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Saksgang Møtedato 
Styret Sunnaas sykehus HF 24.09.2019 
Foretaksledelsen Sunnaas sykehus HF 03.09.2019 
 
 
 

Sak 0052-2019 
Oppfølging av bestilling til SunHF i Oppdrag og bestilling (OBD) 

 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Sunnaas sykehus HF vil arbeide for spesielt å hindre uønsket variasjon innen: 

1. Område med gode resultater:  
• Behandlingstilbud sårpoliklinikk på Sunnaas sykehus HF 

2. Områder med svake resultater:  
• Opptak av legemiddelanamnese og samstemming av legemiddellister ved 

innleggelse og ved utskrivning. 
• Somatisk rehabilitering av pasienter med tilleggsproblematikk innen rus og 

psykiatri. 
 
 
 
Nesodden, 24.09.2019 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
I Oppdrag og bestilling 2019 for Sunnaas sykehus HF er det avtalt at helseforetaket skal, 
basert på analyser av uønsket variasjon i effektivitet, kapasitetsutnyttelse og forbruk på 
tvers av helseforetakene, identifisere: 

 
o minst ett område der foretaket har gode resultater eller stor framgang, hvilke faktorer 

som har bidratt til denne måloppnåelsen og hvordan denne kunnskapen kan brukes til 
å bedre måloppnåelsen på andre områder. 

o minst to områder der foretaket har svake resultater/høy risiko, og utarbeide en 
tiltaksplan for å bedre måloppnåelsen på disse områdene. I utarbeidelsen av 
tiltaksplanen skal det eksplisitt vurderes hva man kan lære av andre helseforetak som 
har bedre måloppnåelse. 

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
På bakgrunn av analyser av uønsket variasjon i effektivitet, kapasitetsutnyttelse og forbruk 
på tvers av helseforetakene, har foretaksledelsen vurdert innspill til områder som kan 
ivareta unødig variasjon.  
 
Foretaksledelsen har prioritert følgende 

1. område med gode resultater: Behandlingstilbud sårpoliklinikk på Sunnaas sykehus HF 
2. område 1 med svake resultater: Opptak av legemiddelanamnese og samstemming av 

legemiddellister ved innleggelse og ved utskrivning. 
3. område 2 med svake resultater: Somatisk rehabilitering av pasienter med 

tilleggsproblematikk innen rus og psykiatri. 
 
Det vises til beskrivelse av de ulike områdene (vedlegg). 
 
Tilbakemelding skal oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 1. oktober 2019. Helse Sør-Øst RHF 
er pålagt å orientere Helse- og omsorgsdepartementet om status i arbeidet innen 1. 
november 2019. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Administrerende direktør anbefaler at sykehusets styre prioriterer økt innsats for å 

1. Bevare område med gode resultater: Behandlingstilbud sårpoliklinikk på Sunnaas 
sykehus HF 

2. Forbedre område 1 med svake resultater: Opptak av legemiddelanamnese og 
samstemming av legemiddellister ved innleggelse og ved utskrivning  

3. Forbedre område 2 med svake resultater: Somatisk rehabilitering av pasienter med 
tilleggsproblematikk innen rus og psykiatri. 
 

Det vises til vedlagt beskrivelse av de ulike områdene. 
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Trykte vedlegg: 

• Beskrivelse av sak 1.5 i OBD: Uønsket variasjon 
 
Utrykte vedlegg: 

•  
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