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Sak fra OBD 2019: 1.5 Uønsket variasjon 
Annen oppgave 2019 
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. 

 
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. 

 

Område med gode resultater 
Behandlingstilbud sårpoliklinikk på Sunnaas sykehus HF 

Forebygging og behandling av trykksår er en del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I 
trygge hender 24/7». 

Etter utskrivelse følger pasienten et tverrfaglig rehabiliteringstilbud ved ambulant poliklinikk som gjør 
behandling i hjemkommunen mulig ved fysiske eller virtuelle konsultasjoner (VK), der pasient og 
relevant helsepersonell deltar. Pasienten har tilgang til et virtuelt rehabiliteringsrom som gir 
mulighet for erfaringsutveksling, kontakt med behandlere og tilgang til virtuelle treningstilbud. 

• Sårpoliklinikken ved Sunnaas sykehus HF har utviklet mulighet for sårbehandling helt hjem i 
samarbeid med kommunene og spesialister, ved bruk av ny teknologi.  

Etter innføring av tilbudet erfarer vi markant redusering av antall pasienter som er innlagt for 
sårbehandling. Liggedøgn til sårpasientene har gått ned både pasienter med sår innlagt og rene 
såropphold. Gjennomsnittlige liggedøgn for såropphold i 2017: 6,8 dager. 
 
Tall for 2014 - 2017 

År Inneliggende 
pasienter med sår 

Poliklinikk Videokonferanser Telefon Kontakt 

2014 110 83 132 167 61 
2015 96 149 119 357 79 
2016 63 71 129 405 114 
2017 40 (frem til sept.) 77 60 185 92 
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Tema Faktorer som har bidratt til 
måloppnåelsen 

Hvordan kan kunnskapen brukes til å bedre 
måloppnåelsen på andre områder? 

Sårpoliklinikk - Avsatt tverrfaglig og øremerkede 
midler (ressurser) 

- Bruk av videokonferanse(VK) 
- Godt samarbeid med kommuner og 

OUS, Innlandet 
- Etablert Ambulant team 
- Spisskompetanse 
- Engasjement 
- Kunnskapsbasert praksis 
- Oppdatert litteratur 
- Tverrfaglig samarbeid 
- Trygghet 
- Kontinuitet 
- God dokumentasjon 
- Rett tiltak til rett tid 
- Godt samarbeid 
 

Foretaket satser på utvikling av 
telerehabilitering 
- Når flere personer 
- Avstandsoppfølging av pasienter kan 

overføres til andre områder der 
pasienten har ulike problemstillinger. 

- Det innebærer færre pasienter til 
døgnbehandling. 

- Økt poliklinisk aktivitet. 
- Veiledning og opplæring til 

kommunehelsetjenesten. 
- Flere pasienter får behandling hjemme i 

samarbeid med kommunen.  
- Generelt benytter foretaket 

Videokonferanse i større omfang enn 
resten av Norge. Områder der det er i 
bruk: en til en polikliniske 
konsultasjoner, tverrfaglig 
konsultasjoner kommune - pasient – 
sykehus, gruppetrening, utprøving av ny 
teknologi, skjermtolking og bruk på 
smitterom for inneliggende pasienter.  

- Foretaket planlegger ytterligere bruk ved 
f. eks. intensiv språktrening helt hjem 
(pågående Phd- løp) – og 
smertebehandling (gjennomført stort 
prosjekt). 

- Polikliniske videokonsultasjoner (VK) 
Sunnaas sykehus: 
2011:  14 
2016: 233 
2018: 489 

- Potensialet for videokonsultasjoner 
Polikliniske konsultasjoner pr år: 6, 2 
millioner 

- Prosentandel videokonsultasjoner:  
I Norge i dag: 1 % 
Anslått potensial: 20 - 40 %   
Sunnaas sykehus i dag: 10 %  
Mål Sunnaas sykehus: 30 % 
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Område 1 - med svake resultater  
Område 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:  
Opptak av legemiddelanamnese og samstemming av legemiddellister ved innleggelse og ved 
utskrivning. 

 
Kravdokumentasjon 
- Er et av de første innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge 

hender 24/7», med oppstart i 2011. Interne retningslinjer er utarbeidet på bakgrunn av 
beskrivelse av innsatsområdet i tiltakspakke Samstemming av legemiddellister 
(pasientsikkerhetsprogrammet.no). 

- Intern prosedyre for samstemming av legemiddellister beskrevet I dokumentstyringssystemet 
Heliks. 

- I Oppdrag og bestilling for Sunnaas sykehus HF 2019 er det krav om at minst 70 % av epikrisene 
er sendt innen 1 dag etter utskrivning.  

Resultat og måloppnåelse  
I 2016 er det gjennomført månedlige målinger på utskrevete pasienter der 5 pasientjournaler pr. 
avdeling er gjennomgått for å avdekke bruk av samstemmingsskjema. Resultatene har vært 
presentert regelmessig for klinikkledelsen, fagansvarlige, legegruppen og Sentralt kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg (SPKU). 

I mai 2019 ble det i tillegg gjennomført en undersøkelse av alle journaler til utskrevete pasienter 
denne måneden (94): 

 

Epikrisen inkluderer en oppdatert legemiddelliste, og helseforetakets resultat for epikrisetid er derfor 
en aktuell indikator. Resultat presenteres månedlig i internt målekort i LISSY. 

Faktorer som har bidratt til svak måloppnåelse 
• Kravet om samstemming av legemiddellister medfører betydelig endring av arbeidsprosess 

for leger i klinisk arbeid.  
• Arbeidsprosessen krever en kulturell endring og det råder usikkerhet om kravet medfører økt 

arbeidsmengde. 
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• Samtidighetskonflikter med innføring av nye elektroniske systemer i elektronisk 
pasientjournal (EPJ) 

• Endringer i arbeidsprosesser følges ikke opp med effektive elektroniske systemer.  
• Samstemming av legemiddellister må tilpasses det enkelte HF, skjemaer, sjekklister er ikke 

utformet regionalt. Kriterier for hva som skal være godkjent samstemming er ikke 
kommunisert tydelig fra regionalt eller nasjonalt hold. 

• Manuelle prosesser der papirskjema må fylles ut og scannes inn i EPJ. 
• Manglende mulighet for å ta ut gode rapporter i EPJ medfører bruk av tid til manuelt uttak av 

resultatinformasjon. 

Tiltaksplan 
Tiltak for å 
bedre 
måloppnåelsen 

Hva kan man kan lære av andre 
helseforetak som har bedre 
måloppnåelse? 

Tidsfrister Ansvarlig Evaluering 

Tilstrekkelige 
ressurser 

- Delta i regionalt nettverk som 
sikrer oppdatert kunnskap rettet 
mot temaet 

- Lege i videreutdanning i 
forbedringsarbeid har 
samstemming av legemidler som 
klinisk forbedringsprosjekt 

- Klinisk farmasøyt (30% stilling) 
har samstemming som 
hovedoppgave andre halvår -19 

- Tilgang på prosessveileder i 
forbedringsarbeid 

2019 Fagdirektør 
og 
klinikksjef 

Våren 
2020 

Oppdaterte 
systemer og 
prosedyrer 

- Presentere resultater 
regelmessig og følge avdelingsvis 
utvikling over tid 

- Innføre elektronisk kurve 
(MetaVision) 

- Fastsette måleindikatorer som 
beskriver grad av samstemming 
av legemiddellister før og etter 
innføring av Metavision 

- Sikre bruk av manuelle rutiner 
inntil MetaVision er innført 

- Revidere interne rutiner ved 
innføring av MetaVision 

2019 Fagdirektør  Våren 
2020 

Kontinuerlig 
læring 

- Ta i bruk informasjonsvideo 1 
- Ferdigstille planlagt video 2 og 3 
- Sikre at alle leger i klinisk arbeid 

tar i bruk e-resept 
- Bruke internt lommekort 
- Systematisk opplæring og 

oppfølging av legegruppen  
- Gjennomføre kommunikasjons-  

og opplæringsplan ved innføring 
av MetaVision 

- Utfase manuelle rutiner 

Vår 2020 Fagdirektør Våren 
2020 
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Område 2 - med svake resultater 
Område 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:  
Somatisk rehabilitering av pasienter med tilleggsproblematikk innen rus og psykiatri. 

Foretakets mål er å sikre et best mulig tverrfaglig rehabiliteringstilbud til pasienter med psykiske 
lidelser og rusproblematikk. Pasienten skal bli møtt med en helhetlig behandling (Prosedyre for 
ivaretakelse av pasienter med tilleggsproblemer innen rus dok. Id 7702). 

Som en del av arbeidet med ivaretakelse av pasienter med tilleggsproblematikk innen rus 
gjennomføres en risikoscreening knyttet til alkoholforbruk ved innleggelse. Screeningen er en 
oppfølging av et ruskartleggings prosjekt som ble gjennomført i 2014  
 
Styret for Sunnaas sykehus HF besluttet den 21.3.18 å kartlegge forekomst av dobbelt- og trippel 
diagnoser i klinikken (psykiatri, rus og skader).  
Rus- og/eller psykiske lidelser er hyppig forekommende i rehabiliteringskonteksten, men vi vet ikke 
nøyaktig hvor hyppig det er. Vi har heller ikke tallbasert kunnskap om hvilken betydning 
tilleggsvanskene har for rehabiliteringsprosessen og –tilbudet. Forskningen er i stor grad basert på 
"ideelle" utvalg. 

Forskningen viser: 
 

 

 

 

 

 

 
Blant mennesker som blir fysisk skadd etter traume, som for eksempel trafikkulykker og fallulykker, 
er det forhøyet forekomst av psykiske lidelser inkludert rusmiddelproblemer. En populasjonsbasert 
studie i USA påviste at hvis kronisk somatisk sykdom, rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse er til 
stede når personer legges inn på sykehus med en skade, øker risikoen for reinnleggelse og død på en 
eksponentiell måte. Både klinisk erfaring og litteratur viser at tilstedeværelse av psykiske- og/eller 
rusproblemer ved samtidig fysisk skade har negativ betydning for livskvalitet, mestring, prognose og 
familieliv. Det er heller ikke tilfeldig hvem som får en fysisk skade. En studie har for eksempel vist at 
blant personer som har en kombinasjon av rusavhengighet og psykisk lidelse, rapporterte så mange 
som 80 % at de hadde hatt en traumatisk hodeskade, hvor en fjerdedel rapporterte minst en 
moderat eller alvorlig hodeskade. Mennesker med ADHD har tre ganger forhøyet risiko for å bli 
skadd. En fersk australsk studie viser at så mange som 40 % av de med moderat og alvorlig 
traumatisk hjerneskade hadde et premorbid rusproblem, og at ca. 20% hadde angst og eller 
depresjon før skaden sin. Den sterkeste prediktoren for psykiske vansker etter skaden, var premorbid 

•  47% of acute TBI patients admitted to Oslo University hospital were intoxicated 
when injured. 26% had premorbid problems (Andelic et al., 2010) 

•  61% of TBI patients have at least one psychiatric problem first year post injury. 
53% had a premorbid history of psychiatric condition. Strong connection between 
the two (Gould et al., 2011) 

•  Preinjury risk factors affect symptom patter and otcome (Davis et al., 2012). 
•  Executive deficits play out in a preexisting personality structure. 
•  Family members at high risk of psychological problems (Kreutzer et al., 2009; 

Ponsford et al., 2003) 
•  Most patients have more than one cognitive problem 
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forekomst av slike vansker. I Helse Sør-Øst er det dokumentert at halvparten av de som legges inn 
ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Ullevål med en hodeskade, er ruspåvirket på skadetidspunktet, 
og at 26% har et dokumentert premorbid rusproblem. 
Den forhøyede forekomsten av ruslidelser og psykisk lidelse i traumepopulasjoner er altså godt 
dokumentert. Det er imidlertid kompliserte sammenhenger med premorbide og psykologiske 
faktorer. Vi vet for eksempel at alvorlighetsgrad av fysisk skade, d.v.s. medisinske skaderelaterte 
variabler, ikke predikerer senere psykologisk utkomme. Derimot vil langvarig smerte, og de 
langsiktige funksjonsnedsettelsene skader medfører, ha betydning for psykisk funksjon. Ved 
ryggmargsskade har man sett at depresjon er vanlig (20%) ett år etter skade, og at prognose over tid 
forverres betydelig hvis det er samtidig smerteproblematikk. Risikoen for alvorlig depresjon etter 
traumatisk ryggmargsskade forverres videre betydelig hvis det er et samtidig rusmiddelproblem . 
Tidligere og ny forskning fra Sunnaas sykehus HF (SunHF) har bekreftet at fysiske skaders 
alvorlighetsgrad ikke henger sammen med psykologisk tilpasning over tid, men at psykologiske 
variabler som resiliens (evne til å stå imot og beholde god psykisk funksjon tross store påkjenninger), 
optimistisk tenkning, personlighet, og tilgang på psykososial støtte har betydning. Det ser ut til at 
psykiske vansker etter fysiske skader tenderer til å komme til syne over tid, fordi konsekvensene 
skaden har på dagliglivsfunksjon, og tilstedeværelse av kronisk smerte, vil kunne bidra til økt psykisk 
belastning på sikt.  

Personer som innlegges til spesialisert rehabilitering etter alvorlig fysisk skade, har altså en forhøyet 
risiko for psykiske vansker og rusmisbruk. Sammenhengene er imidlertid komplekse, der premorbide 
psykologiske forhold har stor betydning, inkludert forekomst av psykisk lidelse og rusmisbruk. 
Forhold ved skaden så som langvarig smerteproblematikk og de langsiktige funksjonsnedsettelsene 
skaden medfører, har betydning.  

Sunnaas har også selv forsket på disse sammenhengene, senest i en tildeling fra Helse Sør-Øst der vi 
undersøkte langtids psykologisk utkomme hos mennesker som har fått sine fysiske skader under 
ekstreme psykologiske forhold, nemlig de som ble sykehusinnlagt etter terrorhendelsene 22. juli 
2011. I tråd med Nasjonal traumeplan (www.traumeplan.no) har leger ved SunHF ukentlig ambulant 
tilsyn på traumesykehus (OUS). Alle avdelinger ved SunHF har psykologer som inngår i tverrfaglig 
team, og sykehuset har psykiater i liaisonstilling. Det tverrfaglige rehabiliteringsteamet forholder seg 
aktivt til de tilleggsvansker pasienter har, og man forsøker etter beste evne å inkorporere komplekse 
og individualiserte forståelsesmodeller i behandlingen. Likevel erfarer vi at personer som har store 
tilleggsbelastninger i livet når de får en fysisk skade, ofte har svakere forutsetninger for å delta aktivt 
i eget treningsopplegg, til å bidra i en gjensidig måletablering i behandlingen, og delta aktivt i 
planleggingen av egen livssituasjon etter utskrivelse. Når de komorbide belastningene er store, skjer 
det at vi ikke klarer å gjennomføre formålstjenlige rehabiliteringsopphold. Vi ser også at pasientene 
med store tilleggsvansker har behov for tett oppfølging, og at de oftere re-innlegges til nytt 
rehabiliteringsopphold p.g.a. komplikasjoner, for eksempel sår etter uhensiktsmessig rullestol og 
eller protesebruk. Disse pasientenes bosituasjon er også ofte en utfordring.  

Litteraturen som foreligger gir et grunnlag for å erkjenne at feltet er utfordrende. På den annen side 
er det svært få, eller ingen, som vi er kjent med, empiriske studier som dokumenterer hvilken 
betydning tilstedeværelse av ruslidelser og psykiske lidelser har for utbytte av rehabilitering rettet 
mot motoriske og/eller kognitive funksjonstap. Tvert imot er det slik at de fleste behandlingsstudier 
ekskluderer personer med ROP-lidelser. De siste årene er det lagt ned et betydelig arbeid ved SunHF 

http://www.traumeplan.no/
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for å sikre at våre rehabiliteringsprogrammer er evidensbasert, og at vi fortløpende inkorporer nye 
forskningsresultater i våre rehabiliteringsprogrammer. Det er derfor et stort paradoks at de fleste 
forskningsstudier ikke tar høyde for hvilken effekt nye behandlingsformer kan forventes å ha hos 
pasienter med alvorlige psykiske tilleggsbelastninger og rusmiddelproblemer (Psykiske lidelser 
og/eller ruslidelser i spesialisert rehabilitering - et prosjekt for bedret kartlegging og behandling av 
komorbide tilstander hos personer som mottar rehabilitering ved Sunnaas sykehus HF etter akutt 
fysisk skade og sykdom). 

Tiltaksplan 
Tiltak for å bedre 
måloppnåelsen 

Hva kan man kan lære av 
andre helseforetak som har 
bedre måloppnåelse? 

Tidsfrister Ansvarlig Evaluering 

Gjennomføre 
pilotstudie; Psykiske 
lidelser og ruslidelser i 
spesialisert 
rehabilitering. 

Samhandle og utveksle 
erfaringer på området 

Vår 2021 Fagsjef i 
psykologi 

 

Implementere ny 
kunnskap som 
fremkommer i pilot 
studiet 

 Høst 2021 Klinikksjef  

Arrangere interne 
kurs/fagdager for 
implementering av ny 
kunnskap 

Innhente faglig 
kompetanse på området 
som forelesere. 

Høst 2021 Klinikksjef  

Revidere eksisterende 
prosedyrer på tema 

Innhente andre foretak 
sine prosedyrer 

Høst 2020 Klinikksjef  

Reetablere faglig 
nettverk rus- og 
rehabilitering. 

Se til andre 
foretak/institusjoner og 
lære av deres erfaringer 
vedrørende ivaretakelse av 
pasienter med 
trippeldiagnostikk 

Vår 2020 Klinikksjef  

Utarbeide digital læring 
på Rus og rehabilitering 

Se til andre – 
Kompetansebroen og 
andre plattformer 

Høst 2020 Klinikksjef  

Delta i regionale fora 
som omhandler tema 

Innhente erfaringer fra 
andre foretak og 
institusjoner både klinisk 
og administrativt 

Høst 2020 Klinikksjef  

Etablere forpliktende 
samarbeid med aktuelle 
institusjoner 

Lære av deres kliniske 
erfaringer i håndtering av 
pasienter med rus og 
psykiatriproblematikk, bruk 
av kartleggingsverktøy og 
tilnærming. 

Høst 2020 Klinikksjef  
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