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0. Innledning
Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og
gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med forskrift om ledelse av
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og at medarbeidere i virksomheten medvirker til
dette.
Strategi, langtidsplan og mål for Sunnaas sykehus HF danner sammen med Oppdrag og bestilling for
Sunnaas sykehus HF, CARF krav til plan for risikostyring, forskrift om ledelse av kvalitetsforbedring i
helse og sosialtjenesten og andre lovkrav for spesialisthelsetjenesten, grunnlaget for helseforetakets
identifisering av risikoområder.
Ledelsens gjennomgåelse (LGG) skal besvare:




Oppnås ønskede mål og resultater?
Overholdes gjeldende lover, forskrifter og faglige anbefalinger?
Fungerer styringssystemet som forutsatt og bidrar det til kontinuerlig forbedring av
virksomheten?
Ledelsen skal vurdere om det er behov for endringer innen områdene:






Mål
Faglige eller administrative prosesser
Tjenestetilbudet
Pasientforløp, herunder samarbeid med kommune og andre involverte
Ressursbehov, herunder virksomhetens kompetanse og kapasitet

LGG kan også vise om det er behov for å foreta endringer av selve styringssystemet, d.v.s. måten
sykehuset planlegger, gjennomfører, evaluerer og korrigerer på.
Fremgangsmåte
LGG gjennomføres hvert tertial på tre nivåer i organisasjonen.
Ledere vurderer fargekodene rød, gul eller grønn for hvert målområde. Fargekodene skal angi hvor
bra det går med tiltaket rettet mot måloppnåelse:
Rød: Ikke mulig/trolig ikke mulig å nå målet. Begrunnelsen kan være korte tidsrammer eller
omfattende utfordringer som gjelder tidsrammer, kompetanse eller kostnader.
Gul: Måloppnåelse ligger bak skjema, det er fremdeles mulig å nå målet, men det fordrer ekstra
innsats.
Grønn: Målet er nådd eller det går som planlagt eller bedre.
Forbedringstiltak rettet mot risikoområder i risikobildet i LGG beskrives og ansvarsplasseres i
tilhørende oppfølgingsplan.
Ledelsens gjennomgåelse skal hvert tertial vurderes og ses i sammenheng med risikoområder som
rapporteres i månedlig Virksomhetsstatus og Årlig melding til Helse Sør-Øst.
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1. Risikobilde – oppsummering
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KONSEKVENS
Pilene i risikobildet viser utvikling fra forrige tertial.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bygg D og K fremstår ikke som fremtidsrettet for klinisk virksomhet
Uklarheter om midler til aktivitetsvekst fra HSØ RHF
Epikrisetid 1 dag
Passert planlagt tid
Samarbeidsavtaler med helseforetak om program for Helse og arbeid i 2020
Leveranse fra Sykehuspartner inkludert STIM (Standardisering og IKT infrastruktur-modernisering)
Samstemming av legemiddellister
Datasikkerhet
Ekstern finansiering av forskning
GDPR
Oppfølging av uønskede hendelser og forbedringsforslag i forbedringssystemet
Økonomisk handlingsrom
Bruk av bredspektret antibiotika

Analyse av mulige tap tilknyttet områder i risikobildet
Risikoområder

Risikoeier

Konsekvenser for
pasientsikkerhet
(beskrivelse av lav,
moderat eller
alvorlig konsekvens)

Konsekvenser for
arbeidsmiljø/ansatt
(beskrivelse av lav,
moderat eller alvorlig
konsekvens)

Konsekvenser for
verdier/økonomi/
omgivelser
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1.Bygg D og K
fremstår ikke som
fremtidsrettet for
klinisk virksomhet

Adm.dir.
v/prosjektleder

Alvorlig
Byggene fyller ikke
kvalitetskrav for
forsvarlig
pasientdrift.
Må avvikle
pasientdrift i
byggene dersom ikke
blir erstattet. Mange
pasienter vil få
dårligere tilbud.

Moderat
Byggene innfrir ikke
kravene i AML. Kan
medføre sykefravær
og/eller at ansatte
slutter.
Ny rapportering fra
BHT varsler om
utvikling til det verre.

2.Uklarheter om
midler til
aktivitetsvekst fra
HSØ RHF

Økonomidir.

Moderat
Vil kunne medføre
dårligere utviklet
pasienttilbud år for
år, i takt med
gjentatte bortfall av
aktivitetsvekstmidler
. For 2019 løses
bortfall av
aktivitetsvekstmidler med
reduksjon av
budsjetterte
reserver.

Moderat
Hvis det forventes at
aktiviteten skal øke
uten aktivitetsmidler
vil belastningen over
år, ikke bli forsvarlig.
Foretaket
gjennomfører planlagt
sparing til investering
i bygg. I tillegg
gjennomfører
foretaket pålagte
sparetiltak som
avbyråkratisering og
effektivisering (ABE).
Moderat
Snu arbeids-prosesser
fra å være på
etterskudd til å ligge i
forkant
Moderat
Endrede
arbeidsprosesser og oppgaver for en
periode
Alvorlig
Ansatte i Helse - og
arbeidspoliklinikken
har hatt en
uforutsigbarhet rundt
egen arbeidssituasjon
siden 2017
Moderat
Supportnivå
(tilgjengelighet) og
leveransetider på
utstyr er stort sett i
henhold til SLA.
Manglende leveranser
av tjenester fører til at
viktige oppgaver ikke

3.Epikrisetid 1 dag

Klinikksjef

Alvorlig
Informasjon når ikke
oppfølgende instans
til rett tid

4.Passert planlagt tid

Klinikksjef

5.Samarbeidsavtaler
med helseforetak
om program for
Helse og arbeid i
2020

Klinikksjef

Moderat
Pasienter som skal til
oppfølgingsopphold
får ikke det anbefalt
tilbud til riktig tid
Moderat
Hvis tilbudet ikke
videreføres i 2020 vil
det måtte etableres i
områdesykehusene i
løpet av 2019.

6.Leveranse fra
Sykehuspartner
inkludert STIM

Innovasjonssjef

Lav
Driftstjenester
leveres på et stort
sett tilfredsstillende
nivå.

(beskrivelse av lav,
moderat eller alvorlig
konsekvens)
Alvorlig
Stor økonomisk
konsekvens dersom ikke
blir erstattet med nytt
bygg. Koster mer å
rehabilitere byggene for å
ivareta kvalitetskravene
enn å erstatte med nytt
Vurdere stenging el
reduksjon av driften,
hvilket vil medføre tapt
inntjening.
Alvorlig
For hvert år foretaket
mister midlene til økt
aktivitet, vil dette
innebærer et tap på
minst 50 millioner i et 20års perspektiv.
Foretaket har nå etter
bortfall av
aktivitetsmidler i 2018 og
2019, tapt minst 100
millioner i et 20-års
perspektiv.
Moderat
Kan føre til overtid i
snuoperasjonen

Moderat
Snuoperasjoner kan
medføre bruk av overtid

Moderat
Økonomi, aktivitet og
omdømme

Moderat
Kostnader ifm innføring
av nye tjenester blir ofte
for høye. Prismodeller
hos SP er ikke tilpasset
våre behov (skalert for
større brukermiljø).
ØLP for teknologiområdet
vil skape store
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Alvorlig
Informasjon om
legemidler i bruk når
ikke pasient og
behandlende instans
til rett tid
Moderat
Tap av
helseopplysninger.
Tilgjengelighet av
helseopplysninger

blir løst/ kommer i
gang.
Lav
Merarbeid for leger
som må systematisere
dette på en annen
måte en tidligere

utfordringer i årene
framover.
Lav
Kan få konsekvenser for
sykehusets omdømme

Lav
Kan medføre
konsekvenser for
arbeidsmiljø eller
ansatt

Moderat
Omdømme og økonomi.

Alvorlig
Nedskjæringer og
strammere økonomi for
forskning som kan føre til
nedbygging av
forskningen
Moderat
Omdømme og økonomi.

7.Samstemming av
legemiddellister

Klinikksjef

8.Datasikkerhet

Innovasjonssjef

9.Ekstern
finansiering av
forskning

Forskningssjef

Lav
Ingen konsekvenser

Moderat
Mindre forskning,
demotiverte
medarbeidere

10.GDPR

Innovasjonssjef

11. Oppfølging av
uønskede hendelser

Linjeledere

Moderat
Tap av
helseopplysninger.
Tilgjengelighet av
helseopplysninger
Moderat
Uønskede hendelser
ikke følges opp, blir
ikke forebyggende
tiltak iverksatt.
Uønskede hendelser
gjentas.

Lav
Kan medføre
konsekvenser for
arbeidsmiljø eller
ansatt
Moderat
Ansatte erfarer at det
ikke nytter å melde
ifra om uønskede
hendelser dersom
hendelsene ikke
følges opp.
Oppfølging av
uønskede hendelser
vil bidra til en god
meldekultur.

Moderat
Omdømmemessige
konsekvenser dersom
alvorlig uønsket
hendelser ikke håndteres
på en faglig forsvarlig
måte.

Risikobilde fra 1. tertial 2019
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H
E
T

1
Meget
liten

12
Ny 13
1
Ubetydelig

2
Lav

3
Moderat

4
Alvorlig

5
Svært
alvorlig

KONSEKVENS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bygg D og K fremstår ikke som fremtidsrettet for klinisk virksomhet
Uklarheter om midler til aktivitetsvekst fra HSØ RHF
Antall åpne dokument i EPJ som er mer enn 14 dager gamle
Epikrisetid 1 dag
Samarbeidsavtaler med helseforetak om program for Helse og arbeid i 2020
Leveranse fra Sykehuspartner inkludert STIM (Standardisering og IKT infrastruktur-modernisering)
Samstemming av legemiddellister
Oppfølging av uønskede hendelser og forbedringsforslag i forbedringssystemet
Datasikkerhet
Ekstern finansiering av forskning
GDPR
Økonomisk handlingsrom
Bruk av bredspektret antibiotika
Overforbruk månedsverk

2. Vurdering av måloppnåelse
2.1

Mål for Sunnaas sykehus HF

2.1.1. HØYSPESIALISERT REHABILITERING – Sunnaas sykehus tilbyr effektive, høyspesialiserte
rehabiliteringstjenester slik at pasient og pårørende er mest mulig deltakende i samfunnet.
Alle pasienter som behandles i sykehuset inngår i kvalitetsregisteret som måler resultat for hvert
rehabiliteringsprogram.
Rapporteringsansvar: klinikksjef
1. tertial

2. tertial

3. tertial

Tendens

Forbedringstiltak og forventet effekt

Tiltaksansvarlig
Klinikkoverlege

Metodikk for samvalg er identifisert og synliggjort i rehabiliteringsprogrammene.
Rapporteringsansvar: klinikksjef
1. tertial

2. tertial

3. tertial

Tendens

Forbedringstiltak og forventet effekt
Satt opp som tema på alle fagdager i
kliniske avdelinger.

Tiltaksansvarlig
Enhetsleder
kompetanseenhet

Igangsetting prosess for definering av to
områder i programfora.

Klinikksjef

Tilbudet til alle barn og ungdom, med tilhørende fasiliteter, er samlet i sykehuset.
Rapporteringsansvar: klinikksjef
1. tertial

2. tertial

3. tertial

Tendens

Forbedringstiltak og forventet effekt

Tiltaksansvarlig
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Arealfleksible pasienttilbud er definert og tilbys i alle rehabiliteringsprogram.
Rapporteringsansvar: klinikksjef
1. tertial

2. tertial

3. tertial

Tendens

Forbedringstiltak og forventet effekt

Tiltaksansvarlig
Linjeledere

Sunnaas 2021 er realisert, inklusive tilpasning og ombygginger i eksisterende bygg.
Rapporteringsansvar: prosjektleder nytt bygg
1. tertial

2.
tertial

3.
tertial

Tendens

Bygg D og K
fremstår ikke
som
fremtidsrettet
for klinisk
virksomhet

Forbedringstiltak og forventet effekt

Tiltaksansvarlig

Se beskrivelse i oppfølgingsplan

Prosjektleder nytt
bygg

Sykehuset har beregnet kost/nytte for utvalgte rehabiliteringsprogram i et helseøkonomisk
perspektiv.
Rapporteringsansvar: Økonomidirektør
1.
tertial

2.
tertial

3.
tertial

Tendens

Forbedringstiltak og forventet effekt

Tiltaksansvarlig

Foretaket må
systematisk
måle og
dokumentere
effekt av
behandlingen.

-

Prosjektleder

Pågående prosjekt med innføring av
kvalitetsregister fortsetter.
Pågående doktorgradsarbeid
fortsetter: Oppfølging av sår via
telemedisin
Prioritere midler til arbeid som
fremmer mulighet for å måle effekt
av rehabilitering.
I 2020 har sykehuset enkle datasett for
effekt av rehabilitering tilgjengelig.
Doktorgradsarbeidet viser kost/nytte av
bruk av telemedisin i sårbehandling.

Stipendiat

Adm. dir.

2.1.2. KOMPETANSEFORMIDLING – Sunnaas sykehus styrker rehabiliteringskompetansen i
samfunnet i samspill med andre aktører
Alle rehabiliteringsprogram bruker læringsmål for å styrke pasientens kunnskap om egen tilstand.
Rapporteringsansvar: klinikksjef
1. tertial

2.tertial

3.tertial

Forbedringstiltak og forventet effekt

Tiltaksansvarlig
Avdelingsledere

Sykehuset er premissleverandør for tverrfaglig rehabiliteringskompetanse og har regionsfunksjon
for utdanningsvirksomhet i fysikalsk medisin og rehabilitering.
Rapporteringsansvar: samhandlingssjef og forskningsdir.
1. tertial

2.tertial

3.tertial

Forbedringstiltak og forventet effekt
Det pågår en intern prosess for organisasjon og
hva vi måler etter

Tiltaksansvarlig

Sykehuset videreutvikler kompetansetilbud som deles fysisk og virtuelt, i samarbeid med andre
aktører.
Rapporteringsansvar: samhandlingssjef
8
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1. tertial

2.tertial

3.tertial

Forbedringstiltak og forventet effekt
Arbeidet er i prosess

Tiltaksansvarlig

Sykehuset er en fremtredende samfunnsaktør på den helsepolitiske arena og hever kunnskapen
om, og forståelsen av, rehabilitering.
Rapporteringsansvar: kommunikasjonsdirektør
1. tertial

2. tertial

3. tertial

Tendens

Forbedringstiltak og forventet
effekt

Tiltaksansvarlig
kommunikasjonsdirektør

Sunnaas sykehus er en attraktiv arbeidsplass med høy teknologikompetanse.
Rapporteringsansvar: innovasjonssjef og HR-dir.
1. tertial

2. tertial

3. tertial

Tendens

Forbedringstiltak og forventet
effekt
Målrettet arbeid med opplæring
og implementering av teknologi,
forankret i Teknologi og e-helse
forum.

Tiltaksansvarlig

2.1.3. FREMTREDENDE FORSKNING OG INNOVASJON – Sunnaas sykehus er en fremtredende
nasjonal og internasjonal aktør for rehabiliteringsforskning og innovasjon.
Klinikere, forskere og innovatører arbeider integrert og drar veksel på hverandres kompetanse for
å sikre pasientene best mulig rehabiliteringstilbud.
Rapporteringsansvar: innovasjonssjef
1. tertial

2.tertial

3.tertial

Forbedringstiltak og forventet effekt

Tiltaksansvarlig

Årlig er to innovasjoner utviklet ved sykehuset, tatt i bruk av andre.
Rapporteringsansvar: innovasjonssjef
1. tertial

2.tertia

3.tertial

Forbedringstiltak og forventet effekt

Tiltaksansvarlig

Forskere og innovatører arbeider nært i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører i
helsetjenesten, universitets- og høyskolesektoren og med næringslivet.
Rapporteringsansvar: forskningsdirektør
1. tertial

2.tertia

3.tertial

Forbedringstiltak og forventet effekt
Kontinuerlig prosess i de enkelte prosjektene.
Jevnlig kontakt mellom Forskningsavdelingen
og Innovasjonssjef

Tiltaksansvarlig
Forskningsdirektør
Innovasjonssjef

Ekstern finansiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter er styrket sammenlignet med 2018nivå.
Rapporteringsansvar: forskningsdirektør
1. tertial

2.tertial

3.tertial

Forbedringstiltak og forventet effekt

Tiltaksansvarlig
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2.2. Mål i Oppdrag og bestilling for Sunnaas sykehus HF
Rapporteringsansvar: risikoeier i handlingsplan for 2019
Risikoområder

1. tertial

2.tertial

70 % Epikrise
innen inn en
dag

22 %

28%

3.tertial

Forbedringstiltak og forventet
effekt
Differensiere og måle resultater
på forskjellige oppholdstyper.

Tiltaksansvarlig
Leder for legene

Pilot på en gruppe i
vurderingsavd. Igangsettes i
sept
Tett oppfølging på avd.nivå og
med hvert enkelt individ.
Sekretærene følger opp legene
med varsling i DIPS.

100 % Epikrise
innen 7 dager

90 %

Hver avd. leder arbeider med at
faggruppene levere dok. i tide.
Tett oppfølging på avd.nivå og
med hvert enkelt individ.

90%

Leder for legene

Sekretærene følger opp legene
med varsling i DIPS
Tverrfaglig rapport – prosjekt
OPF
Sykehusinfeksjoner
Timeavtale
sammen med
bekreftelse på
mottatt
henvisning
Ventetider og
fristbrudd
Bruk av
bredspektrede
antibiotika

2%

1,3%

84 %

79%

51,4
dager

53 dager

Gjennomgang av rutiner for
behandling av henvisning
med ansvarlige leger.

Leder for PIA

Klinikksjef

Etablert prosjektgruppe, som
har deltatt i første
læringsnettverk

Fagdirektør

Forventet effekt:
Bruk av bredspektrede
antibiotika er redusert med
20% i 2019

2.3. Andre oppgaver i Oppdrag og bestilling for Sunnaas sykehus HF
Rapporteringsansvar: risikoeiere i handlingsplan for 2019
Risikoområder

1. tertial

1.5 Ett område
hvor foretaket
har gode

u.a.

2.tertial

3.tertial

Forbedringstiltak og forventet
effekt

Tiltaksansvarlig
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resultater eller
stor fremgang:
Sårpoliklinikk
1.5 To områder
der foretaket
har svake
resultater:

Det vises til beskrivelse av
innsatsområdene i styresak
0052-19.

u.a.

Klinikksjef
Fagdirektør

For pkt. 1 Se oppfølgingsplan
tilknyttet begge områdene.

1.Opptak av
legemiddelana
mnese og
samstemming
av
legemiddellister
ved innleggelse
og ved
utskrivning.

Forventet effekt:
Redusert uønsket variasjon

2. Somatisk
rehabilitering av
pasienter med
tilleggsproblem
atikk innen rus
og psykiatri.
Annet

2.4. Oppfølging av HMS handlingsplan
Rapporteringsansvar: HR-direktør
Risikoområder

1. tertial

2.tertial

3.tertial

Forbedringstiltak og forventet
effekt

Tiltaksansvarlig
HR-direktør

2.5. Oppfølging av Miljøhandlingsplan
Rapporteringsansvar: avdelingssjef eiendom og intern service
Risikoområder

1. tertial

2.tertial

3.tertial

Forbedringstiltak og forventet
effekt

Tiltaksansvarlig

3. Vurdering av faglige eller administrative prosesser
3.1. Forbedringsområder etter CARF-akkreditering i 2018 (QIP)
Rapporteringsansvarlig: klinikksjef
Risikoområder

1. tertial

2.tertial

Seksjon 1:
1 forbedringsområde

Frist:
01.03.19

Ny frist:
01.01.20

3.tertial

Forbedringstiltak og forventet
effekt
Etablere en arbeidsgruppe

Tiltaksansvarlig
Leder
kompetanseenhet
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Seksjon 2
5 forbedringsområder
Seksjon 3
8 områder

Frister
01.01.19
og
01.04.19
Frister:
01.04.19

Frist
01.06.19

Frist
01.10.19

-

Frister:
01.05.19
01.06.19

Omfanget at tilbudet opp i
programfora
Sikre informasjon på
nettsider

Frister:
01.01.20

Ledere i klinikk
Samhandlingssjef

Ledere i klinikk

3.2. CARF-analyser for 2018
Rapporteringsansvar: ledere i henhold til ansvarsområder
Virksomhetsomfattende områder

Gjennomføres

Forventet
effekt

Tiltaksansvarlig

Gjennomført:

1. tertial

Fagdirektør

1. tertial

Klinikksjef

1. tertial

Økonomidir. og
Klinikksjef

1.H.10. Kritiske hendelser er vurdert og resultert
i en skriftlig analyse gjennomført av eller
demonstrert for ledelsen
Gjennomført:
1.K.4. Analyse av alle formelle klager
Gjennomført:
1.N.1. Resultatanalyse
For alle CARF-akkrediterte
rehabiliteringsprogram
Gjennomført:

1. tertial

2.A.15. Skriftlig analyse av avslag, uegnete
henvisninger, avbrutte opphold
Gjennomført:

I prosess for
ferdigstilling

Klinikksjef

3. tertial:

Klinikksjef

3. tertial:

Klinikksjef

2.A.26.b. Skriftlig analyse av sårutvikling for
hvert program: RMS, TBI og SLA
Gjennomført:
2.B.46.a. Årlig analyse av et representativt
utvalg av pasientjournaler
Gjennomført:

1.tertial

3.A.15.b. Analyse av ikke-planlagte utskrivelser

I prosess for
ferdigstilling

Avdelingsledere

Se også 3.L.38.b. i
Smerterehabiliteringsprogrammet
Gjennomført:

3. tertial

Avdelingsledere

1.tertial

Avdelingsledere

3.A.16.c. Analyse av oppfølgingsinformasjon for
hvert av programmene:
Se også 3.J.21.b. i
Ryggmargskadeprogrammet
Se også 3.K.20.b. i
Hjerneslagprogrammet
Gjennomført:
3.B.4. Poliklinikk/dagtilbud: Skriftlig årlig
analyse av uteblivelser, kanselleringer og
avbrutte opphold
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Se også 3.L.32.
Smerterehabiliteringsprogrammet
Hjerneskade Rehabiliteringsprogram
Gjennomført:

2. tertial

3. H.33.b. Analyse av tilbakemeldinger fra
pasienter, pårørende og interessenter

Gjennomføres i
sept.-19

Avdelingsleder

Hjerneslag Rehabiliteringsprogram
Gjennomført:

3. tertial

Avdelingsleder

3.K.20.b. Analyse av oppfølgingsdata av
uønskede hendelser
Gjennomført:

2. tertial:

3.K.24.b. Analyse av medisinsk status ved
utskrivelse

Gjennomføres i
okt.-19

Avdelingsleder

Smerte Rehabiliteringsprogram
Gjennomført:

Avdelingsleder

3. tertial

3.L.33.b. Analyse av resultater av
smerterehabiliteringsprogrammet
Gjennomført:

1. tertial

3.L.34. Årlig analyse av det tilbudet som gis

Ferdigstilt 2.
tertial

Avdelingsleder

Forventet
effekt

Tiltaksansvarlig

3.3. Risikoanalyser HMS
Rapporteringsansvar: HR-direktør
Område

Gjennomført

Alle avdelinger har gjennomført risikoanalyser
innen vold og trusler om vold

Avdelingsledere

3.4. Gjennomført Brann- og vernerunder to ganger årlig
Rapporteringsansvar: HR-direktør
1. tertial

2.tertial

3.tertial

Forbedringstiltak og forventet effekt

Tiltaksansvarlig
Linje- og stabsledere

3.5. Obligatorisk opplæring
Rapporteringsansvar: ledere i henhold til ansvarsområder
Områder
Sikkerhet og beredskap:
Gjennomført
obligatorisk opplæring
brann og HLR. Mål: 557
Medisinsk utstyr:
Gjennomført opplæring
av bruk av

1. tertial

2.tertial

3.tertial

Forbedringstiltak og
forventet effekt

Tiltaksansvarlig

Alle kursdager er
satt opp i perioden
0kt-nov i 3. tertial

HR-dir.
Ledere nivå 2
og 3
Klinikkoverlege

13
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elektromedisinsk og
annet fysikalsk utstyr

3.5.1. Informasjonssikkerhet – GDPR
Rapporteringsansvar: Innovasjonssjef
Områder

1. tertial

2.tertial

GDPR:
Innført
implementeringsplan og
etterlevelse
Informasjonssikkerhet:
Alle ansatte har
gjennomført Elæringskurs PIIP.
Mål 557

3.tertial
Status
etterlevelse

Mål: 370

Mål: 557

Forbedringstiltak og
forventet effekt
Forbedre prosesser
og rutiner knyttet til
god forvaltning av
personopplysninger

Tiltaksansvarlig

Ny påminnelse til
ansatte om å ta
kurset.
Se oppfølgingsplan

Ledere nivå 2 og 3

Informasjonssikkerhetsleder

Leder melder på
ansatte.

3.6. Sikker bruk av Public 360
Rapporteringsansvar: leder sekretariat
Områder

1. tertial

Restanse/ubehandlete
dokumenter eldre enn
én måned er <100.
Restanser eldre enn to
tertialer tilbake i tid skal
være 0.

386

2.tertial

3.tertial

Forbedringstiltak og
forventet effekt
I takt med LGGrapportering: Sende ut
varsel til ledere med
store og gamle
restanser. Legge ved
restanseoversikt.

Tiltaksansvarlig
Linjeledere og leder for
sekretariat

Tilbud om skulder til
skulder opplæring.
Forventet effekt;
restanse eldre enn én
måned er <100.

3.7. Kvalitetssystemet: dokumentstyrings- og forbedringssystem
Rapporteringsansvar: kvalitetssjef
Risikoområder

1. tertial

2.tertial

3.tertial

Dokumentstyring:
Prosess for
nyanskaffelse
Forbedring:
Prosess for
nyanskaffelse

Forbedringstiltak og
forventet effekt

Tiltaksansvarlig
Fagdir. og kvalitetssjef

Fagdir. og kvalitetssjef

3.7.1. Uønskede hendelser i TQM Helse
Rapporteringsansvar (akkumulerte tall): kvalitetssjef
14
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Indikatorer

1. tertial

Pasientrelaterte
hendelser:
Registrert totalt
§ 3-3 hendelser
Meldt Helsetilsynet,
§ 3-3.A
Publisert
Medarbeiderrelaterte
hendelser
Driftsrelaterte hendelser
Antall åpne hendelser

Antall nyregistrerte
hendelser hvor
saksbehandling ikke er
startet innen 7 dager

192

2.tertial

3.tertial

489

Forbedringstiltak og
forventet effekt

Tiltaksansvarlig

Meldeordningen av
§ 3-3-hendelser ble
avviklet 15. mai
2019. Interne
rutiner er revidert.

Fagdir. og kvalitetssjef

Forventet effekt:
Sikre interne rutiner
70

194

104
2017:25
2018: 82
2019:210
2018: 2
2019: 60

228
2017: 4
2018: 26
2019: 203

Månedlig
informasjon i LISSY
om utvikling

Ledere i alle
enheter

4. Vurdering av tjenestetilbudet
4.1. Pasientsikkerhet «I trygge hender 24-7»
Rapporteringsansvar: kvalitetssjef
Innsatsområde

Samstemming av
legemiddellister

Antall
relevante
enheter
7

1.tertial

2.tertial

3.tertial

Forbedringstiltak og
forventet effekt

Tiltaksansvarlig

Avsatt ekstra
ressurser til
implementering.

Fagdir.

Trykksår

5

Innsatsleder Åste

Fall

7

Innsatsleder Åste

Underernæring

7

Brukermedvirkning
i trygg utskrivning
Pasientsikkerhetsvisitter
Tidlig oppdagelse
av forverret

5

Innsatsleder Allan

8

Innsatsleder Gøril

7

Gjennomføre
kampanje for å
bidra til bedre
kvalitet og
oppfølging av
området.
Regelmessig
rapportering

Følge
fremdriftsplan for
innføring

Innsatsleder Hanne
Bjørg

Innsatsleder Marianne
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tilstand på
sengepost

4.2.

Pasienttilfredshet

Rapporteringsansvar: Klinikksjef
Indikatorer

1. tertial

2.tertial

Primærrehabilitering >
90 %

90

81

Vurdering og
oppfølging > 90 %
Barn 0-5 år
m/pårørende > 90 %
Barn og unge 6-18 år
m/pårørende > 90%

86

92

0

0

100

83

Poliklinikk > 90 %

77

81

Svarprosent
primærrehabilitering
>60
Svarprosent vurdering
og oppfølging >60
Svarprosent totalt
innlagte > 60

3.tertial

Forbedringstiltak og
forventet effekt
Følge opp
tilbakemeldingene gitt
i undersøkelsen

Følge opp
tilbakemeldingene gitt
i undersøkelsen
Følge opp
tilbakemeldingene gitt
i undersøkelsen

Tiltaksansvarlig
Avdelingsledere i
klinikk
Avdelingsledere i
klinikk
Avdelingsledere i
klinikk
Avdelingsledere i
klinikk
Avdelingsledere i
klinikk
Avdelingsledere i
klinikk

Nytt
elektonisk
system
innført fra
01.01.201
9:
14,1 %

Moderat
økning

Fra 1. juni gjeninnføre
bruk at papir i tillegg til
bruk av visittkort med
QR-kode.
Vurdere tiltak som
forenkler tilgang til
undersøkelsen.

Avdelingsledere i
klinikk
Avdelingsledere i
klinikk
Enhet for kvalitet og
pasientsikkerhet

Forventet effekt:
Økt svarprosent

4.3. Klager fra pasient og pårørende
Rapporteringsansvar: Klinikksjef
Indikatorer

1. tertial

2.tertial

Pasienter og brukere
Pårørende
Annen institusjon

5
3

6
1
1

3.tertial

Forbedringstiltak og
forventet effekt
Behandles fortløpende
Behandles fortløpende
Behandles fortløpende

Tiltaksansvarlig
Klinikksjef og samhandl.sjef
klinikksjef
klinikksjef
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Klagesaker registrert i Public 360 1. tertial 2019

Klagesaker registrert i Public 360 2. tertial 2019

4.4. Tilbakemelding fra medarbeidere
Rapporteringsansvarlig: HR-direktør
Indikatorer

1. tertial

2.tertial

3.tertial

Forbedringstiltak og
forventet effekt

Svarprosent
ForBedring er 90 %
Alle
enheter/avdelinger har
en aktiv handlingsplan
med spesiell fokus på
arbeidsbelastning:
100%

Tiltaksansvarlig
linjeledere

Alle enheter med,
unntak av noen, få har
utarbeidet
handlingsplaner

linjeledere

4.5. Interne revisjoner, miljørevisjoner, konsernrevisjoner,
eksterne tilsyn
Revisjonsprogram 2018 – 2019 (ikke sluttførte revisjoner)
Rapporteringsansvar: Leder for revidert enhet
Revisjonsområde
Beskrivelse av
Klinikk/
revisjonsområde
Avdeling

5/18
Pasientsikkerhet

Antall åpne
dokumenter i
elektronisk

Klinikk:
Avd. PIA
og

Antall
avvik

Lukkefrist

2

01.05.19

Ikke lukkede
avvik i TQM
Helse
TBI: 13066

Forventet
effekt

Dokument i
DIPS lukkes i
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6/18
Pasientsikkerhet

pasientjournal
som er mer enn
14 dager gamle

Avd. TBI

Bruk av skjema
for «Informasjon
til pasient»

Klinikk:
Avd. SLA
og
Avd. MNB

henhold til
krav

2

01.05.19

SLA: 13212

Pasienter får
informasjon
om
oppholdet i
henhold til
prosedyre

Revisjonsprogram 2019 – 2020
Rapporteringsansvar: Leder for revidert enhet
Revisjonsområde Beskrivelse av
Klinikk/
revisjonsområde
Avdeling

Antall
avvik

Lukke-frist

Ikke lukkede
avvik i TQM
Helse

Forventet
effekt

1/19
Pasientsikkerhet

Pasienters bruk
av private
legemidler under
sykehusoppholdet

Avd. VRD
Avd. OPF

3

01.10.19

13584
13585
13586

Retningslinj
er for bruk
av private
legemidler
etterleves i
avdelinger
hvor
pasienter
innlegges fra
hjemmet.

2/19
Meldekultur

Saksbehandling i
forbedringssystemet TQM
Helse

Avd. TBI
Avd. RMS
Avd. KRE

3 avvik
til hver
revidert
enhet

01.09.19

13636
13639
13642

Ansatte som
melder
saker i TQM
Helse skal
erfare at
ledere følger
opp og
saksbehandl
ere
uønskede
hendelser
fortløpende
og i henhold
til gjeldende
rutiner.

13637
13640
13643
13638
13641
13644

3/19
Miljøledelse

4/19
Personvern

Miljøfaglig tema –
Avfallsminimering, sortering
og behandling av
restavfall
Arkivering av
dokumentasjon i

Enhet for
eiendom
og intern
service
Avd. TBI
Avd. KRE
Avd. PIA
18
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5/19
Smittevern

6/19
HMS

7/19
Pasientsikkerhet

personalmapper i
Public 360
Smittevern
tilknyttet
pasienter med
ESBL-smitte
Forflytningsteknikk –
opplæring av
ansatte, inkl.
vikarer
Risikokartlegging
av pasienter ved
innleggelse

Avd. RMS
Avd. OPF
Avd. MNB
Ressursenheten

Avd. MNB
Avd. VRD
Avd. SLA

Revisjon miljøsertifisering ISO 14001
Rapporteringsansvar: Avdelingssjef eiendom og service
Tilsynsmyndighet

Tidspunkt

Resertifisering i regi DNV GL

18-19.11. 19

Antall avvik

Evaluering

God fremdrift mht
forberedelser

Konsernrevisjon
Rapporteringsansvar:
Tilsynsmyndighet

Tidspunkt

For diagnosegruppen langvarige
muskel- og bløtdelssmerter:
- Vurdering av henvisninger fra
primærhelsetjenesten til
rehabilitering i
spesialisthelsetjenesten

Fra mai 2019

Antall avvik

Evaluering

I prosess, endelig rapport
ventes i november 2019

Eksterne tilsyn
Rapporteringsansvar: Avdelingssjef eiendom og service (Ingen nye tilsyn siden siste rapportering)
Tilsynsmyndigheter

Tidspunkt

Antall avvik

Follo Brannvesen IKS

04.10.18

2

Evaluering
Avvik lukket ihht handlingsplan

Datatilsynet

2017

1

Avvik lukket februar 2019
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5. Vurdering av pasientforløp, herunder samarbeid med
kommune og andre involverte
5.1. Epikrisetid
Rapporteringsansvar: Klinikksjef
Indikatorer

1. tertial

2.tertial

Minst 70 % av
epikrisene er sendt
innen 1 dag etter
utskrivning

22 %

28%

3.tertial

Forbedringstiltak og
forventet effekt
Se oppfølgingsplan

Tiltaksansvarlig
Leder for legene

5.2. System for tilbakemeldinger fra interessenter
Rapporteringsansvar: Kommunikasjonsdirektør
Indikatorer

1. tertial

2.tertial

3.tertial

Overordnet system er
etablert
System for hvert
rehabiliteringsprogram
er etablert

Forbedringstiltak og
forventet effekt

Tiltaksansvarlig

Sikre at dette fungerer
Sikre at dette fungerer

5.3. Tilbakemeldinger fra interessenter
Rapporteringsansvar: Kommunikasjonsdirektør
Indikatorer

1.tertial

2.tertial

3.tertial

Forbedringstiltak og
forventet effekt

Tiltaksansvarlig

Samarbeidspartnere
Mediaomtale
Andre

5.4. Henvisningsrutiner Regional koordinerende enhet - RKE
Rapporteringsansvar: Samhandlingssjef
Indikatorer

1. tertial

2.tertial

Andel nye
henvisninger
Andel elektroniske
henvendelser

4411

3716

71,4%

66,4%

Vurderingstid

Gj.snitt 8
Median 6

Gj.snitt 5
Median 3

3.tertial

Forbedringstiltak og
forventet effekt

Tiltaksansvarlig

Årlig nedgang i
forbindelse med
ferieavvikling og vikarbruk
ved fastlegekontor
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6. Vurdering av ressursbehov, herunder virksomhetens
kompetanse og kapasitet
6.1. Endringer som kan påvirke kvaliteten
Rapporteringsansvar: Leder med ansvar for rapporterte områder
Områder

Forbedringstiltak og
forventet effekt
Se oppfølgingsplan

Tiltaksansvarlig

Se oppfølgingsplan

Innovasjonssjef

Måltallet på inntil 300 dok.
er vurdert som akseptabelt,
da flere avdelinger og
ansatte allerede når sine
mål. Men flere ansatte som
arbeider klinisk må endre
sine arbeidsrutiner og
derigjennom bidra til
måloppnåelse.
Forbedringstiltak:
 Orientering til
legegruppen i uke 44
 Orientering på Intranett
i uke 44
 Oppdatere intern
prosedyre: DIPS –
lukking av mine
dokumenter
 Systemansvarlige DIPS
tilbyr individuell hjelp
og assistanse
 Gjennomføre
kontollmålinger
 Individuell oppfølging
fra leder

Klinikksjef og
fagdirektør

Datasikkerhet

Se oppfølgingsplan

Uklarhet om midler
til aktivitetsvekst fra
HSØ RHF
Lojalitet til kjøp av
varer og tjenester:
Alle innkjøp skal
gjøres i henhold til
Lov om offentlige
anskaffelser «LOA»,
tilhørende
forskrifter «FOA» og
etiske retningslinjer

Se oppfølgingsplan

Innovasjonssjef
v/informasjonssikkerhetsansvarlig
Økonomidir.

Ekstern finansiering
forskning
Leveranse fra
Sykehuspartner
inklusiv STIM
Åpne dokumenter i
DIPS

1.tertial

2.tertial

3.tertial

Det jobbes aktivt med
avtalelojalitet. Der
sykehuset har avtaledekning
er hovedprinsippet å være
lojal mot disse avtalene.

Forskningsdirektør

Avdelingssjef for
eiendom og intern
service
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for innkjøp i Helse
Sør-Øst.

7. Tilgjengelighetsplan – årlig evaluering 3. tertial
Rapporteringsansvar: Ledere med ansvar for de ulike områdene
Områder

Evaluering av
tidligere tiltak og
beskrivelse av
nåsituasjon

Risiko

Forbedringstiltak

Tiltaksansvarlig

1. Bygningsmessige
Tilgjengelighet for
rullestoler, heis,
dørbredde, tilpassede
omgivelser, m.m.
2. Omgivelser og miljø
Belysning, bråk,
terapiareal som sikrer
konfidensialitet, tilpasset
møblement, m.m.
3. Holdninger
Alder, etnisk bakgrunn,
sosialøkonomisk status,
bruk av
tilbakemeldinger, m.m.
4. Økonomiske
Finansieringssystem,
m.m.
5. Arbeidsforhold
Tilrettelegging, m.m.
6. Kommunikasjon
Oversettelse av
materiell,
kommunikasjonshjelpemidler, tolk, m.m.
7. Teknologi
7. Transport
Transporttilbud til
aktiviteter som tilbys,
m.m.
8. Integrering i
samfunnet
Muligheter for å kunne
benytte tilbud om
deltagelse i fritids/sportsaktiviteter, m.m.
22
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9. Andre hindringer som
identifiseres av
pasienter/brukere,
personalet og andre
interessenter

8. Ledelsens gjennomgåelse av ytre miljø – årlig evaluering
3. tertial
Rapporteringsansvar: Avdelingssjef eiendom og service
Områder

Evaluering av
tidligere tiltak
og beskrivelse
av nåsituasjon

Risiko

Korrigerende
tiltak

Forventet effekt

Vurdering av status for tiltak fra
tidligere gjennomgåelser som
ledelsen har foretatt
Vurdering av endringer i:
1) eksterne og interne forhold som
er relevant for ledelsessystemet
for miljø
2) behov hos og forventninger fra
interesseparter, inkludert
samsvarsforpliktelser
3) vesentlige miljøaspekter
4) risikoer og muligheter
Vurdering av i hvilken grad miljømål
er oppnådd
Vurdering av informasjon om
organisasjonens miljøprestasjon,
inkludert trender angående:
1) avvik og korrigerende tiltak
2) resultater av overvåking og
måling
3) overholdelse av
samsvarsforpliktelser
4) revisjonsresultater
Vurdering av om arbeidet med
miljøledelse er tildelt tilstrekkelige
ressurser
Vurdering av relevant(e)
henvendelser fra interessepartnere,
inkludert klager
Vurdering av muligheter for
kontinuerlig forbedring

Vedlegg:
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Oppfølgingsplan for Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2019
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