhetsutvalget på sykehuset avgjør 

hvilke hendelser som har læringsverdi for 
andre intressenter. Disse hendelsene blir 
publisert på internett. 
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Kontinuerlig forbedring: 
 Sykehuset følger anbefalinger i regi av 

pasientsikkerhetsprogrammet. 
 Alle nye pasienter screenes for 5 

risikofaktorer ved innkomst, deriblant fall.  
 Pasienter får informasjon om fallrisiko, 

både individuelt og i gruppebasert 
opplæring.  

 Individuelle fallforebyggende tiltak 
iverksettes 

 Innovative fallforebyggingstiltak er i 
prosess, og pilotprosjekter  gjennomføres i 
klinikken. Det er utviklet dataspill «Spill 
deg klok på fall» som skal brukes i 
opplæring. 

3.5 Multiresistente bakterier 

 

Forekomsten av resistente bakterier er 

økende i samfunnet, noe som også får 

konsekvenser for Sunnaas sykehus HF. I 2016 

var det ingen utbrudd av multiresistente 

bakterer på Sunnaas.  Det er i 2016 iverksatt 

flere tiltak som skal redusere spredning av 

resistente bakterier i sykehuset, noen av disse 

er:  

 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 

 Utarbeidet nye prosedyrer for 

håndtering  i smittevern, blant annet 

opphør av kontakt- og dråpesmitte og 

tiltak ved uventet funn av smittestoff  

 Etablert kontakt med laboratoriet og 

inntakskoordinatorene  

 Gjennomført undervisning for ledere 

og ansatte i smittevern  

 Hygieneutvalg med månedlige møter 

om aktuelle smitteverntema 

 Det er i 2016 opprettet et antibiotika 

team som skal implementere nasjonal 

faglig retningslinje for antibiotikabruk 

i sykehus. Målet for 2017 er 10 

prosent redusert bruk av bredspektert 

antibiotika sammenlignet med 2016 
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3.6 Prevalensmålinger av sykehusinfeksjoner 

 

Sunnaas sykehus HF registrerer prevalens av 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) hvert 

kvartal på fastsatt dato. I 2016 har antall HAI 

oppstått på Sunnaas sykehus av inneliggende 

pasienter målt på prevalensdagen kl. 08.00 

vært: 4 prosent (februar), 0,7 prosent (mai), 

1,4 prosent (september) og 3,5 prosent 

(november 2016). Derfor lå man  under 

måltallet på 3 prosent i 2016 

 

Resultatene, oversikt over antall nyinnlagte 

pasienter med påvist multiresistente bakterier 

samt forbedringsforslag, sendes til sykehusets 

ledelse og hygienekontakter etter hver 

registrering. Avdelingens ledelse gjør 

smitteoppsporing i samarbeid med 

smittevernpersonell ved behov. Dette gjøres i 

henhold til sykehusets nyetablerte 

retningslinje: «Smitteverntiltak ved uventet 

funn av smittestoff» fra februar 2016. 

Sykehuset har i 2016 ikke registrert 

smitteutbrudd.   

Målet for 2017 er at andelen 

sykehusinfeksjoner er lavere enn i 2016 og 

under 3 prosent 

 
 
HS = seksjon for hjerneskader (avdeling SLA, TBI og KRESS) 
RMN = seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi ( avdeling MNB og RMS m enhet for barn og unge)  
VO = seksjon for vurdering og oppfølging (avdeling OPF og avdeling VRD) 
SunPol = Sunnaas poliklinikk 
SUN = Sunnaas sykehus totalt  
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4.0 Intern pasienttilfredshetsundersøkelse  
 

4.1 «Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på Sunnaas Sykehus?»  

 

Pasienttilfredshetsundersøkelsen 

gjennomføres kontinuerlig og det tas ut 

tertialvise og årlige resultater. For å kunne 

vurdere utvikling, pågår den samme 

undersøkelsen uendret over en tre-års-

periode. 

Alle pasienter inviteres til å svare på 

undersøkelsen. Unntaket er pasienter som 

kun har vært innlagt til et liggedøgn eller som 

på grunn av sin kognitive svikt ikke har 

mulighet til å gi tilbakemeldinger. Pasientene 

bes om å gi sine tilbakemeldinger i løpet av 

den siste uken av oppholdet. Resultatene 

brukes systematisk i forbedringsarbeidet i de 

ulike avdelingene og enhetene.  

Fra 2016 ble nye pasienttilfredshetsskjemaer 

innført. Undersøkelsen består nå av 5 ulike 

skjemaer tilpasset de ulike oppholdene: 

- Primærrehabilitering 
- Oppfølging og vurdering 
- Barn (0-5 år) og deres pårørende 

- Barn og unge (6-18 år) og deres 
pårørende 

- Poliklinikk 
 
Måltallet for tilfredshet på Sunnaas sykehus er 
over 90 prosent. For 2016 var den samlede 
tilfredsheten for inneliggende voksne 91 
prosent. Den fordeler seg som følger:  

- Primærrehabilitering: 96 prosent 
- Oppfølging og vurdering: 89 prosent 

 
For barn og deres pårørende lå tilfredsheten 

litt under voksenandelen: 

- Barn og unge: 89 prosent 
- Pårørende til barn og unge: 83 

prosent  
 
Det var en nedgang i tilfredshet hos barna 
gjennom 2016, fra 100 prosent tilfredshet 
1.tertial til 95 prosent tilfredshet i 2. tertial og 
78,9 prosent tilfredshet i 3. tertial. Enhet for 
barn og unge har stort fokus på 
tilbakemeldingene i sitt forbedringsarbeid og 
fortsetter arbeidet med konkrete 
tilbakemeldinger fra barn og deres pårørende.  
 

 
Figuren  viser utviklingen på spørsmålet: «alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på Sunnnaas Sykehus 
fra år 2013 – 2016. Inneliggende voksne og inneliggende barn 
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Svarprosent 
Svarprosenten for inneliggende pasienter i 
2016 hadde en positiv utvikling, hvor 
svarprosenten i 3 tertial var 61,8 prosent. 
Totalt for hele året ble svarprosenten 54,3 

prosent, noe som er lavere enn  sykehusets 
mål om en svarprosent på 60 prosent. I 2017 
vil ledelsen følge nøye med svarprosentens 
positive utviklingen.  

 
Poliklinikk 
I 2016 ble eget skjema for tilbakemeldinger på 
poliklinikken tatt i bruk. Resultater vil bli 

presentert når skjemaet er godt implementert 
og svarprosenten på undersøkelsen er høyere.

 

4.2 Opplevde du at utskrivelsen var godt planlagt?  
 

Spørsmålet er i det nye skjemaet omformulert 
og rettet til de inneliggende 
primærpasientene. Sykehuset har iverksatt 
tiltak for å forbedre opplevelse av en sikker og 
godt planlagt utskrivning.  Prosessen starter 
tidlig i rehabiliteringsforløpet. Sunnaas 
Sykehus har som mål å sikre en bedre 
involvering av pasienten, i egen 
utskrivelsesprosess. Måltallet ble satt til over 
90 prosent i i 2017 

Forbedringstiltak for opplevelse av god 
utskrivelse:  

 Det er utarbeidet en sjekkliste ved 
utskrivelse, som teamkoordinatorene 
på alle avdelinger i Sunnaas Sykehus 
skal bruke.  Sjekklisten skal bidra til å 
kvalitetssikre pasientenes utskrivelse 
og at all dokumentasjon blir gjort på 
riktig sted  i pasientens elektroniske 
journal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Pasientklager  

 

Sunnaas sykehus mottok totalt 28 skriftlige 

klager i 2016. Disse ble behandlet etter 

gjeldende retningslinjer for håndtering av 

klager hvor tilbakemeldingene ble fulgt opp av 

den enkelte helsepersonell og/eller på 

ledelsesnivå. Det har vært en økning i antall 

skriftlige klager fra foregående år (10 i 2013, 

10 i 2014 og 11 i 2015). Innholdet i klagene 

har i hovedsak dreid seg om tilbudet for den 

enkelte pasient, klager på avslag, oppfølging 

etter utskrivelse  og mattilbudet i sykehuset. I 

tillegg til de skriftlige tilbakemeldingene 

gjennomfører sykehuset kontinuerlig 

pasienttilfredshetsundersøkelse og 

dialogmøter hvor pasienter og pårørende kan 

komme med innspill til forbedring. Alle 

tilbakemeldinger blir behandlet 

systematisk,  og er et viktig bidrag  i 

forbedrings – og kvalitetsarbeidet i Sunnaas 

sykehus.
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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. Sykehuset 

ønsker å være i dialog med pasienter og 

pårørende for kontinuerlig utbedre 

tjenestetilbudet. Gjennom kvalitetsrapporten 

viser sykehuset sine forpliktelser til pasientene 

og  engasjement til kvalitetsforbedring av 

tjenestetilbudet. Det siste året har 

organisasjonen intensivert arbeidet med å få 

registrert data riktig inn i 

pasientadministrasjonssystemet. Målet er at 

resultatinformasjon for 2017 gir opplysninger 

direkte rettet mot de definerte 

rehabiliteringsprogrammene. For året 2017 

har klinikken satt fokus på å  tydeliggjøre mål 

og å sette grenseverdier for definerte 

nøkkeltall (KPIer) til å måle etter. Hensikten er  

lettere å kunne evaluere effekten av de tiltak 

som blir iverksatt.  

 

Sunnaas sykehus HF fortsetter arbeidet med 

kontinuerlig forbedring av et høy spesialisert 

rehabiliteringstilbud. 

 


