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Oppfølgingsplan til LGG 1. tertial 2019   
Risikoområder Beskrivelse av nåsituasjon og 

utviklingstendens 
1. tertial 

Tiltak og forventet effekt 
2. tertial 

Tiltak og forventet 
effekt 

3. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  
 

1) Bygg D og K 
fremstår ikke som 
fremtidsrettet for 
klinisk virksomhet 

Bygg D og K er ikke egnet for 
klinisk virksomhet, de har svært 
dårlig tilstandsgrad og beskrives 
til dels som kondemnable. 

Byggene må erstattes med ny 
bygningsmasse. 

Byggetrinn 3 er lagt inn i ØLP fra 
og med 2019. 

Tiltak: 
- Følge opp søknad om 

konseptfase i RHF`ets 
styremøte i juni for å 
sikre at den kommer opp 
til behandling. 

 
Effekt av tiltak: 
Beslutning om konseptfase i 
HSØ-styret 20. juni 2019. 
Oppstart konseptfase 21.juni 
2019. 

  Adm.dir. 
v/prosjektleder 

 

2) Uklarhet om 
midler til 
aktivitetsvekst fra 
HSØ RHF 
 
 
 
 

Sykehuset har blitt fratatt 
aktivitetsvekstmidler for 2018 og 
året 2019.  I planforutsetningene 
til ØLP 2020-2023 tildeles 
sykehuset heller ikke 
aktivitetsvekstmidler tildelt.   

I Meld. St. 29 (2012-2013) 
Regjeringens opptrappingsplan 
for rehabilitering (2017) og Meld. 
St. 29 (2012–2013) 
Morgendagens omsorg legger 

Tiltak: 
- Dialog med HSØ RHF i 2. 

kvartal 2019 om 
gjeninnføring av 
aktivitetsvekstmidler i 
forbindelse med ØLP 
2020-2023 (2039) 

- Bistå HSØ RHF i arbeidet 
med en evt. ny 
finansieringsløsning av 
sykehuset. 

 

  Økonomidirektør 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

Risikoområder Beskrivelse av nåsituasjon og 
utviklingstendens 

1. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

2. tertial 
Tiltak og forventet 
effekt 

3. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  
 

føringer for prioritering av 
rehabilitering. Disse bygger på 
St.Mld 47 (2008-09) 
Samhandlingsreformen.    Sykehu
set opplever ikke at bortfall av 
aktivitetsvekstmidler 
understøtter denne overordnede 
føringen. 

Effekt av tiltak: 
Muliggjør aktivitetsvekst. 
Muliggjøre effektuering 
utviklingsplanen.  
 

3) Antall åpne 
dokument i EPJ 
som er mer enn 14 
dager gamle  
 

Status april 814 . Tiltak: 
- Følge opp ansatte med flest 
åpne dokumenter. 
- Det ryddes i listen til ansatte 
som har sluttet.  
 
Effekt:  
Antall åpne dokumenter er 
redusert. 

  Klinikksjef 

4) Epikrisetid 1 dag Status 24 % Tiltak: 
- Differensiere og måle 

resultater på de 
forskjellige 
oppholdstypene 
(oppfølging – primær) 

- Leder følger opp 
individuelt med hver lege 
og på avdelingsnivå 

- Sekretærene skal følge 
opp legene med varsling i 

  Klinikksjef 
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Risikoområder Beskrivelse av nåsituasjon og 
utviklingstendens 

1. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

2. tertial 
Tiltak og forventet 
effekt 

3. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  
 

DIPS 
- Hver avd. leder arbeider 

med at faggruppene 
levere dokumenter i tide  

 
Effekt av tiltak: 
Andel har økt fra 2. tertial 

5) Samarbeids-
avtaler med 
helseforetak om 
program for Helse 
og arbeid 2020 

Prosjekt Raskere tilbake ble 
avsluttet i 2017 og midler ble 
overført til basis fordelt med 
inntektsmodellen i 2018. 
Da Sunnaas ikke har eget 
opptaksområde fikk ikke Sunnaas 
tildelt midler over basis. 
For 2018 og 2019 er Sunnaas 
tildelt øremerkede midler til 
midlertidig videreføring av 
tilbudet til pasientene.  
Sunnaas har behov for varig 
avklaring av finansiering og 
aktivitetsnivå for Helse og arbeid 
fra 2020. 

Tiltak: 
- Dialog med HSØ RHF og 

de andre helseforetakene 
om salg av tjenester for 
denne pasientgruppen 

- Delta på planlagt møte 
20. mai 2019 arrangert av 
HSØ RHF 

 
Effekt av tiltak: 
Innen juli, få avklart om 
Sunnaas skal tilby 
behandlingsprogram innen 
Helse og arbeid 

  Klinikksjef 

 

 

6) Leveranse fra 
Sykehuspartner 
inkludert STIM 

Flere åpne 
tjenestebestillinger/saker. 
Enkelte med svært lang 
leveransetid. Problemer med 
ROS-kapasitet i SP (leveringstid 6 
mndr). 
  

Tiltak: 
- Det gjennomføres nytt 

møte med ledergruppen i 
Sykehuspartner august 
2019. Der presenteres 
tiltakene. Egen oppfølging 
av avvikene avtales. 

  Innovasjonssjef 
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Risikoområder Beskrivelse av nåsituasjon og 
utviklingstendens 

1. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

2. tertial 
Tiltak og forventet 
effekt 

3. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  
 

Økonomisk effekt av regional IKT-
prosjektportefølje gjennom økte 
kostnader. 
  
Manglende leveranser av 
tjenester fører til at viktige 
oppgaver ikke blir løst/kommer i 
gang. 
 
Regionale prosjekter inkl. STIM – 
kostnads- og ressurskrevende. 
 

- Ressurser avsatt internt 
til regionale prosjekter 

- Tettere oppfølging av 
økonomiutviklingen 

 
Effekt av tiltak: 
Bedre kontroll og 
forutsigbarhet på økonomi, 
raskere svar på 
endringsforespørsler og 
andre viktige saker.  
Oppsummert: Sykehuset 
mottar tjenester iht. SLA. 

7) Samstemming av 
legemiddellister 

Samstemming av legemidler er 
under implementering i alle 
kliniske avdelinger. 
Informasjonsvideo er utarbeidet 

 

 

 

 

Tiltak:  
- Individuell opplæring - 

med påpeking til hver 
enkelt lege om 
forventning til utførelse 
av samstemming av 
legemidler   

- Informasjonsvideo tas i 
bruk 

- Samstemmingsskjema er 
kvalitetssikret slik at det 
ligger i innkomstmappen  

Effekt av tiltak: 
Alle pasienter har samstemte 

  Klinikksjef 

Lokal 
programleder 
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Risikoområder Beskrivelse av nåsituasjon og 
utviklingstendens 

1. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

2. tertial 
Tiltak og forventet 
effekt 

3. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  
 

medisiner under oppholdet 
og ved utskrivning 

8) Oppfølging av 
uønskede 
hendelser og 
forbedringsforslag i 
forbedrings-
systemet 

En forutsetning for å skape og 
opprettholde en god meldekultur, 
er at ansatte må erfare at det 
nytter å si ifra og melde om 
uønskede hendelser. 

Ansatte ved enkelte avdelinger 
rapporterer om sen 
saksbehandling, som påvirker 
meldekulturen.  

Det er innført en KPI som viser tid 
fra en sak er meldt til leder 
starter saksbehandling. 

 

Tiltak: 
- Innført ny måleindikator 

for «saksbehandling 
startet» i 
virksomhetsstyring 

- Gjennomføre 
internrevisjon  

- Gjennomføre 
internundervisning for 
leger 

- Planlegge meldekultur 
som tema i HMS-dag for 
ledere høsten 2019 

 
Effekt av tiltak: 
Rask og bedre saksbehandling 
i TQM Helse  

  Linjeledere 

9) Datasikkerhet - Mangelfulle risikovurderinger 
på enkelte systemer inkl 
MTU.  

- Internkontroll ivaretas ikke på 
en tilstrekkelig måte – 
spesielt ikke nå som nytt 
regelverk er klart. 

- STIM (regional 
infrastrukturmodernisering).  

Tiltak: 
- ROS – i prosess. SP 

engasjert i deler av 
arbeidet 

- Revisjonskurs, frigjøring 
av tid 

- Frigjøring av tid 
- I prosess 
 

  Innovasjonssjef 
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Risikoområder Beskrivelse av nåsituasjon og 
utviklingstendens 

1. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

2. tertial 
Tiltak og forventet 
effekt 

3. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  
 

- Informasjonssikkerhet/perso
nvernombud – deling av 
roller 

Forventet effekt: 
- Blir mer ajour 
- Forbedret internkontroll, 

større grad av 
etterlevelse av regelverk 

- I stand til å følge 
prosjektets utvikling 

- Større kapasitet 
10) Ekstern 
finansiering av 
forskning 

Det er utfordrende å skaffe 
midler til forskning, noe som 
fører til risiko for at andel av 
driftskostnader benyttet til 
forskning reduseres. 
Relativt god uttelling i 2018 på 
eksterne forskningssøknader 
gjennom tilslag på en stor søknad 
i Norges Forskningsråd og et phd-
prosjekt gjennom Extrastiftelsen. 
Imidlertid ingen uttelling på 
regionale forskningsmidler HSØ. 

Tiltak: 
- Arbeid for å lage interne 

retningslinjer for 
forskningssøknader 
pågår. 
 

Effekt av tiltak: 
- Øke kvaliteten på og 

gjennomslagskraften i 
forskningssøknadene. 
 

  Forsknings-
direktør  

 

11) GDPR 
 

Implementeringsplan i prosess. 
Antas ferdigstilt 1.8.19.  

Tiltak:  
- Sluttføre 

implementeringsplan. 
Egen rapportering til 
styret.  
 

Forventet effekt: 

  Innovasjonssjef 
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Risikoområder Beskrivelse av nåsituasjon og 
utviklingstendens 

1. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

2. tertial 
Tiltak og forventet 
effekt 

3. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  
 

Etterlevelse av regelverk. Vil 
kreve kontinuerlig oppfølging. 

Sunnaas sykehus HF 04.06.2019 


