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Oppfølgingsplan til LGG 2. 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. 

 

Forventet effekt av tiltak: 

Beslutning om konseptfase i 

HSØ-styret 20. juni 2019. 

Oppstart konseptfase 21.juni 

2019. 

Tiltak: 

- Møter med HSØ RHF.  

- Forberedende 

arbeid/kvalitetssikring av 

idefase. 

 

Forventet effekt av tiltak: 

Vedtak om oppstart 
konseptfase bringer sykehuset 
videre mot fullføring. Pga. 
omfattende forberedende 
arbeid vil tidsbruken i 
konseptfasen reduseres med 
inntil 6 måneder. 

 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. Tildeling skal dog 

vurderes på nytt årlig.  

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. 

Tiltak: 

- Dialogmøter med HSØ RHF 

i 3. tertial. 

- Følge opp hva slags midler 

til aktivitetsvekst som er 

tiltenkt sykehuset i 2020 og 

utover.  

 

Forventet effekt av tiltak: 

Muliggjør aktivitetsvekst. 

 Økonomidirektør 
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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  
 

I dialogmøte i 2. kvartal 

2019 ga HSØ RHF uklare 

signaler om gjeninnføring 

av aktivitetsmidler til 

sykehuset. Det ble nevnt 

en ny og annen ordning, 

som skulle ivareta 

aktivitetsvekst for Sunnaas.  

 
Forventet effekt av tiltak: 

Muliggjør aktivitetsvekst. 
Muliggjøre effektuering 
utviklingsplanen.  
 

Muliggjøre effektuering 
utviklingsplanen.  
 

3) Epikrisetid 1 dag Status 24 % etter 2019-T1 
Status 28 % etter 2019-T2 
 

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 DIPS 

- Hver avd. leder arbeider 
med at faggruppene levere 
dokumenter i tide  

 
Forventet effekt av tiltak: 

Andel har økt fra 1. tertial 

Tiltak: 
- Prosjekt på vurdering 
- Differensiere og måle 

resultater på de ulike 
oppholdstypene 
(oppfølging – primær) 

- Leder følger opp individuelt 
med hver lege og på 
avdelingsnivå 

- Sekretærene følger opp 
legene med varsling i DIPS 

- Hver avd. leder sikrer at 
faggruppene leverer 
dokumentasjon i tide  

 
Forventet effekt av tiltak: 

Andel har økt fra 2. tertial. 

 Klinikksjef 

4) Passert planlagt 

tid 

Antall passert planlagt tid 
har vært stabilt på i 
underkant av 500 det siste 

 Tiltak:  
- Øker kapasitet for VFS fra 2 

til 4 i uka fra 1.10.2019 

 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  
 

året. Det betyr at vi har 
riktig kapasitet i forhold til 
nye henvisninger, men at vi 
ikke har klart å redusere 
etterslepet.  

Det er pasienter til kontroll 
etter ryggmargsskader 
(RMS) og pasienter til 
videofluroskopi (VFS) som 
venter. 

Det er pågående 
tilpassinger i klinikken for å 
øke antall plasser for de 
pasientgruppene som har 
lengst ventetid. 

- Øke kapasiteten for 
kontroll RMS fra 6 til 7 i 
uka. 

- Kontroll av ventelister hver 
14 dag  

- Retningslinjer for innkalling 
til kontroll RMS 
kvalitetssikres 

- En arbeidsgruppe skal 
etableres for å se på 
kapasitetsutfordringer for 
kont for å se på.  

- I 3. tertial skal det 
utarbeides en 
handlingsplan for å 
redusere ventelistene for 
kontroll RMS på kort og 
lengere sikt. 

- Ringe de pasientene som 
har ventet lengst. 
 

Forventet effekt av tiltak: 
Antallet pasienter med passert 
planlagt tid er redusert 
sammenlignet med 2018. 

5) Samarbeids-
avtaler med 
helseforetak om 

Fortsatt usikkerhet knyttet 
til videre finansiering av 
aktivitet knyttet til Helse og 
arbeid. Møtet som var 

Tiltak: 
- Dialog med HSØ RHF og de 

andre helseforetakene om 

Tiltak: 

- Venter svar fra fagdirektør 

HSØ RHF 

 Klinikksjef 

 

 



 
 

4 

 

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  
 

program for Helse 
og arbeid 2020 

initiert av fagdirektør i HSØ 
RHF er gjennomført og 
fagdirektør skal se videre 
på saken.  
Sunnaas har behov for 
varig avklaring av 
finansiering og 
aktivitetsnivå for Helse og 
arbeid fra 2020. 

salg av tjenester for denne 
pasientgruppen 

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

 
Forventet effekt av tiltak: 

Innen juli, få avklart om 
Sunnaas skal tilby 
behandlingsprogram innen 
Helse og arbeid 

- Tema på dialogmøte med 

HSØ RHF 3. tertial 

 

Forventet effekt av tiltak: 

Innen oktober, få avklart om 
Sunnaas skal tilby 
behandlingsprogram innen 
Helse og arbeid 

6) Leveranse fra 
Sykehuspartner 
inkludert STIM 

Flere åpne 
tjenestebestillinger/saker. 
Enkelte med svært lang 
leveransetid. Problemer 
med ROS-kapasitet i SP 
(leveringstid 6 mndr). 
  
Økonomisk effekt av 
regional IKT-
prosjektportefølje gjennom 
økte kostnader. 
  
Manglende leveranser av 
tjenester fører til at viktige 
oppgaver ikke blir 
løst/kommer i gang. 
 

Tiltak: 
- Det gjennomføres nytt 

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

- Ressurser avsatt internt til 
regionale prosjekter 

- Tettere oppfølging av 
økonomiutviklingen 

 
Forventet effekt av tiltak: 

Bedre kontroll og 

forutsigbarhet på økonomi, 

raskere svar på 

Tiltak: 
- Det gjennomføres nytt 

møte med ledergruppen i 
Sykehuspartner september 
2019, der tiltakene 
presenteres. Oppfølging av 
avvikene avtales. 

- Interne ressurser følger 
opp regionale prosjekter. 

- Tettere oppfølging av 
økonomiutviklingen i 
dialogmøter. 

 
Forventet effekt av tiltak: 
Bedre kontroll og 
forutsigbarhet på økonomi, 
raskere svar på 

 Innovasjonssjef 



 
 

5 

 

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  
 

Regionale prosjekter inkl. 
STIM – kostnads- og 
ressurskrevende. 
 

endringsforespørsler og andre 

viktige saker.  

Oppsummert: Sykehuset 
mottar tjenester iht. SLA. 

endringsforespørsler og andre 
viktige saker.  
Oppsummert: Sykehuset 
mottar tjenester iht. SLA. 

7) Samstemming av 
legemiddellister: 

Opptak av 
legemiddelanamnese 
og samstemming av 
legemiddellister ved 
innleggelse og ved 
utskrivning. 

 

Samstemming av 
legemidler er under 
implementering i alle 
kliniske avdelinger. 
Medfører endring i 
arbeidsprosesser for 
legene. Innføring av 
elektroniske verktøy. 
Positiv utvikling 2. tertial 
2019. 

Området er meldt som et 
område med svake resultat 
og høy variasjon til HSØ 
RHF. (ref. OBD) 

 

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  

Forventet effekt av tiltak: 

Alle pasienter har samstemte 
medisiner under oppholdet og 
ved utskrivning 

Tiltak: 

- Følge opp de tiltakene som 
er beskrevet i styresak 52-
19 
 

Forventet effekt av tiltak: 

Hindre uønsket variasjon. 
Alle pasienter har samstemte 
medisiner under oppholdet og 
ved utskrivning 

 Klinikksjef 

Fagdir. 

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

- Internkontroll ivaretas 
ikke på en tilstrekkelig 
måte – spesielt ikke nå 

Tiltak: 
- ROS – i prosess. SP 

engasjert i deler av 
arbeidet 

- Revisjonskurs, frigjøring av 
tid 

- Frigjøring av tid 
- I prosess 

Tiltak: 
- ROS i prosess. SP er 

engasjert i deler av 
arbeidet 

- Frigjøring av tid 
- Gjennomføre 

ansettelsesprosess 
 

 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  
 

som nytt regelverk er 
klart. 

- STIM (regional 
infrastrukturmodernise
ring).  

- Informasjonssikkerhet/
personvernombud – 
deling av roller 

 
Forventet effekt av tiltak: 

- Blir mer ajour 
- Forbedret internkontroll, 

større grad av etterlevelse 
av regelverk 

- I stand til å følge 
prosjektets utvikling 

- Større kapasitet 

Forventet effekt av tiltak: 
- Blir mer ajour 
- Forbedret internkontroll, 

større grad av etterlevelse 
av regelverk 

- I stand til å følge 
prosjektets utvikling 

- Større kapasitet 

9) Ekstern 
finansiering av 
forskning 

Utfordrende å få eksterne 

midler til forskning, dog var 

det relativt god uttelling i 

2018, hvor man fikk et 

stort tilslag i Norges 

Forskningsråd, ett phd 

stipend i Extrastiftelsen og 

ett fra HSØ. 

Tiltak: 

- Arbeid for å lage interne 

retningslinjer for 

forskningssøknader pågår. 

 

Forventet effekt av tiltak: 

- Øke kvaliteten på og 

gjennomslagskraften i 

forskningssøknadene. 

Tiltak: 

- Organisere grundigere 

gjennomgang av søknader, 

både internt og med 

bistand fra HSØs 

forskningsstøtteavdeling.  

 

Forventet effekt av tiltak: 

Øke kvaliteten på og 

gjennomslagskraften i 

forskningssøknadene. 

 Forsknings-
direktør  

 

10) GDPR 

 

Implementeringsplan i 
prosess. Antas ferdigstilt 
1.10.19. 

Tiltak:  
- Sluttføre 

implementeringsplan. Egen 
rapportering til styret.  
 

Forventet effekt av tiltak: 

Tiltak:  
- Sluttføre 

implementeringsplan. 
- Gjennomføre egen 

rapportering til styret.  
 

Forventet effekt av tiltak: 

 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. 

Etterlevelse av regelverk. Vil 
kreve kontinuerlig oppfølging. 

11) Oppfølging av 

uønskede 

hendelser og 

forbedringsforslag i 

forbedrings-

systemet 

For å skape og 
opprettholde en god 
meldekultur, må ansatte 
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.  

Positiv utvikling 2. tertial 
2019: 
Undervisningsmateriell er 
revidert og undervisning er 
gjennomført ved flere 
avdelinger og faggrupper. 

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 

 
Forventet effekt av tiltak: 

Rask og bedre saksbehandling i 
TQM Helse  

Tiltak: 

- Synliggjøre resultater av 

indikatoren i LISSY 

- Følge opp funn etter 

internrevisjon 

- Gjennomføre 

internundervisning for flere 

faggrupper og avdelinger 

 

Forventet effekt av tiltak: 
Oppnå en god meldekultur 
gjennom fortløpende 
saksbehandling i 
forbedringssystemet  

 Linjeledere 

Kvalitetssjef 

 

Sunnaas sykehus HF 15.10.2019 


