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Oppfølgingsplan til LGG 3. 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 
foretakets ØLP fra og med 
2019, og ligger også i HSØ 
sin ØLP for inneværende 
periode. 

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. 

Tiltak: 
- 80% gjennomført 

kvalitetssikring av idéfase. 
- Gjennomført 

konsekvensanalyse klinisk 
drift bygg D og K på 
oppfordring fra HSØ. 

 
Forventet effekt av tiltak:  
Det forventes at HSØ legger 
konsekvensanalysens 
kostnadsbilde til grunn og 
sikrer investeringsbeslutning 
byggetrinn 3. 
 

Adm.dir. 
v/prosjekt-
leder 

 

2) Samarbeids-
avtaler med 
helseforetak om 
program for Helse 
og arbeid  

Etter at prosjekt Raskere 
tilbake gikk over i drift i 
2017, ble midlene overført 
til opptaksområdene. 
Sunnaas sykehus HF har ikke 
eget opptaksområdet og ble 
derfor ikke tildelt midler. 
Fordi øvrige helseforetak 
enda ikke har etablert egne 
tilbud, har Sunnaas sykehus 
HF mottatt midlertidig 
tildeling for Helse og arbeid 

Tiltak: 
- Dialog med HSØ RHF og de 

andre helseforetakene om 
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 

Tiltak: 
- Venter svar fra fagdirektør 

HSØ RHF 
- 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 

Tiltak: 
- Ta opp igjen dialog med 

fagdirektør HSØ RHF 
- Tema på dialogmøte med 

HSØ RHF 1. tertial 
 
Forventet effekt av tiltak: 
Avklaring før sommer 2020. 

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  
 

fra HSØ RHF årlig. Det har 
vært jobbet med å lage 
avtaler mellom de andre 
helseforetakene og Sunnaas 
sykehus HF uten at dette 
har blitt ferdigstilt. Sunnaas 
sykehus HF har behov for 
varig avklaring av 
finansiering og 
aktivitetsnivå for Helse og 
arbeid. 

behandlingsprogram innen 
Helse og arbeid 

3) Leveranse fra 
Sykehuspartner 
inkludert STIM 

Flere åpne 
tjenestebestillinger/saker. 
Enkelte med svært lang 
leveransetid. Problemer 
med ROS-kapasitet i SP. 
  
Økonomisk effekt av 
regional IKT-
prosjektportefølje gjennom 
økte kostnader. 
  
Manglende leveranser av 
tjenester fører til at viktige 
oppgaver ikke blir 
løst/kommer i gang. 
 
Regionale prosjekter inkl. 
STIM – kostnads- og 
ressurskrevende. 

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 
endringsforespørsler og andre 
viktige saker.  

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 
endringsforespørsler og andre 
viktige saker.  

Tiltak: 
- Det gjennomføres nytt 

møte med ledergruppen i 
Sykehuspartner 1. kvartal 
2020, der tiltakene 
gjennomgås og oppfølging 
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 
endringsforespørsler og andre 
viktige saker.  

Innovasjons
sjef 
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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  
 

 Oppsummert: Sykehuset 
mottar tjenester iht. SLA. 

Oppsummert: Sykehuset 
mottar tjenester iht. SLA. 

Oppsummert: Sykehuset 
mottar tjenester iht. SLA. 

4) Svarprosent 
pasienttilfredshet 

Fra 2019 ble det innført 
helelektronisk system for 
tilbakemelding fra 
pasienter. Bruk av papir ble 
gjeninnført. Svarprosent er 
økt fra 14,1 % første tertial 
til 28,1 % pr. 3. tertial. 
Svarprosent for hele året 
var 20,5 %.  

  Tiltak: 
- Sikre avdelingsvise rutiner 

for informasjon til 
pasienter om 
undersøkelsen og resultat 
av undersøkelsen  

- Evaluere skjematikk og 
tilgang til undersøkelsen 

- I samarbeid med 
Sykehuspartner innføre 
nytt elektronisk system i 1. 
tertial 2020  

- Vurdere anskaffelse og 
bruk av ipad i samarb. med 
Sykehuspartner HF 

 
Forventet effekt av tiltak: 
Forenklet tilgang til skjematikk 
og gjennomføring av 
undersøkelsen og dermed økt 
svarprosent. 

Kvalitetssjef 
og 
klinikksjef 

5) Samstemming 
av 
legemiddellister: 

Samstemming av legemidler 
er under implementering i 

Tiltak:  
- Individuell opplæring - med 

påpeking til hver enkelt 

Tiltak: Tiltak: 
- Innføring og 

implementering i 

Klinikksjef 

Fagdir. 
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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  
 

Opptak av 
legemiddel-
anamnese og 
samstemming av 
legemiddellister ved 
innleggelse og ved 
utskrivning. 
 

alle kliniske avdelinger. 
Positiv utvikling i 3. tertial. 

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 

- 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 

MetaVision vil ha effekt for 
gjennomføring 

- Gjennomgang av 
arbeidsflyt 
legemiddelhåndtering  

- Forbedringsprosjekt LIS 
lege har vist å gi effekt, 
men avsluttes i februar 
2020 

Forventet effekt av tiltak: 
Samstemming av 
legemiddellister gjennomføres i 
henhold til prosedyre. 

6) Epikrisetid 1 
dag 

Status 24 % etter 2019-T1 
Status 28 % etter 2019-T2 
Status 36 % etter 2019-T3 
Resultat for desember        
er 63 %. 
 
 

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  

 

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  

Tiltak: 
- Utvide prosjekt i 

Vurderingsavdelingen til 
også å gjelde gruppe 2  

- Opptrappingsplan for alle 
avdelingene 

- Fortsette tiltak fra 2. tertial 
2019 

Forventet effekt av tiltak: 
Andel epikrisetid 1 dag har vist 
betydelig økning fra 3. tertial 
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  
 

Forventet effekt av tiltak: 
Andel har økt fra 1. tertial 

 
Forventet effekt av tiltak: 
Andel har økt fra 2. tertial. 

7) Passert planlagt 
tid 

Status 511 (11,2 %) 2019-T2 

Status 399 (9,0 %) 2019-T3 

Sunnaas sykehus HF 
overholder 91 prosent av 
pasientavtalene knyttet til 
passert planlagt tid. Andel 
pasienter som har passert 
planlagt tid, er redusert fra 
desember 2018 til 
desember 2019. Det er nå 
399 pasienter med passert 
planlagt tid. Det er i 
hovedsak pasienter til 
kontroll etter 
ryggmargsskader (RMS) og 
pasienter til videofluroskopi 
(VFS) som venter. Sykehuset 
har økt kapasiteten til disse. 
Det er innført nye rutiner 
for oppfølging av 
ventelistene.  

 Tiltak:  
- Øker kapasitet for VFS fra 2 

til 4 i uka fra 1.10.2019 
- 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: 

Tiltak:  
- Kontroll av ventelister hver 

14 dag  
- Retningslinjer for innkalling 

til kontroll RMS 
kvalitetssikres 

- En arbeidsgruppe skal 
etableres for å se på 
kapasitetsutfordringer for 
kontrollpasienter RMS  

- Utarbeide en handlingsplan 
for å redusere ventelistene 
for kontroll RMS på kort og 
lengere sikt 

- Ringe til de pasientene som 
har ventet lengst 
 

Forventet effekt av tiltak: 
Antallet pasienter med passert 
planlagt tid er redusert 
sammenlignet med 3. tertial 
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  
 

Antallet pasienter med passert 
planlagt tid er redusert 
sammenlignet med 2018. 

8) ISF-regelverket 
for rehabilitering 
er 
uhensiktsmessig 
og uklart 
 
 
 

Et samlet rehabiliteringsfelt 
har i en årrekke tydelig 
påpekt overfor alle 
relevante myndigheter at 
ISF-regelverket på 
rehabiliteringsområdet er 
uhensiktsmessig og uklart. 
Dette har ikke ført til 
endringer så langt.  

Økonomiske konsekvenser: 
Avregningsutvalgets 
anbefaling til 
Helsedirektoratet for 
driftsåret 2018 medførte en 
reduksjon i inntekter på 4,7 
millioner. Tilsvarende 
avsetning for driftsår 2019 
er 4,8 millioner. 

  Tiltak: 
- Være proaktive i alle 

relevante kanaler for å 
påvirke at arbeidet med 
revidering av ISF-
regelverket påbegynnes 

- Følge opp klage som er 
sendt til RHF ang 
avregningsutvalgets 
avgjørelse for driftsår 2018 

- Følge opp arbeidet med 
avregning for driftsår 2019 

 
Forventet effekt av tiltak: 
Helsedirektoratet beslutter å 
revidere ISF-regelverket for 
rehabilitering. 
Delvis medhold i klage. 

Økonomidir 

9) Endring i 
rehabiliterings-
tilbud til pasienter 
med bløtvevs-
sykdommer 

Avregningsutvalget har 
avslått kodepraksisen for 
pas som har kode (ICD 10 M 
60- 79) 

  - Det gjennomføres en ROS  

- Endre tilbudet fra å være 
sengebasert til poliklinisk 
tilbud (ressurs/ 

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  
 

kompetanse/økonomiske 
konsekvenser) 

- Undersøke kodepraksis på 
andre sykehus 

- Legene har fått orientering 
om retningslinje for riktig 
diagnosekoding 

- Klage på vedtaket i sin 
helhet sendt til 
avregningsutvalget  

- Prosjekt fra seng til 
poliklinikk er startet – 
evaluering på status 
hvordan dette har gått. 

- Endre info. om 
rehabiliteringsprogram 

 
Forventet effekt: 
Rehabiliteringstilbudet til 
smertepasienter er vurdert og 
oppdatert 

10) Datasikkerhet Mangelfulle 
risikovurderinger på enkelte 
systemer, inkl. MTU.  

Internkontroll ivaretas ikke 
på en tilstrekkelig måte – 
spesielt ikke nå som nytt 

Tiltak: 
- ROS – i prosess. SP 

engasjert i deler av 
arbeidet 

- Revisjonskurs, frigjøring av 
tid 

Tiltak: 
- ROS i prosess. SP er 

engasjert i deler av 
arbeidet 

- Frigjøring av tid 

Tiltak: 
- ROS i prosess. SP er 

engasjert i deler av 
arbeidet 

- Frigjøring av tid 

Innovasjons
sjef 
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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  
 

regelverk er klart. Flere 
rutiner er under etablering. 

Informasjonssikkerhets-
/personvernombud – deling 
av roller. 

- Frigjøring av tid 
- I prosess 
 
Forventet effekt av tiltak: 
- Blir mer ajour 
- Forbedret internkontroll, 

større grad av etterlevelse 
av regelverk 

- I stand til å følge 
prosjektets utvikling 

- Større kapasitet 

- Gjennomføre 
ansettelsesprosess 

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

større grad av etterlevelse 
av regelverk 

- I stand til å følge 
prosjektets utvikling 

- Større kapasitet 

- Ansettelsesprosess 
gjennomført 
informasjonssikkerhets-
leder. Konsulent innleid fra 
Sykehuspartner HF 

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

større grad av etterlevelse 
av regelverk. 

 
11) 
Lederoppfølging 
av uønskede 
hendelser og 
forbedringsforslag 
i forbedrings-
systemet 

For å skape og opprettholde 
en god meldekultur, må 
ansatte erfare at det nytter 
å melde om uønskede 
hendelser og 
forbedringsforslag. 

Sen saksbehandling kan 
forringe meldekulturen.  

Denne KPIen viser tid fra en 
sak er meldt til leder starter 
saksbehandlingen (7 dager). 
Status pr. 3. tertial viser en 
reduksjon på 14 %.  

Antall meldte uønskete 
hendelser for 
forbedringsforslag er økt fra 

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  

Tiltak: 
- Kvalitetsrådgivere veileder 

ledere ukentlig ledere i 
saksbehandling og bruk av 
forbedringssystemet 

- Fortsatt undervisning til 
ansatte og oppfordre til å 
bruke forbedringssystemet 
til å si ifra om uønskede 
hendelser og 
forbedringsforslag 

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

Linjeledere 
Kvalitetssjef 
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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  
 

434 2. tertial til 613 3. 
tertial. 

12) GDPR 
 

Implementeringsplan er 
etablert. 

Kontinuerlig etterlevelse av 
regelverk og rapport fra 
Sopra Steria. 

Tiltak:  
- Sluttføre 

implementeringsplan. Egen 
rapportering til styret.  
 

Forventet effekt av tiltak: 
Etterlevelse av regelverk. Vil 
kreve kontinuerlig oppfølging. 

Tiltak:  
- Sluttføre 

implementeringsplan. 
- Gjennomføre egen 

rapportering til styret.  
 

Forventet effekt av tiltak: 
Etterlevelse av regelverk. Vil 
kreve kontinuerlig oppfølging. 

Tiltak:  
- Plan for gjennomføring av 

tiltak etter rapport Sopra 
Steria er etablert 

- Gjennomføre egen 
rapportering til styret 
 

Forventet effekt av tiltak: 
Etterlevelse av regelverk. Vil 
kreve kontinuerlig oppfølging. 

Innovasjons
sjef 

Sunnaas sykehus HF 04.02.2020 


