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Kvalitetsrapport 2018, HMS årsrapport 2018 og Analyse av kritiske hendelser 2018 

 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret ber administrerende direktør å sikre oppfølging av forbedringsarbeid som 
gjelder pasienttilbudet og som er beskrevet i Kvalitetsrapport 2018. Fokus skal rettes 
spesielt mot: 
- Iverksetting av tiltak for å redusere antall avviste henvisninger 
- Å sikre at alle pasienter som er innlagt til primærrehabilitering blir FIM-registrert 

ved innleggelse og utskrivning 
- Iverksetting av tiltak som bidrar til å redusere antall uønskede fallhendelser 

 
2. Styret ber administrerende direktør å sikre oppfølging av forbedringsarbeid som er 

beskrevet i HMS årsrapport. Sykehuset bes spesielt videreføre arbeidet med 
oppfølging og rapportering av HMS-indikatorer. 
 

3. Styret ber administrerende direktør å følge opp forbedringsarbeid rettet mot:  
- Saksbehandling av uønskede hendelser rapportert i forbedringssystemet 
- Pasientrelaterte uønskede hendelser som gjelder legemiddelhåndtering 
- Medarbeider- og HMS-relaterte hendelser med skade på eller trussel mot 

ansatt. 
- Driftsrelaterte uønskede hendelser tilknyttet smitte/renhold, 

medisinteknisk utstyr og informasjonssikkerhet 
 

 
Nesodden, 27.05.2019 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør  
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1. Hva saken gjelder 
Saken omfatter tre selvstendige rapporter som virksomheten ønsker å vurdere som en 
helhet. Disse er Kvalitetsrapport, HMS-rapport og Årlig analyse av kritiske hendelser. 
Rapportene behandles årlig av sykehusets styre, med den hensikt å forankre arbeidet med 
kvalitet, pasientsikkerhet og HMS i Sunnaas sykehus HF. 
 
Del 1: Sykehuset utarbeider en årlig kvalitetsrapport, hvor målgruppen er pasienter, 
pårørende, ansatte og andre interessenter. Rapporten skal viser resultat fra foregående år 
innen områdene tilgjengelighet, effektivitet, effekt og tilfredshet. 
Første versjon ble utarbeidet i 2010. Kvalitetsrapportene publiseres på sunnaas.no og blir 
oversatt til engelsk. 
 
Del 2: HMS-årsrapport er et dokument som beskriver mål og resultatoppnåelse samt 
aktiviteter innen helse, miljø – og sikkerhet (HMS)-området i 2018. Dokumentet fungerer 
også som et verktøy for evaluering av egen internkontroll. 
 
Del 3: Årlig analyse av alvorlige og kritiske hendelser skal være et bidrag til åpenhet og til å 
lære av uønskede hendelser. 
Analysen beskriver alvorlige uønskede hendelser og er inndelt i hovedområdene 
pasientrelatert uønskede hendelser, medarbeider- og HMS-relaterte hendelser, samt 
driftsrelaterte hendelser.  
Analysen gir en orientering om meldekultur og lederes håndtering av uønskede 
hendelser. 

 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
Del 1: Kvalitetsrapport 2018  
Sunnaas sykehus HF viktigste bidrag til pasienter, pårørende og samfunn er å yte effektiv, 
høyspesialisert rehabilitering.  Sykehuset arbeider kontinuerlig med å forbedre resultatene 
som gjelder pasientenes aktivitet, samfunnsdeltagelse og kostnadseffektivitet for alle våre 
rehabiliteringsprogrammer. De siste årene er arbeidet med å strukturere datagrunnlaget for 
analyse intensivert, og sykehuset kan nå hente ut resultatinformasjon også pr. 
rehabiliteringsprogram.  Riktig informasjon fra hvert enkelt rehabiliteringsprogram gjør det 
mulig å måle effekten av tilbudet og gi kunnskap om variasjoner på tjenestene. Det arbeidet 
som er lagt ned i 2018 er et godt grunnlag for videre utvikling.  
 
Rapporten er inndelt i fem hovedområder: 

• Tilgjengelighet 
• Effektivitet 
• Effekt 
• Pasientsikkerhet 
• Tilfredshet 

 
Valg av indikatorer er gjort på bakgrunn av tilgjengelig resultatinformasjon, standarder i 
kvalitetssystemet CARF og i Oppdrag- og bestillerdokumentet for Sunnaas sykehus HF 2018.  
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Det arbeides kontinuerlig med kvalitetsforbedring, og innsatsen rettes spesielt mot å 
forbedre de målområdene som hadde moderat måloppnåelse foregående år.  
 
Kvalitetsrapporten 2018 viser utvikling av noen pasientrelaterte resultater over de siste tre 
år - resultater totalt for sykehuset og pr. avdeling. 
Sykehuset nådde de fleste mål for pasientbehandling i 2018. Dersom noen 
forbedringsområder skal nevnes særskilt, ønsker sykehuset i 2019 å: 

- iverksette tiltak for å redusere antall avviste henvisninger, som i 2018 var på 670.  
- Sikre at alle pasienter innlagt til primærrehabilitering blir FIM-registrert ved 

innleggelse og utskrivning. 
- Iverksette tiltak som bidrar til å redusere antall fallhendelser 

 
Sykehuset kan vise til svært gode resultater når det gjelder antibiotikabruk. Dette blir et av 
bevaringsområdene i tiden fremover. 
 
Kvalitetsrapport 2018 skal oversettes til engelsk og gjøres tilgjengelig for interessenter på 
www.sunnaas.no. 

 
Del 2: HMS årsrapport 2018  
HMS-årsrapport er et dokument som beskriver mål og resultatoppnåelse samt aktiviteter 
innen helse, miljø – og sikkerhet (HMS)-området i 2018. Dokumentet fungerer også som et 
verktøy for evaluering av egen internkontroll. 
 
Sunnaas har gjennom 2018 fortsatt med arbeidet med å følge opp HMS indikatorer, og 
rapporter på disse tertialvis til HSØ. Integrering av HMS-området og kvalitet og 
pasientsikkerhet er fortsatt et viktig område som trenger økt fokus.  
Øvrige viktige HMS områder i 2018 har vært: 

• ForBedring – herunder oppfølgingsarbeidet med handlingsplaner 
• Sykefraværsarbeid - herunder kampanje for influensavaksinering 
• Risikovurdering av vold og trusler i aktuelle enheter 
• Oppfølging av miljøhandlingsplanen  
• Oppfølging av kjemikaliehåndtering 

 

Del 3: Analyse av alvorlige og kritiske hendelser 2018  
Endring og forbedring er krevende å få til i praksis, og fordrer tett lederoppfølging og 
konstant oppmerksomhet for å skape og opprettholde resultater. Det forutsetter en kultur 
preget av åpenhet, hvor feil og uønskede hendelser anses som en kilde til læring og 
forbedring.  
Medarbeidere skal erfare at det nytter å si ifra om uønskede hendelser og 
forbedringsforslag.  Årlig analyse av kritiske hendelser skal være et bidrag til åpenhet og til å 
lære av uønskede hendelser. 
 
 
 
 

http://www.sunnaas.no/
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Analysen beskriver alvorlige uønskede hendelser og er inndelt i hovedområdene: 
• Pasientrelatert uønskede hendelser 
• Medarbeider- og HMS-relaterte hendelser 
• Driftsrelaterte hendelser 

 
Pasientrelaterte hendelser:  
Det er ikke meldt noen kritiske eller katastrofale pasientrelaterte hendelser i 2018.   
Til sammen er det meldt 667 pasientrelaterte hendelser i forbedringssystemet TQM Helse. 
Av disse ble 10 (1,5 %) hendelser behandlet av Pasientsikkerhetsutvalget (PSU). Hendelsene 
ble videreformidlet til Helsedirektoratets database. To av hendelsene medførte en melding 
til helsetilsynet (§ 3-3a hendelse). Hendelsene gjaldt samme pasient og ble vurdert som 
alvorlige fordi det har påført pasienten tilleggsbehandling, forlenget rehabilitering og varige 
mén.  
Seks av de alvorlige hendelsene gjaldt fall.  
Det er meldt et stort antall uønskede hendelser innen legemiddelhåndtering, og to av disse 
er vurdert om alvorlige. Sykehuset vurderer det som positivt at det meldes uønskede 
hendelser, men ser likevel med bekymring på økningen av antall feil innen 
legemiddelhåndtering. Det skal vurderes forbedringstiltak rettet spesielt mot en avdeling, 
som er ansvarlig for mer enn halvparten av de uønskede hendelsene innen 
legemiddelhåndtering i 2018.  
 
Sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SKPU) vurderer forløpende uønskede 
pasientrelaterte hendelser i sine møter. 

 
Medarbeiderrelaterte hendelser:  
Det er ikke meldt noen kritiske eller katastrofale medarbeiderrelaterte hendelser i 
2018.  
Analysen tar for seg uønskede hendelser som er alvorlige, samt hendelser med skade på 
ansatt. Det er meldt 37 hendelser kategorisert som alvorlige medarbeiderrelaterte 
hendelser, noe som er en reduksjon i forhold til tidligere år. Det er meldt 16 
medarbeiderrelaterte uønskede hendelser med skade på ansatt/trussel mot ansatt. Av disse 
er det meldt at tre skader medførte fravær fra arbeid. Syv personskader er meldt til NAV.  
Ingen saker er vurdert som så alvorlige at de er blitt meldt til Arbeidstilsynet. 
Alle hendelsene med personskade blir automatisk rapportert til HMS-rådgiver, som melder 
disse videre til bedriftshelsetjenesten. 
 
Medarbeiderrelaterte hendelser er fast sak på møter i HMS-forum hvert tertial. 

 
Driftsrelaterte hendelser:  
Det er ikke meldt noen kritiske eller katastrofale driftsrelaterte hendelser i 2018.  
Det har vært en nedgang i antall driftsrelaterte uønskede hendelser i TQM Helse i 2018. Det 
er flest uønskede hendelser knyttet til smitte/renhold, medisinsk teknisk utstyr og 
informasjonssikkerhet. 
 
Beredskaps- og sikkerhetsutvalget vurderer fortløpende uønskede beredskapshendelser i 
sine møter.  
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Det er ingen ekstern rapportering av driftsrelaterte hendelser i 2018. 
 

Når det gjelder utviklingstendens og andre forbedringstiltak, vises det til beskrivelse 
beskrivelser til hvert av de tre hovedområdene i denne analysen.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Del 1: Administrerende direktør vil sikre oppfølging av forbedringsarbeid som gjelder 
pasienttilbudet og som er beskrevet i Kvalitetsrapport 2018.  
Disse områdene gjelder særlig å:  

- iverksette tiltak for å redusere antall avviste henvisninger, som i 2018 var på 670.  
- Sikre at alle pasienter innlagt til primærrehabilitering blir FIM-registrert ved 

innleggelse og utskrivning. 
- Iverksette tiltak som bidrar til å redusere antall fallhendelser 
 

Del 2: Administrerende direktør vil sikre oppfølging av forbedringsarbeid som er beskrevet i 
HMS årsrapport. Sunnaas sykehus HF vil gjennom 2019 fortsette med arbeidet med å følge 
opp HMS indikatorer, og rapporter på disse tertialvis til HSØ. Integrering av HMS-området og 
kvalitet og pasientsikkerhet er fortsatt et viktig område som trenger økt fokus.  
 
Del 3: Administrerende direktør vil følge opp forbedringsarbeid tilknyttet 
saksbehandling av uønskede hendelser rapportert i forbedringssystemet. Tett 
lederoppfølging av uønskede hendelser og konstant oppmerksomhet for å skape og 
opprettholde resultater. Medarbeidere skal erfare at det nytter å si ifra om uønskede 
hendelser og forbedringsforslag.  Forbedringsområder som synliggjøres i analysen og 
som gjelder alvorlige pasientrelatert uønskede hendelser, medarbeider- og HMS-
relaterte hendelser, samt driftsrelaterte hendelser, skal ivaretas i 2019. 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg 

• 1. Kvalitetsrapport 2018 
• 2. HMS-årsrapport 2018 
• 3. Analyse av kritiske hendelser 2018 

 
Utrykte vedlegg 

• Ingen 
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