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Forslag til vedtak 
 
Styret ber administrerende direktør sikre oppfølging av de risikoområder som presenteres 
gjennom ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2019 i henhold til fremlagt oppfølgingsplan. Det 
rettes spesielt fokus på området med høyest risiko: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Nesodden, 20.11.2019 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 
Beskrivelse av sammenhengen mellom Oppdrag- og bestillerdokumentet (OBD), 
måldokumentene, rapportering og risikovurdering 

OBD 2019 og Sunnaas sykehus HFs strategiske mål 2035, med underliggende langtidsmål 
2019-2022 er styrende dokumenter for Sunnaas sykehus HF.  

o    OBD 2019 er sykehusets årlige oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ) og understøtter de 
tre nasjonale og regionale styringsmålene samt de fem regionale satsningsområdene. 
OBD 2019 er inndelt i mål 2019, andre oppgaver, systemkrav (videreføring av tidligere 
oppgaver) og nasjonale kvalitetsindikatorer. 

o    Sunnaas sykehus HF strategiske mål 2035 med underliggende langtidsmål 2019-2022, 
er utarbeidet på bakgrunn av Sunnaas 2030 og utviklingsplan 2035. Strategiske mål 
2035 understøtter de tre nasjonale og regionale hovedmål samt de fem regionale 
satsningsområdene. Årlige tiltak for langtidsmålene samles i en handlingsplan.   

  
Prosessen med rapportering og risikovurdering av mål 2019 i OBD, andre oppgaver i OBD, 
systemkrav i OBD, nasjonale kvalitetsindikatorer og strategi 2035 med langtidsmål 2019-22, 
følger anbefalinger gitt i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten. Risikovurdering av måloppnåelse, med utarbeidelse av eventuelle tiltak, 
gjennomføres ved at alle enheter involveres i arbeidet med ledelsens gjennomgåelse (LGG) 
tertialvis og ved utarbeidelse av årlig melding. I tillegg redegjør den enkelte klinikk- og 
avdelingssjef, regelmessig i dialogmøter, for situasjonen innenfor eget ansvarsområde, med 
spesielt fokus på tiltak for å rette opp eventuell negativ utvikling.  
  
Rapportering og risikovurdering av måloppnåelse av OBD og strategiske mål 2035 med 
langtidsmål 2019-2022 fremstilles slik: 

o    Mål 2019 i OBD  
Til styret -> Månedlig rapportering i virksomhetsstatus, risikovurdering i LGG tertialvis 
og rapportering i årlig melding 
Til Helse Sør Øst RHF->  Månedlig rapportering, oppfølgingsmøter HSØ, foreløpig 
risikobilde med tiltaksplan LGG tertialvis, styresak LGG tilgjengelig på www.sunnaas.no 
og rapportering i årlig melding  

o    Andre oppgaver i OBD  
Til styret -> Risikovurdering i LGG tertialvis og rapportering i årlig melding 
Til Helse Sør Øst RHF-> HSØ har tilgang til tertialvis styresak LGG på 
www.sunnaas.no  og rapportering i årlig melding 

o    Systemkrav i OBD  
Til styret -> Utvalgte indikatorer rapporteres i virksomhetsstatus månedlig  
Til Helse Sør Øst RHF-> Utvalgte indikatorer rapporteres månedlig og tertialvis.  

o    Nasjonale kvalitetsindikatorer 
Til styret -> Utvalgte indikatorer rapporteres i virksomhetsstatus månedlig 
Til Helse Sør Øst RHF-> Direkte fra Helsedirektoratet og på www.helsedirektoratet.no  

o    Strategi 2035 med langtidsmål 2019-22 
Til styret -> Risikovurdering i LGG tertialvis og ved årlig rullering av langtidsmålene  
Til Helse Sør Øst RHF -> Foreløpig risikobilde med tiltaksplan LGG sendes HSØ tertialvis 
og styresak LGG tilgjengelig på www.sunnaas.no 

   

http://www.sunnaas.no/
http://www.sunnaas.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.sunnaas.no/
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Administrerende direktør vurderer prosessen, for rapportering og risikovurdering av mål- og 
oppgaveoppnåelse i OBD samt fremdrift i arbeidet med å nå Strategi2035, som god. 
 
Ledelsens gjennomgåelse 
Ledelsens gjennomgåelse er et verktøy for sikre god risikostyring av virksomhetsstyring, 
intern kontroll og kontinuerlig forbedring. Mål og strategier og oppdrag og bestilling for 
Sunnaas sykehus HF danner sammen med forskrift om internkontroll i helse- og 
omsorgstjenesten, grunnlaget for oppdatert mal for ledelsens gjennomgåelse og 
identifisering av risikoområder.  
 
Ledelsens gjennomgåelse skal besvare følgende: 

 Oppnås ønskede mål og resultater? 

 Overholdes gjeldende lover, forskrifter og faglige anbefalinger? 

 Fungerer styringssystemet som forutsatt og bidrar det til kontinuerlig forbedring av 
virksomheten? 

 
Ledelsens gjennomgåelse inkluderer en risikovurdering av hele virksomheten. Den 
gjennomføres aggregert på to nivåer: klinikk/avdeling og virksomhetsomfattende. 
Stabsavdelinger gir innspill til definerte ansvarsområder. Vurderingene rettes mot 
risikoområder, akseptkriterier og forbedringstiltak som må iverksettes for å nå vedtatte mål 
og områder som sykehuset er forpliktet til. 
 
Analyse av mulige tap tilknyttet områder i risikobildet som gjelder pasientsikkerhet, 
arbeidsmiljø/ansatte og verdier/økonomi/omgivelser er beskrevet i tabell, hvor risikoeier er 
tydeliggjort. 
 
LGG 3. tertial vil inkludere en årlig vurdering av tilgjengelighetsplan, samt en intern årlig 
evaluering av ledelsens gjennomgåelse av ytre miljø, og vurderes følgelig ikke i 2. tertial. 

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

LGG 2. tertial 2019 viser en oppsummering av risiko etter gjeldende akseptkriterier. 
Kommende tertial skal det rettes spesiell fokus på virksomhetsomfattende 
forbedringsområder med:  
 
Høy risiko  
Rød sannsynlighet og konsekvens: risikovurderingen tilsier at det ikke er mulig/trolig ikke 
mulig å nå målet. Begrunnelsen kan være korte tidsrammer eller omfattende utfordringer 
som gjelder tidsrammer, kompetanse eller kostnader.  

1. Bygg D og K fremstår ikke som fremtidsrettet for klinisk virksomhet – uendret risiko 
 

Moderat risiko  
Gul sannsynlighet og konsekvens: måloppnåelse ligger bak skjema, det er fremdeles mulig å 
nå målet, men det fordrer ekstra innsats. 

2. Uklarheter om midler til aktivitetsvekst fra HSØ RHF – bedret risiko  
3. Epikrisetid 1 dag – uendret risiko 
4. Passert planlagt tid – ny risiko 
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5. Samarbeidsavtaler med helseforetak om program for Helse og arbeid i 2020 – økt 
risiko 

6. Leveranse fra Sykehuspartner inkl. STIM (standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering) – uendret risiko  

7. Samstemming legemiddellister – uendret risiko 
8. Datasikkerhet – uendret risiko 
9. Ekstern finansiering forskning – uendret risiko 
10. GDPR (General Data Protection Regulation) – uendret risiko 
11. Oppfølging av uønskede hendelser og forbedringsforslag i forbedringssystemet – 

redusert risiko 
 
Lav risiko  
Grønn sannsynlighet og konsekvens: målet er nådd eller det går som planlagt eller bedre. 

12. Økonomisk handlingsrom – uendret risiko 
13. Bruk av bredspektret antibiotika – uendret risiko 

 
Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial viser en tertialvis oversikt over antall og tema på 
mottatte klager fra 2019. Når det gjelder indikatoren Antall åpne dokumenter i EPJ som er 
mer enn 14 dager gamle, er akseptkriterier vurdert på nytt og måltallet forblir foreløpig 
uendret. Det iverksettes bl.a. konkrete tiltak for å sikre gode arbeidsprosesser for 
enkeltpersoner.  
 
Forbedringstiltak rettet mot områder med høy og moderat risiko er beskrevet i vedlagte 
oppfølgingsplan for LGG 2. tertial 2019, samt i styresak virksomhetsstatus pr. 24.09.2019. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør er tilfreds med resultatutviklingen gjennom 2. tertial 2019 og vil 
sikre oppfølging av de risikoområder som presenteres gjennom Ledelsens gjennomgåelse 2. 
tertial 2019. Tilhørende oppfølging beskriver hvordan områdene er tenkt fulgt opp av de 
ansvarlige.  

Styret bemerker at bortfall av aktivitetsmidler må sees i sammenheng med en total 
gjennomgang av finansieringen av Sunnaas sykehus HF med mål om en bærekraftig 
finansieringsmodell. 

På bakgrunn av akseptert risikovurdering og gjeldende akseptkriterier, skal det i neste tertial 
rettes spesiell fokus på forbedringsområdet med rød risiko: 

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

Administrasjonen informerer om at noe oppgradering av gamle bygg må gjennomføres i 
påvente av neste byggetrinn. 

 
Trykte vedlegg: 

1. Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2019 
2. Oppfølgingsplan til Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2019 

 


