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Utvikling av risikoområder fra avsluttet tertial (30.04) til aktuelt styremøte (05.06) 

Risikoområde Utvikling fra 30.04.2020 til 
05.06.2020 

Risikoeier 

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

Uten anmerking  Prosjektleder  

2. Covid19 situasjonen – Drift (NY) Positiv utvikling. Tatt opp aktiviteten 
etter planen 

Klinikksjef 

3. Svarprosent pasienttilfredshet  Ny bruker undersøkelse er operativ 
og man kan starte innregistrering av 
data.  

Klinikksjef og 
Kvalitetssjef  

4. Passert planlagt tid Se virksomhetsstatus per mai 2020 Klinikksjef  

5. Samarbeidsavtaler med 
helseforetak om program for 
Helse og arbeid 

Det er lagt inn i Oppdragsdokumentet 
2020 til aktuelle Helseforetak  at det 
skal skrives samarbeidsavtaler med 
Sunnaas sykehus HF 

Klinikksjef  

6. Covid19 situasjonen – Pasient 
(NY) 

134 av 159 senger i bruk frem mot 
sommeren. 

Ventelister håndteres etter egen plan 

Klinikksjef  

7. Endring av rehabiliteringstilbud 
til pasienter med 
bløtvevssykdommer  

Pasienter som søkes til 
smerterehabilitering gis et poliklinisk 
tilbud. Opptrapping gjennom 2020 

Klinikksjef  

8. Samstemming av 
legemiddellister 

Uten anmerkning  Klinikksjef  

9. ISF-regelverket for rehabilitering 
uhensiktsmessig og uklart  

Uten anmerkning  Økonomidirektør  

10. Leveranse fra Sykehuspartner 
inkludert STIM (Standardisering 
og IKT infrastruktur-
modernisering) 

Uten anmerkning  Innovasjonssjef  

11. Datasikkerhet Uten anmerkning Innovasjonssjef 

12. Covid19 situasjonen – Ansatt 
(NY) 

De siste ukene har situasjonen 
normalisert seg mer og mer. Det har 
ikke forekommet smitte blant 
ansatte, og det er ingen i karantene. 
Prognosen for mai måned tilsier et 
lavt sykefravær. 

HR-direktør  

13. Lederoppfølging av uønskede 
hendelser og forbedringsforslag i 
forbedringssystemet 

Se virksomhetsstatus per mai  Linjeledere 

Kvalitetssjef 

14. GDPR  Uten anmerkning Innovasjonssjef 

15. Økonomisk handlingsrom  Se virksomhetsstatus per mai  Økonomidirektør 

16    Epikrisetid 1 dag  Se virksomhetsstatus per mai  Klinikksjef  

 



Ledelsens gjennomgåelse 

3 
 

Innhold 
0. Innledning ....................................................................................................................................................... 4 

1. Risikobilde – oppsummering .......................................................................................................................... 5 

2. Vurdering av måloppnåelse ............................................................................................................................ 9 

2.1 HØYSPESIALISERT REHABILITERING .................................................................................................. 9 

2.2 KOMPETANSEFORMIDLING ............................................................................................................. 12 

2.3 FORSKNING OG INNOVASJON ......................................................................................................... 16 

2.4 Mål i Oppdrag og bestilling for Sunnaas sykehus HF ........................................................................... 18 

2.5 Andre oppgaver i Oppdrag og bestilling for Sunnaas sykehus HF ....................................................... 19 

2.6 Oppfølging av HMS handlingsplan ....................................................................................................... 20 

2.7 Oppfølging av Miljøhandlingsplan ....................................................................................................... 20 

3. Vurdering av faglige eller administrative prosesser ..................................................................................... 20 

3.1. Prosess mot CARF-akkreditering i 2021 ............................................................................................... 20 

3.2. CARF-analyser for 2020 ....................................................................................................................... 21 

3.3. Risikoanalyser HMS ............................................................................................................................. 22 

3.4. Gjennomført Brann- og vernerunder to ganger årlig .......................................................................... 22 

3.5. Obligatorisk opplæring ........................................................................................................................ 22 

3.5.1. Informasjonssikkerhet – GDPR ................................................................................................... 23 

3.6. Sikker bruk av Public 360 ..................................................................................................................... 24 

3.7. Kvalitetssystemet: dokumentstyrings- og forbedringssystem ............................................................ 24 

3.7.1. Uønskede hendelser i TQM Helse ............................................................................................... 24 

4. Vurdering av tjenestetilbudet ...................................................................................................................... 25 

4.1. «I trygge hender 24-7» ........................................................................................................................ 25 

4.2. Pasienttilfredshet ................................................................................................................................ 25 

4.3. Klager fra pasient og pårørende .......................................................................................................... 26 

4.4. Tilbakemelding fra medarbeidere ....................................................................................................... 27 

4.5. Interne revisjoner, miljørevisjoner, konsernrevisjoner, eksterne tilsyn .............................................. 27 

5. Vurdering av pasientforløp, herunder samarbeid med kommune og andre involverte .............................. 30 

5.1. Epikrisetid ............................................................................................................................................ 30 

5.2. System for tilbakemeldinger fra interessenter .................................................................................... 30 

5.3. Tilbakemeldinger fra interessenter ..................................................................................................... 30 

5.4. Henvisningsrutiner Regional koordinerende enhet - RKE ................................................................... 30 

6. Vurdering av ressursbehov, herunder virksomhetens kompetanse og kapasitet ........................................ 31 

6.1. Endringer som kan påvirke kvaliteten ................................................................................................. 31 

7. Tilgjengelighetsplan – årlig evaluering 3. tertial ........................................................................................... 33 

8. Ledelsens gjennomgåelse av ytre miljø (ISO 14001:2015) årlig evaluering 3. tertial ................................... 34 



Ledelsens gjennomgåelse 

4 
 

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. Medarbeidere i virksomheten skal medvirke.  

Strategi, langtidsplan og mål for Sunnaas sykehus HF danner sammen med Oppdrag og bestilling for 
Sunnaas sykehus HF, CARF standard til plan for risikostyring, forskrift om ledelse av 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og andre lovkrav for spesialisthelsetjenesten, 
grunnlaget for helseforetakets identifisering av risikoområder.  

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) skal ivareta plikten til å evaluere: 

• 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 korrigeringer 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. 

LGG gjennomføres hvert tertial på alle nivå i Sunnaas sykehus HF.    

Ledere vurderer fargekodene rød, gul eller grønn for hvert målområde. Fargekodene skal angi hvor 
godt man ligger an med tiltaket rettet mot måloppnåelse. 

Vurdering Beskrivelse 
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 månedlig i Virksomhetsstatus og årlig i 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. Bygg D og K fremstår ikke som fremtidsrettet for klinisk virksomhet  
2. Covid19 situasjonen – Drift (NY) 
3. Svarprosent pasienttilfredshet  
4. Passert planlagt tid 
5. Samarbeidsavtaler med helseforetak om program for Helse og arbeid 
6. Covid19 situasjonen – Pasient (NY) 
7. Endring av rehabiliteringstilbud til pasienter med bløtvevssykdommer  
8. Samstemming av legemiddellister 
9. ISF-regelverket for rehabilitering uhensiktsmessig og uklart  
10. Leveranse fra Sykehuspartner inkludert STIM (Standardisering og IKT infrastruktur-modernisering) 
11. Datasikkerhet 
12. Covid19 situasjonen – Ansatt (NY) 
13. Lederoppfølging av uønskede hendelser og forbedringsforslag i forbedringssystemet 
14. GDPR  
15. Økonomisk handlingsrom  
16. Epikrisetid 1 dag 
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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 
beskrivelse av lav, 
moderat eller alvorlig 
konsekvens 

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. 

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. 

2)Covid19 
situasjonen – Drift 
(NY) 

Klinikksjef  Alvorlig  
Se konsekvens av 
Covid19 
(pasientsikkerhet 
punkt 6) 
 

Alvorlig  
Se konsekvens Covid19 
(Ansatt punkt 12) 
 

Alvorlig   
Inntektstap og økte 
lønnskostnader 
beregnet til 16,5 mill, 
per 1. tertial pga 
stengte senger.   
Mange mnd. verk er 
omdisponert.  

3)Svarprosent 
pasienttilfredshet  

Klinikksjef og 
kvalitetssjef  

Moderat 
Får ikke 
resultatinformasjon 
som kan brukes til 
forbedring i første 
tertial  

Lav 
Ansatte i sykehuset får 
noe merarbeid 
etterregistrering av 
svar som er registret 
på papir. 

Ingen  
 

4)Passert planlagt 
tid 

Klinikksjef Moderat 
Pasienter som skal til 
kontrollopphold får 
forsinket tilbud 

Moderat 
Kan medføre endring i 
arbeidsprosesser 

Moderat 
Snuoperasjoner kan 
medføre bruk av 
overtid 

5) 
Samarbeidsavtaler 
med helseforetak 
om program for 
Helse og arbeid 

Klinikksjef Moderat 
Hvis tilbudet ikke 
videreføres vil det 
måtte etableres i 
områdesykehusene i 
løpet av 2020.  

Alvorlig 
Ansatte i Helse - og 
arbeidspoliklinikken 
har hatt en 
uforutsigbarhet over 
en lengre tid 

Moderat 
Økonomi, aktivitet og 
omdømme 

6) Covid19 
situasjonen – 
Pasient (NY) 

Klinikksjef  Alvorlig  
Inneliggende får 
tilbud. Alvorlig for 
pasienter som ikke 
får tilbud  

Alvorlig  
Se konsekvens Covid19 
(Ansatt punkt 12) 
 

Alvorlig  
Se konsekvens Covid19 
(Drift punkt 2) 

7) Endring av 
rehabiliteringstilbu
d til pasienter med 
bløtvevssykdomm
er  

Klinikksjef Moderat 
Endring i 
pasienttilbudet fra 
inneliggende til 
poliklinisk tilbud  

Lav 
Endring i 
kompetansesammense
tning og 
arbeidsprosesser  

Moderat   
Reduksjon i 
innsatsstyrt 
finansiering pga 
endringer i case mix  

8) Samstemming 
av legemiddellister 

Klinikksjef Alvorlig Lav Lav 
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Informasjon om 
legemidler i bruk når 
ikke pasient og 
behandlende instans 
til rett tid 

Merarbeid for leger 
som må systematisere 
dette på en annen 
måte en tidligere  

Kan få konsekvenser 
for sykehusets 
omdømme 

9)ISF-regelverket 
for rehabilitering 
uhensiktsmessig 
og uklart  

Økonomidirekt
ør 

Lav 
ISF-regelverket 
understøtter ikke 
dagens 
pasientaktivitet. I 
ytterste konsekvens 
kan dette medføre at 
de riktige pasienter 
ikke får behandling.  
 

Moderat 
Ved for lav finansiering 
til de alvorligst 
skadde/syke 
pasientene vil 
bemanning og 
teknologistøtte også bli 
for lav. Dette medfører 
unødvendig høy 
belastning på ansatte. 

Moderat 
ISF-regelverket har i 
mange år ikke vært 
tilpasset dagens 
aktivitet i spesialisert 
rehabilitering. Enkelte 
grupper er 
overfinansiert mens de 
alvorligst skadde/syke 
pasientene er sterkt 
underfinansiert. Ved 
endring av casemix vil 
dette påvirke tilbudet  

10) Leveranse fra 
Sykehuspartner 
inkludert STIM 
(Standardisering 
og IKT 
infrastruktur-
modernisering) 

Innovasjonssjef Lav 
Driftstjenester 
leveres på et stort 
sett tilfredsstillende 
nivå. 

Moderat 
Supportnivå 
(tilgjengelighet) og 
leveransetider på 
utstyr er stort sett i 
henhold til SLA.  
Manglende leveranser 
av tjenester fører til at 
viktige oppgaver ikke 
blir løst/ kommer i 
gang. 

Alvorlig 
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 
utfordringer i årene 
framover. 

11) Datasikkerhet Innovasjonssjef Alvorlig  
Tap av 
helseopplysninger. 
Tilgjengelighet av 
helseopplysninger 

Moderat 
Kan medføre 
konsekvenser for 
arbeidsmiljø eller 
ansatt 

Moderat 
Omdømme og 
eventuelle bøter ved 
brudd på GDPR  

12) Covid19 
situasjonen – 
Ansatt (NY) 

HR-direktør  Alvorlig  
Se konsekvens av 
Covid19 
(pasientsikkerhet 
punkt 6) 

Alvorlig 
Kan medføre stort 
sykefravær og få 
konsekvenser for 
psykososialt miljø  

Alvorlig  
Se konsekvens Covid19 
(Drift punkt 2) 

13) 
Lederoppfølging 
av uønskede 
hendelser og 
forbedringsforslag 
i 
forbedringssystem
et 

Linjeledere Lav  
Uønskede hendelser 
ikke følges opp, blir 
ikke forebyggende 
tiltak iverksatt. 
Uønskede hendelser 
gjentas. 

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. 

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

14) GDPR  Innovasjonssjef Alvorlig  
Tap av 
helseopplysninger. 
Tilgjengelighet av 
helseopplysninger 

Moderat 
Kan medføre 
konsekvenser for 
arbeidsmiljø eller 
ansatt 

Moderat 
Omdømme og 
eventuelle bøter ved 
brudd på GDPR  



Ledelsens gjennomgåelse 

8 
 

15) Økonomisk 
handlingsrom  

Økonomidirekt
ør  

Moderat  
Pasient vil kunne få 
noe redusert tilbud  
 

Moderat  
Begrensinger i bruk av 
variabel lønn 
 

Moderat  
Covid-19 er pr 1. tertial 
beregnet til 16,5 
millioner i tap. Tap 
forventes kompensert 
bla gjennom revidert 
nasjonalbudsjett. 
 

 
 
Risikobilde fra 3. tertial 2019 
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KONSEKVENS 

Pilene i risikobildet viser utvikling fra forrige tertial. Redusert risiko peker pilen ned og økt risiko peker pilen opp  
 

1. Bygg D og K fremstår ikke som fremtidsrettet for klinisk virksomhet  
2. Samarbeidsavtaler med helseforetak om program for Helse og arbeid 
3. Leveranse fra Sykehuspartner inkludert STIM (Standardisering og IKT infrastruktur-modernisering) 
4. Svarprosent pasienttilfredshet (NY) 
5. Samstemming av legemiddellister 
6. Epikrisetid 1 dag 
7. Passert planlagt tid 
8. ISF-regelverket for rehabilitering uhensiktsmessig og uklart (NY) 
9. Endring av rehabiliteringstilbud til pasienter med bløtvevssykdommer (NY) 
10. Datasikkerhet 
11. Lederoppfølging av uønskede hendelser og forbedringsforslag i forbedringssystemet 
12. GDPR  
13. Økonomisk handlingsrom  



Ledelsens gjennomgåelse 

9 
 

2. Vurdering av måloppnåelse  
2.1 HØYSPESIALISERT REHABILITERING 

Sunnaas sykehus tilbyr effektive, høyspesialiserte rehabiliteringstjenester slik at 
pasient og pårørende er mest mulig deltakende i samfunnet. 

A1) Sunnaas sykehus har beskrevet de fremtidige rehabiliteringstilbud med definerte 
målgrupper og program 

1. Tiltak 2020: Regionale pasienttilbud er etablert i tråd med Fagråd Helse Sør-Øst sine 
anbefalinger 

Forventet resultat:  
En trinnvis plan for utvikling av regionalt tilbud til pasienter med «Nevrogen blære» er 
utarbeidet med mål om oppstart høsten 2020 

Målansvarlig: klinikksjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Status: Utsatt pga. c-19. Avventer 
oppstart av prosess. 

Klinikkoverlege 

 

2. Tiltak 2020: Pasientgrunnlag og rehabiliteringsprogram er gjennomgått og definert i et 
10-års-perspektiv. 

Forventet resultat:  
Beslutning om fremtidige pasientgrupper og rehabiliteringsprogram for Sun HF er forankret i 
organisasjonen 

Tiltaksansvarlig: Klinikksjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Status: Utsatt pga. c-19. Avventer 
oppstart av prosess. 

Klinikksjef 

 
 
A2) Alle pasienter som behandles i sykehuset inngår i kvalitetsregisteret som måler 
resultat for hvert rehabiliteringsprogram. 

3. Tiltak 2020: Starte registrering av pasienter i Sunnaas kvalitetsregister 
Forventer resultat i 2020: 
Måleverktøyene for hvert rehabiliteringsprogram er definert 
Pilotavdelinger begynner registering 

Målansvarlig: klinikksjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Status: Utsatt pga. c-19. Avventer 
oppstart av prosess. 

Prosjektleder 
kvalitetsregister 

 
4. Tiltak 2020: Starte bruk av det generiske funksjonsverktøyet EQ5D i to kliniske 

avdelinger (pilotprosjekt nasjonalt rehabiliteringsregister) 
Forventet resultat: 
Opplæringsprogram for bruk av måleverktøy er utviklet og gjennomført 
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Opplæring på bruk og forståelse av EQ5D er gjennomført  

Målansvarlig: Klinikksjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Status: Inkludering i EQ-5D igangsatt på 
MNB og VRD. 

Prosjektleder 
kvalitetsregister 

 
 
A3) Metodikk for "hva er viktig for deg" og samvalg er definert for alle 
rehabiliteringsprogrammene. 

5. Tiltak 2020: Definere samvalg i et rehabiliteringsperspektiv og synliggjøre dette i 
relevante kanaler 

Forventet resultat: 
Konkrete rehabiliteringstiltak som gir grunnlag for valg, er beskrevet og prøvd ut som samvalg 
og evaluert 
Beskrivelse av samvalg i rehabiliteringsperspektiv er publisert på sunnaas.no 

Målansvarlig: Klinikksjef  
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Status:  
LMS ansvar for opplæring. 
Opplæring om samvalg er utført i alle 
kliniske avdelinger. 
Forbedringstiltak: 
Etablere arbeidsgruppe for videre arbeid 
med samvalg. 

Leder 
kompetanseenheten 

 
6. Tiltak 2020: Utarbeide beskrivelser av «rehabiliteringsmål» hvor området samvalg og 

«hva er viktig for deg» er inkludert 
Forventet resultat: 
Prosedyre for rehabiliteringsmål har inkludert metodikken for samvalg og hva er viktig for deg 

Målansvarlig: Klinikksjef  
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Forbedringsforslag:  
Etablering av arbeidsgruppe for videre 
arbeid med samvalg 

Avdelingsleder 
klinikk 

 
 
A4) Arenafleksible pasienttilbud er definert og tilbys i alle rehabiliteringsprogram. 

7. Tiltak 2020: I oppfølgingsprogrammene for TBI, RMS og barn er det definert hvilke tiltak 
som tilbys med videokonferanse/digitale løsninger, og dette igangsettes. 

Forventet resultat: 
Minst to nye tiltak i hvert oppfølgingsprogram er definert 
Løsningen er prøvd ut og evaluert 

Målansvarlig: Klinikksjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Status:  Avdelingsleder VRD 
og OPF 
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Mulighet for VK oppfølging RMS er prøvd 
ut i større grad ifm. C-19. 
Forbedringsforslag: 
Systematisere bruk av VK i 
oppfølgingsprogram for RMS og TBI på 
bakgrunn av foreløpige erfaringer 

 
8. Tiltak 2020: Utprøvning av hjemmesykehusløsning i rehabiliteringsprogrammene – 

oppfølging - multitraumer i samarbeid med lokal helsetjeneste  
Forventet resultat: 
Pasienter får deler av rehabilitering hjemme, i samarbeid mellom kommunehelsetjeneste og 
Sunnaas, og effekt av løsningen blir dokumentert 

Målansvarlig: Klinikksjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Forbedringstiltak: 
Oppstart med workshop innovasjon – e-
helse – klinikk for å legge prosjektplan og 
sammenkobling med andre pågående 
prosjekter. 

Avdelingsleder MNB 
og enhetsleder  
e-helse 

 
 

A5) Nytt sykehusbygg er i byggefase, inkludert tilpasninger og ombygninger i eksisterende 
bygg. 

9. Tiltak 2020: Kvalitetssikre idefase byggetrinn 3 
Forventet resultat: 
God forberedelse til konseptfase 

Målansvarlig: Prosjektleder Nytt Bygg 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Kvalitetssikring av idefase er gjennomført 
i henhold til plan 

Prosjektleder Nytt 
Bygg 

 

10. Tiltak 2020: Opprettholde dialog med HSØ for å sikre investeringsbeslutning oppstart 
konseptfase 

Forventet resultat: 
Vedtak i styret HSØ juni 2020 

Målansvarlig: Prosjektleder Nytt Bygg 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     
- Oppfølging av idefaserapport og 

konsekvensanalyse bygg D mot HSØ 
- Oppfølging mot eget (nytt) styre 
Det forventes at HSØ sikrer at 
investeringsbeslutning byggetrinn 3 
fattes i juni-møtet 

Administrerende 
direktør 

 

11. Tiltak 2020: Prioritere klima- og miljøansvar og helsefremmende omgivelser i nytt bygg  
Forventet resultat: 
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Bygget og prosessen fremstår som et forbilde for klima- og miljøansvar og helsefremmende 
omgivelser i spesialisthelsetjenestene 

Målansvarlig: Prosjektleder Nytt Bygg 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Forbedringstiltak ikke nødvendig. Både 
prosjektleder og nyansatt Eiendomssjef 
har god forståelse om viktigheten av å 
lykkes med måloppfyllelsen 

Miljøleder 

 

 

a. KOMPETANSEFORMIDLING 
Sunnaas sykehus styrker rehabiliteringskompetansen i samfunnet, i samspill med 
andre aktører. 

B1) Alle rehabiliteringsprogram bruker læringsmål for å styrke pasientens kunnskap om egen 
tilstand. 

12. Tiltak 2020: Kvalitetssikre at alle rehabiliteringsprogram har læringsmål for pasientene 
Forventet resultat:  
Læringsmålene er tydelig i alle program  
Beskrivelse hvor og når pasientens læringsmål blir del av den enkeltes rehabiliteringsprosess 

 
Målansvarlig: Klinikksjef 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 
    Status: 

Forslag utarbeidet i avdeling SLA. 
Forbedringstiltak: 
Implementering i øvrige kliniske 
avdelinger. 

Leder 
kompetanseenheten 

 

13. Tiltak 2020: Innarbeide læringsmålene i pasientens målplan  
Forventet resultat:  
Pasientene reiser fra Sunnaas med kunnskap om sin tilstand og kan selv formidle det videre 

Målansvarlig: Klinikksjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Status: 
I prosess på avdeling SLA med forslag om 
implementering i rehabiliteringsprosess. 
Forbedringstiltak: 
Gjennomføring av utprøving på SLA som 
evalueres og presenteres i klinikkledelsen 
før videre implementering. 

Avdelingsleder 
klinikk 

 

14. Tiltak 2020: Læringsmålene publiseres på sunnaas.no under alle 
rehabiliteringsprogrammene 

Forventet resultat:  
Kvalitetssikret kunnskap er tilgjengelig for alle som trenger det 
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Forventningen å ivareta egen helse er tydelig formidlet 

Målansvarlig: Klinikksjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Status: 
Læringsmål er publisert på enkelte 
rehabiliteringsprogram tilknyttet 
avdeling vurdering  
Forbedringstiltak: 
Programfora legger ut beskrivelse av 
læringsmål til alle rehabiliteringsprogram 
etter mal fra avdeling vurdering. 

Kommunikasjonsdirektør 

 

B2) Sykehuset vektlegger å videreutvikle tverrfaglig rehabiliteringskompetanse og har en 
fremtredende rolle i utdanningsvirksomheten fysikalsk medisin og rehabilitering 

15. Tiltak 2020: Etablere samarbeidsavtale med utdanningsinstitusjoner for alle faggrupper 
tilhørende tverrfaglig team 

Forventet resultat:  
Sunnaas sykehus er en god og forutsigbar samarbeidspartner for høyskole/universitet som 
utdanner det tverrfaglige team 

Målansvarlig: Forskningsdirektør 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Pågående godt samarbeid. Leder 
kompetanseenheten 

 
16. Tiltak 2020: Utdanningsprogram for leger i spesialisering øker verdien av 

utdanningsprogrammene til alle sykehusets helsefaggrupper 
Forventet resultat:  
Kompetanseprogrammene for de ulike faggruppene bruker mulige synergier 
Forberedelse på å bruke Kompetanseportalen Dossier alle helsefaggruppene er igangsatt 

Målansvarlig: Forskningsdirektør 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Pågående arbeid, relativt nyoppstartet, i 
regi av fagsjefgruppen. 

Medisinsk fagsjef og 
HR-direktør 

 
17. Tiltak 2020: Sunnaas sykehus tilbyr hele eller deler av sykehusets organiserte LIS 

utdanningsprogram til virksomheter med spesialistkandidater innen fysikalsk medisin og 
rehabilitering  

Forventet resultat: 
Sunnaas sykehus er en tydelig og drivende aktør for spesialitetens fysikalsk medisin og 
rehabilitering 

Målansvarlig: Forskningsdirektør 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Arbeidet er oppstartet i regi av medisinsk 
fagsjef. 

Medisinsk fagsjef 
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B3) Sykehuset skal utvikle kompetansetilbud (fysisk og virtuelt) i samarbeid med andre aktører, 
som bidrar til å bygge rehabiliteringskompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt og internasjonalt. 

18. Tiltak 2020: Starte en organisasjonsutviklingsprosess for å reorganisere 
utdanningsvirksomheten internt 

Forventer resultat: 
Sunnaas sykehus har en samlet organisering av kompetanse og utdanningsvirksomheten 

Målansvarlig: Samhandlingssjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     prosjekt leder OU 
/nytt bygg 

 
19. Tiltak 2020: Sette fokus på koordinerende enhet (KE), koordinatorfunksjonen og 

Individuell plan (IP) i utvikling av helsefelleskapene 
Forventet resultat: 
Sunnaas sykehus har en proaktiv rolle overfor helsefelleskapene i regionen 
Sunnaas sykehus er sentral i nasjonalt erfaringsseminar om KE, koordinator og IP 

Målansvarlig: Samhandlingssjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Tiltaket vil få egen plan Leder RKE 
  

20. Tiltak 2020: Initiere en modell for kompetanseoverføring mellom spesialist- og 
kommune- helsetjeneste for rehabilitering til pasienter med muskel- og bløtdelssmerter 

Forventet resultat: 
I samarbeid med Helse Sør-Øst RHF bidra til at rehabilitering er synlig i pakkeforløp muskel og 
skjelett.  
Utrede behov for kompetansemodul for rehabilitering ved smertetilstander i muskelskjelett 
som omfatter både spesialist og kommunehelsetjenesten. Iverksette dette i samarbeid med 
relevante aktører og derigjennom understøtte pakkeforløpet som innføres i 2021. 

Målansvarlig: Samhandlingssjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Dialog med Helsedirektoratet, og HSØ er i 
gang. 

Leder RKR 

 
21. Tiltak 2020: Avklare samarbeid med Verdens helseorganisasjon 
Forventet resultat:  
Sunnaas sykehus deltar aktivt i den internasjonale satsningen Rehabilitation2030 
Sunnaas sykehus inngår avtale om rollen Collaboration Center for WHO 

Målansvarlig: Samhandlingssjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Dialogen blir tydeligere gjennom høsten Samhandlingssjef 
 

B4) Sunnaas sykehus er en fremtredende samfunnsaktør på den helsepolitiske arena og hever 
kunnskapen om, og forståelsen av, rehabilitering. 
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Målansvarlig: Kommunikasjonsdirektør 

22. Tiltak 2020: Gjennom planmessige tiltak skal rehabiliteringens plass i kommune-  og 
spesialisthelsetjenesten fremmes ved kontakt med helsemyndigheter lokalt og sentralt, 
media og brukerorganisasjoner og ved gjennomføring av seminarer.  

Forventet resultat:  
Sunnaas sykehus utvikler i samarbeid med flere aktører en helhetlig plan som inkluderer både 
kommune- og spesialisttjenesten: Nasjonal handlingsplan rehabilitering 
Sunnaas sykehus har ett arrangement på Arendalsuka 
Sunnaas sykehus deltar jevnlig i den helsepolitisk dialogen med fokus på rehabilitering sin 
plass og rammer i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Måleansvarlig: kommunikasjonsdirektør 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Vi reviderer nå planen, ettersom 
pandemien har ført til endrede 
rammebetingelser for å gjennomføre 
planlagte tiltak, jfr. for eksempel avlysing 
av Arendals uka 

Kommunikasjonsdirektør 

 

B5) Sunnaas er en faglig attraktiv arbeidsplass som rekrutterer fremtidsrettet kompetanse.   

23. Tiltak 2020: Systematisk kompetanseoverføring ved opphør av arbeidsforhold forsterkes 
i lederoppfølgingen 

Forventet resultat:  
Kompetanse har en tydelig overføring for å sikre gode pasienttilbud og drift 
Retningslinje er utarbeidet i samarbeid med leder kompetanseenheten og avdelingsleder 
eiendom   
Inngår i ledernes sjekkliste for avslutning av arbeidsforhold 

Målansvarlig: HR direktør 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     HR-direktør 
 

24. Tiltak 2020: Oversikt over fremtidige kompetansebehov gir grunnlag for systematisk og 
offensiv rekruttering  

Forventet resultat:  
Strategisk plan for markedsføring av Sunnaas sykehus som arbeidsplass for nødvendig 
kompetanse blir etablert, prøvd ut og evaluere tiltakene 
Lederne i alle enheter vurder særlig behovet for teknologisk kompetanse, type og omfang 

Målansvarlig: HR direktør 
1. tertial  2. 

tertial  
3. 
tertial 

Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

C-19 påvirket  - ikke 
vært prioritert 
oppgave i 
beredskapssituasjon 

   Arbeidet vil gjenopptas så snart 
driften er normalisert  
Det vurderes at målet kan oppnås 
innen fristen 

HR-direktør 

 



Ledelsens gjennomgåelse 

16 
 

B6) Sunnaas sykehus arbeider systematisk med å øke teknologisk modenhet i organisasjonen 

25. Tiltak 2020: Behov for teknologisk kompetanse er definert og planer for å oppfylle 
behovene er igangsatt 

Forventet resultat: 
Teknologisk kompetansekrav er beskrevet for ulike roller i Sunnaas sykehus 
Økt teknologisk modenhet innenfor ledelse, organisasjon, kultur, innovasjon jmf DIFI 
undersøkelsen 
 

Målansvarlig: Innovasjonssjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Plan for systemopplæring av ansatte med 
fokus på ledere er utarbeidet. 
Plan for økt teknologisk forståelse blant 
ledere er utarbeidet. 

Enhetsleder E-helse 
og teknologi 

 
 

2.3 FORSKNING OG INNOVASJON 
Sunnaas sykehus er en fremtredende nasjonal og internasjonal aktør for 
rehabiliteringsforskning og innovasjon. 

C1) Klinikere, forskere og innovatører arbeider integrert og drar veksel på hverandres kompetanse 
for å sikre pasientene best mulig rehabiliteringstilbud.  

26. Tiltak 2020: Gjennomføre prosess for å etablere felles forståelse og plattform for 
integrert samarbeid mellom klinikk, forskning og innovasjon.  

Forventet resultat: 
Avklaring av forventninger 
Hvor og på hvilken måte samarbeid skjer, er beskrevet 

Målansvarlig: Forskningsdirektør  
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Videre arbeid i regi av fagråd 
klinikk/forskning. 

Klinikksjef 

 
27. Tiltak 2020: Definere prosessen fra en ide om et forskningsbehov til beslutning om 

videre arbeid: samarbeid, ansvar og roller 
Forventet resultat: 
Alle vet hvordan prosessen besluttes 

Målansvarlig: Forskningsdirektør  
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Aktuelt dokument er under revisjon. 
Informasjon vil bli tilgjengelig på nytt 
Intranett. 

Fagsjef Psykolog 

  

C2) Sunnaas sykehus testbed er etablert og vel integrert i sykehuset. 
28. Tiltak 2020: Prøvedrift av Sunnaas sykehus testbed er gjennomført, evaluert og 

implementert 
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Forventet resultat: 
Rammene for Sunnaas sykehus testbed er beskrevet 
Sunnaas sykehus gjennomfører 3-4 oppdrag for helsenæringen 

Målansvarlig: Innovasjonssjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     Testbed koordinator 
 

29. Tiltak 2020: Samarbeid med næringslivet inngår i videreutvikling av teknologisk 
intervensjonssenter  
Forventet resultat: 
Et næringslivssamarbeid er etablert 
 

Målansvarlig: Innovasjonssjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     Innovasjonssjef 
 

C3) Behov for akademisk kompetanse i sykehuset er definert og planer for å oppfylle behovene er 
igangsatt.  

30. Tiltak 20020: Funn fra kartlegging av eksisterende akademisk kompetanse i klinikken, 
innarbeides i planer for strategisk personalpolitikk og strategisk plan for forskning for 
periode 2020-2024 

Forventet resultat:  
Klinikkens behov for akademisk kompetanse er beskrevet 

Målansvarlig: Forskningsdirektør 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Dokument samarbeid med universitet og 
høyskoler er nylig revidert. 

HR 

 
31. Tiltak 2020: Sunnaas sykehus tydeliggjør tilbud om både klinisk og akademisk 

karrierevei 

Forventet resultat:  

 

Målansvarlig: Forskningsdirektør 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Akademisk karrierevei er godt klarlagt jfr. 
Dokumentet pkt 30. Klinisk karrierevei 
må kartlegges fra klinikken. 

Forskningsdirektør/HR 

 

C4) Forskere og innovatører arbeider i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører i 
helsetjenesten, universitets- og høyskolesektoren og med næringslivet. 

32. Tiltak 2020: Videreutvikle planen for Sunnaas sykehus sin deltakelse/representasjon i 
aktuelle konferanser, kongresser og nettverk, med vinkling forskning/innovasjon/næringsliv 
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Forventet resultat: 
Oversikt over deltagelse internasjonalt arbeid gir grunnlag for strategisk prioritering av 
aktiviteter  

Målansvarlig: Innovasjonssjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     Samhandlingssjef 
 

C5) Ekstern finansiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter er styrket sammenlignet med 
2018-nivå. 

33. Tiltak 2020: Systematisk bruk av interne og eksterne nettverk for god kvalitetssikring av 
søknader 

Forventet resultat: 
Alle søknader gjennomgår en systematisk intern og ekstern prosess.   

Målansvarlig: Forskningsdirektør 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Alle søknader gjennomgår en prosess 
med intern/ekstern vurdering før 
innsending. 

Forskningsdirektør 

 

2.4 Mål i Oppdrag og bestilling for Sunnaas sykehus HF 
Rapporteringsansvar: risikoeier i handlingsplan for 2020 
Risikoområder 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og forventet 

effekt  
Tiltaksansvarlig 

Sykehusinfeksjoner 
HAI 

2,8    Fagdirektør 

Redusert bruk av 
bredspektrede 
antibiotika 

2,2    Fagdirektør 

Timeavtale sammen 
med bekreftelse på 
mottatt henvisning  

88 %    Leder for PIA 

Passert planlagt tid 
for pasientavtaler 

10,2 %   Status for mars: 
En økning i antall og andel 
pasienter med passert 
planlagt tid. På grunn av C-19 
har 60 prosent av sengene og 
store deler av den polikliniske 
aktiviteten vært stengt. 
Forbedringstiltak: 
Gradvis gjenåpning av senger 
på avdeling med oppfølgings- 
og vurderingstilbud. Bruk av 
arenafleksible tilbud (eks. VK) 
som alternativ til innleggelse. 

Klinikksjef 

Redusert ventetider 
og fristbrudd 

48 dager   Forbedringstiltak: 
Fleksibel bruk av senger i 
klinikken for prioritert 
pasientgrupper 

Klinikksjef 
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(primærrehabilitering) 
gjennom perioden med C-19. 

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

69 %   Forbedringstiltak: 
Videre implementering av 
prosjekt for epikrise og 
epikrisemal til øvrige kliniske 
avdelinger. 

Leder for legene 

 

2.5 Andre oppgaver i Oppdrag og bestilling for Sunnaas sykehus HF 
Rapporteringsansvar: risikoeiere i handlingsplan for 2020 
Risikoområder 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og forventet 

effekt  
Tiltaksansvarlig 

Legemiddelberedskap     Avtale om 
legemiddelberedskap er 
inngått med 
Sykehusapotekene. Det er en 
liste over kritiske legemidler 
på sykehusapotekets 
beredskapslager og en liste 
over kritiske legemidler på 
Sunnaas eget 
beredskapslager. Vedlegg 12 i 
beredskapsplanen er en liste 
over kritiske legemidler som 
det er behov for i en 
akuttsituasjon på SunHF. 
 

Fagdirektør  

Videreutvikle 
beredskap i tråd med 
Regionalt planverk for 
pandemi og 
smittevern. 
Planverket er 
gjennomgått og 
behandlet i FTL. 
Implementerer 
handlingsplan for 
bedre smittevern  

   Vedlegg 11 i 
beredskapsplanen svarer opp 
punktene i den reviderte 
regionale plan for pandemi og 
smittevern. Vedlegget har 
lenker til den regionale planen 
og covid-19 retningslinjer 
ferdigstilt før 1.mai. 

Fagdirektør 

Kartlegge kritisk 
infrastruktur 
(vann,strøm,IKT) 

   Kartlegge og risiko vurdere 
kritisk infrastruktur. Oversikt 
og tiltak i forhold til kritisk 
infrastruktur vil gi mulighet 
for å redusere sårbarhet. 
Arbeidet kan med fordel ha 
øye for infrastruktur 
elementer som er 
risikoeksponert over tid pga 
klimaendringer.  

Eiendomssjef  

Forelegge IKT-avvik 
fra regionale føringer 
for eget styre  

    Innovasjonssjef 

Følge opp nasjonal 
risiko og 
sårbarhetsanalyse for 
2019 

    Informasjonssikker
hetsleder  
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2.6 Oppfølging av HMS handlingsplan 
Rapporteringsansvar: HR-direktør 
Risikoområder 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og forventet 

effekt  
Tiltaksansvarlig 

HMS-
handlingsplan 

C-19 
påvirket  

  Arbeidet vil gjenopptas så snart 
driften er normalisert  
Det vurderes at målet kan 
oppnås innen fristen 

HR-direktør 

 

2.7 Oppfølging av Miljøhandlingsplan 
Rapporteringsansvar: avdelingssjef eiendom og intern service 
Risikoområder 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og forventet 

effekt  
Tiltaksansvarlig 

Miljøhandl.plan      
Prestasjon  
 

     

Energi 
Energiforbruk 
sammenlignet 
med samme 
tert. 2018/19 

Strøm 
ned 4,5% 
 
Bioenergi 
ned 
17,7% 

    

Flyreiser. 
Sammenlignet 
med samme 
tert. 2018/19 

ned  
67 % 

    

Gasser Ikke 
målt 

    

 

3. Vurdering av faglige eller administrative prosesser 

3.1. Prosess mot CARF-akkreditering i 2021  
  Rapporteringsansvarlig: kvalitetssjef 

Risikoområder 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og forventet 
effekt  

Tiltaksansvarlig 

Seksjon 1     FTL 
 

Seksjon 2    Forbedringstiltak: 
Valg mellom to alternativer til 
tidspunkt for akkreditering. 
Bekreftelse fra 
programansvarlige leger for 
hvilke program som 
akkrediteres. 

Ledere i klinikk 
 

Seksjon 3    -«- Ledere i klinikk 
 

Seksjon 4    -«- Ledere i klinikk 
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3.2. CARF-analyser for 2020 
  Rapporteringsansvar: ledere i henhold til ansvarsområder 

Virksomhetsomfattende områder Gjennomført Forventet effekt Tiltaksansvarlig 

1.F.5. Analyse av finansresultater  1. tertial   Økonomidirektør  

1.H.7 Analyse av uannonserte ø-hjelps øvelser 3 tertial   Fagdirektør og 
avdelingsleder 
eiendom og service  

1.H.11. Kritiske hendelser er vurdert og resultert 
i en skriftlig analyse gjennomført av eller 
demonstrert for ledelsen 

1. tertial  Fagdirektør 

1.J.4. Analyse teknologisk beredskapsøvelser  2. tertial   Innovasjonssjef  

1.K.4. Analyse av alle formelle klager 1. tertial  Klinikksjef 
 

1.N.1. og N 2 b Resultatanalyse tjenestetilbud og 
finans  

1. tertial  Økonomidir. og 
Klinikksjef 

For alle CARF-akkrediterte 
rehabiliteringsprogram 

   

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

1. tertial 
 

Klinikksjef 

Gjennomført:  
2.A.27.b. Skriftlig analyse av sårutvikling for 
hvert program: alle CARF-program 

3. tertial 
  

 
Klinikksjef 

Gjennomført:  
2.B.47.a. Årlig analyse av et representativt utvalg 
av pasientjournaler: alle CARF-program 

3. tertial  
 

 
Klinikksjef 

Gjennomført:  
3.A.15.b. Analyse av ikke-planlagte utskrivelser 
Alle CARF-program  

1.tertial  Avdelingsledere 

Gjennomført:  
3.A.16.c. Analyse av oppfølgingsinformasjon for 
hvert av programmene: 
Alle CARF-program  

3.tertial 
 

 
Avdelingsledere 

Gjennomført:  
3.B.4.  Poliklinikk/dagtilbud: Skriftlig årlig analyse 
av uteblivelser, kanselleringer og avbrutte 
opphold 

1.tertial 
 

Avdelingsledere 

Smerte Rehabiliteringsprogram    

Gjennomført:  
3.F.32.. Skriftlig årlig analyse av uteblivelser, 
kanselleringer og avbrutte opphold – se 3.B.4.   

2. tertial   Avdelingsleder  
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Gjennomført:  
3.F.33.b. Analyse av resultater av 
smerterehabiliteringsprogrammet 

3. tertial 
 

Avdelingsleder 

Gjennomført:  
3.F.34. Årlig analyse av det tilbudet som gis  

1. tertial 
 

Avdelingsleder 

Gjennomført:  
3.F.38.b. Analyse av ikke-planlagte utskrivelser – 
se 3 A 15 b 

1.tertial  Avdelingsledere 

Hjerneskade Rehabiliteringsprogram     

Gjennomført:  
4. C.33.b. Analyse av tilbakemeldinger fra 
pasienter, pårørende og interessenter 

2. tertial 
 

Avdelingsleder 

Hjerneslag Rehabiliteringsprogram     

Gjennomført:  
4.F.20.b. Analyse av oppfølgingsdata av 
uønskede hendelser 

3. tertial  Avdelingsleder 

Gjennomført:  
4.F.24.b. Analyse av medisinsk status ved 
utskrivelse 

2. tertial 
 

 
Avdelingsleder 

Ryggmargsskade Rehabiliteringsprogram    

Gjennomført:  
4.E. 21.b. Analyse av oppfølgingsinformasjon for 
hvert av programmene: se 3 A 16 c  

3. tertial 
 

Avdelingsleder 

 

3.3. Risikoanalyser HMS 
Rapporteringsansvar: HR-direktør 

Område Gjennomført Forventet effekt Tiltaksansvarlig 
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 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 
forventet effekt 

Tiltaksansvarlig 

Sikkerhet og beredskap: 
Gjennomført 
obligatorisk opplæring 
brann og HLR. Mål: 557 

   Gjennomføres i 
løpet av høsten  

HR-dir. 
Ledere nivå 2 
 og 3  
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Medisinsk utstyr: 
Gjennomført opplæring 
av bruk av 
elektromedisinsk og 
annet fysikalsk utstyr   

   
 
 

Status: 
Gjennomføring av 
kompetansepakker 
utarbeidet av 
kompetanseteam i 
beredskapsorganiserin
g.  

Klinikkoverlege  

Informasjons-sikkerhet: 
Alle ansatte har 
gjennomført E-
læringskurs PIIP. Mål 
557 

   Status: 
77 gjennomføring i 
klinikk pr. 01.05.20 

Ledere nivå 2 og 3 

 

3.5.1. Informasjonssikkerhet – GDPR 
Rapporteringsansvar: Innovasjonssjef 

Områder 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 
forventet effekt 

Tiltaksansvarlig 

GDPR:  
Innført 
implementerings-
plan og 
etterlevelse 

 
 
 
 

  Tiltak: 
- Innføring av 

regionalt 
protokollverktøy 

- Personverntjene
ste gjennom NSD 

- Informasjon på 
intranett 

- Ytterligere 
oppdatering av 
protokoll 

- Test i tilknytning 
til PiiP utarbeidet 

Forventet effekt: 
- Protokollverktøy 

vil gi bedre 
oversikt og et 
bedre verktøy 

- Tjeneste hos 
NSD gir 
tidsbesparelser 

- Intranett gir 
ansatte bedre 
oversikt over 
personvernområ
det 

- Økt kvalitet på 
protokoll 

- Test gir økt 
kompetanse og 
bevissthet 

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

Områder 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 
forventet effekt 

Tiltaksansvarlig 

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

100 
 
 
 
10 

  I takt med LGG-
rapportering: Sende ut 
varsel til ledere med 
store og gamle 
restanser. Legge ved 
restanseoversikt med 
fargemarkering av 
restansene. 
 
Forventet effekt; 
restanse eldre enn én 
måned er <100. 

Linjeledere og leder for 
sekretariat 

 

3.7. Kvalitetssystemet: dokumentstyrings- og forbedringssystem 
Rapporteringsansvar: kvalitetssjef 
Risikoområder 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 

forventet effekt  
Tiltaksansvarlig 

Dokumentstyring: 
Prosess for 
nyanskaffelse 

   Avtalt møte med SP for å 
legge en fremdriftsplan for 
videre prosess som er litt 
forsinket pga C-19 

Fagdir. og kvalitetssjef 

Forbedring: 
Prosess for 
nyanskaffelse 

   Avtalt møte med SP for å 
legge en fremdriftsplan for 
videre prosess som er litt 
forsinket pga C-19 

Fagdir. og kvalitetssjef 

 

3.7.1. Uønskede hendelser i TQM Helse  
Rapporteringsansvar (akkumulerte tall): kvalitetssjef status tatt ut 8 virkedag mai 
Indikatorer 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 

forventet effekt 
Tiltaksansvarlig 

Pasientrelaterte 
hendelser: 
- Registrert totalt 
- Meldt Helsetilsynet, 

§ 3-3.A  
- Publisert 

 
 
312 

 

   Linjeledere i alle 
enheter 

Medarbeiderrelaterte 
hendelser 

118    Linjeledere i alle 
enheter 

Driftsrelaterte hendelser 91    Linjeledere i alle 
enheter 

Antall åpne hendelser  2017 =1 
2018= 4 
2019 =99 

   Linjeledere i alle 
enheter 

Antall nyregistrerte 
hendelser hvor 
saksbehandling er 
startet innen 7 dager: 
måltall 90 % 

78 %    Lederstøtte for 
linjeledere - 
etterspørre og gi 
støtte til ledere for å 

Linjeledere i alle 
enheter 
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sikre riktig 
saksbehandling. 
-Planlegge 
meldekultur som tema 
i HMS-dag for ledere  

 
 

4. Vurdering av tjenestetilbudet 

4.1. «I trygge hender 24-7» 
Rapporteringsansvar: kvalitetssjef  

Kompetanseområder Antall 
relevante 
enheter 

1.tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak 
og forventet effekt 

Tiltaksansvarlig 

Samstemming av 
legemiddellister 

7 
       

Positiv 
utvikling 

  Status:  
Foreløpig ikke mulig 
med rapporter etter 
innføring i 
Metavision 
Forbedringstiltak: 
Rapport for 
innhenting av status 
planlegges. 
Pulsmåling alle avd. 
høst 2020 

Fagdir. og klinikksjef 

Trykksår 5     Klinikksjef og 
innsatsleder Åste 

Fall 7     Klinikksjef og 
Innsatsleder Åste 

Underernæring 7    Status:  
Foreløpig ikke mulig 
med rapporter etter 
innføring i 
Metavision 
Forbedringstiltak: 
Rapport for 
innhenting av status 
planlegges. 
Pulsmåling alle avd. 
høst 2020 

Klinikksjef og 
Innsatsleder Hanne 
Bjørg 

Brukermedvirkning i 
trygg utskrivning 

5     Klinikksjef og 
Innsatsleder Allan 

Pasientsikkerhets-
visitter 

8     Klinikksjef og 
Innsatsleder Siv 

Tidlig oppdagelse av 
forverret tilstand på 
sengepost 

7    Status: 
NEWS2 opplæring 
gjennomført som 
prioritert område 
under C-19. 

Klinikksjef og 
Innsatsleder 
Marianne 

 

4.2. Pasienttilfredshet 
Rapporteringsansvar: Klinikksjef 
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Indikatorer 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 
forventet effekt 

Tiltaksansvarlig 

Tilfredshet 
inneliggende > 90 %  

Ingen svar   Ta i bruk ny 
brukerundersøkelse før 
1 juni 

Avdelingsledere i 
klinikk 

Tilfredshet  
barn og unge 0-17 år 
m/pårørende  > 90%  

Ingen svar   Ta i bruk ny 
brukerundersøkelse før 
1 juni 

Avdelingsledere RMS 

Tilfredshet  
Poliklinikk > 90 %  

Ingen svar   Ta i bruk ny 
brukerundersøkelse før 
1 juni 

Avdelingsleder PIA 

Svarprosent  
inneliggende >60 

Ingen svar   Ta i bruk ny 
brukerundersøkelse før 
1 juni 

Avdelingsledere i 
klinikk 

Svarprosent  
barn og unge 
m/pårørende >60 

   Se oppfølgingsplan  
Forventet effekt  
Økt svar % i 2020 

Avdelingsledere i 
klinikk 

4.3. Klager fra pasient og pårørende 
Rapporteringsansvar: Klinikksjef 
Indikatorer 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 

forventet effekt 
Tiltaksansvarlig 

Pasienter og brukere 3   Behandles fortløpende Klinikksjef og 
samhandl.sjef 

Pårørende 2   Behandles fortløpende  Klinikksjef og 
samhandl.sjef 

Annen institusjon/ 
kommune/fylkesmann 

4   Behandles fortløpende  Klinikksjef og 
samhandl.sjef 

 

Klagesaker registrert i Public 360 1. tertial 2020 

 

Klagesaker registrert i Public 360 2. tertial 2020 

 

Klagesaker registrert i Public 360 3. tertial 2020 
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4.4. Tilbakemelding fra medarbeidere  
Rapporteringsansvarlig: HR-direktør *Må vurderes med tanke på Covid 19 påvirkning av ForBedring  
Indikatorer 1. 

tertial  
2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 

forventet effekt 
Tiltaksansvarlig 

*Svarprosent  
ForBedring er 90 % 

C-19 
påvirket 

  C-19 påvirket Det 
anbefales ikke fra 
sentralt hold å åpne for 
igangsetting av  ny 
undersøkelse – ref. HR-
direktør møte 

linjeledere 

*Alle enheter/avdelinger 
har en aktiv 
handlingsplan med 
spesiell fokus på 
arbeidsbelastning: 100% 

C-19 
påvirket 

   
 
Det skal jobbes med 
forbedring – HMS plan  

linjeledere 

4.5. Interne revisjoner, miljørevisjoner, konsernrevisjoner, 
eksterne tilsyn  

 
Revisjonsprogram 2018 – 2019 (ikke avsluttet) 
Rapporteringsansvar: Leder for revidert enhet 

Revisjonsområde Beskrivelse av 
revisjonsområde 

Klinikk/ 
Avdeling 

Antall 
avvik 

Lukkefrist Ikke lukkede 
avvik i TQM 
Helse 

Forventet 
effekt 

5/18 
Pasient-
sikkerhet 

Antall åpne 
dokumenter i 
elektronisk 
pasientjournal 
som er mer enn 
14 dager gamle 

Klinikk: 
Avd. PIA  
og 
Avd. TBI 

2 01.05.19 TBI: 13066 
Lukket  

Dokumen
t i DIPS 
lukkes i 
henhold 
til krav 

 
Revisjonsprogram 2019 – 2020 (ikke avsluttet) 
Rapporteringsansvar: Leder for revidert enhet 

Revisjonsområde Beskrivelse av 
revisjonsområde 

Klinikk/ 
Avdeling 

Antall 
avvik 

Lukkefrist Ikke lukkede 
avvik i TQM 
Helse 

Forventet 
effekt 

1/19 
Pasient-
sikkerhet 

Pasienters bruk 
av private 
legemidler under 
sykehus-
oppholdet 

Avd. VRD  
Avd. OPF 

3 01.10.19 13584 
13585 
13586 
 

Retnings-
linjer for 
bruk av 
private 
legemidler 
etterleves i 
avdelinger 
hvor 
pasienter 
innlegges fra 
hjemmet.  

2/19 
Meldekultur 

Saksbehandling i 
forbedrings-
systemet TQM 
Helse 

Avd. TBI 
Avd. RMS 
Avd. KRE 

3 avvik 
til hver 
revidert 
enhet 

01.09.19 13636 
13639 
13642 
 
13637 

Ansatte som 
melder 
saker i TQM 
-skal erfare 
at ledere 
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13640 
13643 
 
13638 
13641 
13644 
 

følger opp 
og saksbe-
handlere 
uønskede 
hendelser 
fortløpende 
og i henhold 
til gjeldende 
rutiner.  

3/19 
Miljøledelse 

Miljøfaglig tema – 
Avfallsmini-
mering, sortering 
og behandling av 
restavfall 

Enhet for 
eiendom 
og intern 
service 
 
Avd. TBI 

1 01.12.19 14298  
lukket, 
med 
merknad at 
det er et 
forbedrings
område, 
ikke et 
avvik 
14305  

Rutiner for 
renhold av 
avfallscontai
nere m.m. 
er innført 

4/19 
Personvern 

Arkivering av 
dokumentasjon i 
personalmapper i 
Public 360 

Avd. KRE 
 
Avd. PIA 

1 28.02.20 14362  
 
14363 

Alle ansatte 
har 
arkiverte 
stillingsbesk
rivelser i 
personal-
mappen 

5/19 
Smittevern 

Smittevern 
tilknyttet 
pasienter med 
ESBL-smitte 

Avd. RMS 
Avd. OPF 
 

 Utsatt 
nov. 
2020 pga 
Covid-19 

  

6/19 
HMS 

Forflytnings-
teknikk – 
opplæring av 
ansatte, inkl. 
vikarer 

Ressurs-
enheten 
 

    

7/19 
Pasient-
sikkerhet 

Risikokartlegging 
av pasienter ved 
innleggelse 

Avd. SLA 
 
 
 
Avd. VRD 
 
Avd. MNB  

2 til 
hver 
avd 

01.09.20 14928 
14929 
 
14924 
14925 
 
14920 
14921 

 

 
Revisjonsprogram 2020 – 2021 
Rapporteringsansvar: Leder for revidert enhet 

Revisjonsområde Beskrivelse av 
revisjonsområde 

Klinikk/ 
Avdeling 

Antall 
avvik 

Lukkefrist Ikke lukkede 
avvik (TQM 
Helse) 

Forventet 
effekt 

1/20 
Pasient-
sikkerhet 

Oppfølging og 
dokumentasjon 
av barn som 

Avd. RMS 
Avd. TBI 
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pårørende på 
Sunnaas sykehus 
HF 

2/20 
HMS 

Oppfølging av 
arbeidsrelatert 
sykefravær 

Avd. MNB 
Avd. VRD 

    

3/20 
HMS 

Oppfølging av 
medarbeiderund
ersøkelsen 
ForBedring 

Økonomi-
enhet 
 
Enhet for 
teknologi 
og e-helse 

    

4/20 
Miljøledelse 

Kjemikaliehåndt
ering og risiko-
vurderinger 

Ressurs-
enhet 
v/AKIM 

 Planlagt 
høste 
2020 

  

*5/19 
Smittevern 

Smittevern 
tilknyttet 
pasienter med 
ESBL-smitte 

Avd. RMS 
Avd. OPF 
 

 Utsatt fra 
rev prog. 
2019  
pga 
Covid-19 

  

5/20 
Smittevern 

Leger i klinikk sin 
kjennskap til 
smittevernprose
dyrer 

Enhet for 
leger 

    

6/20 
Pasient-
sikkerhet 

Medisinlager og 
bestilling av 
legemidler i det 
elektroniske 
bestillings-
systemet 

Avd. SLA 
Avd. OPF 

    

 
Revisjon miljøsertifisering ISO 14001 
Rapporteringsansvar: Avdelingssjef eiendom og service 

Tilsynsmyndighet Tidspunkt Antall avvik Evaluering 
Periodisk revisjon i regi DNV GL 
Ny rammeavtale med KIVA 

Planlegges 
høsten 2020 

  

 
Konsernrevisjon 
Rapporteringsansvar: Kvalitetssjef 

Tilsynsmyndighet Tidspunkt Antall avvik Evaluering 
 Fra mai 2019  Det vises til styresak 83-2019 

Konsernrevisjonens revisjon av 
vurderingspraksis ved Regional 
koordinerende enhet (RKE) og 
klinikk –rapporteres fra HSØ 
RHF og oppfølgingsplaner 
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Eksterne tilsyn  
Rapporteringsansvar: Avdelingssjef eiendom og service  

Tilsynsmyndigheter Tidspunkt Antall avvik Evaluering 
    

5. Vurdering av pasientforløp, herunder samarbeid med 
kommune og andre involverte 

5.1. Epikrisetid 
Rapporteringsansvar: Klinikksjef 
Indikatorer 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 

forventet effekt 
Tiltaksansvarlig 

Minst 70 % av 
epikrisene sendt innen 
1 dag etter utskrivning 

Denne rapporteres i kap. 2.4 Mål i Oppdrag og bestilling for 
Sunnaas sykehus HF.  

Leder for legene 

 

5.2. System for tilbakemeldinger fra interessenter 
Rapporteringsansvar: Kommunikasjonsdirektør 
Indikatorer 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 

forventet effekt 
Tiltaksansvarlig 

Overordnet system er 
etablert 

   Sikre at det fungerer   

System for hvert 
rehabiliteringsprogram 
er etablert 

   Sikre at det fungerer   

 

5.3. Tilbakemeldinger fra interessenter 
Rapporteringsansvar: Kommunikasjonsdirektør 
Indikatorer 1.tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 

forventet effekt 
Tiltaksansvarlig 

Samarbeidspartnere      
Medieomtale      
Andre      

 

5.4. Henvisningsrutiner Regional koordinerende enhet - RKE 
Rapporteringsansvar: Samhandlingssjef 
Indikatorer 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 

forventet effekt 
Tiltaksansvarlig 

Andel nye 
henvisninger 

3456      

Andel elektroniske 
henvendelser 

35,5%      

Vurderingstid 70%      
Vurderingstid 
gjennomsnitt  

8,8    Gjennomgang av et 
tilfeldig utvalg av nye 
henvisninger med mer 
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enn 20 dagers 
vurderingstid for å 
identifisere 
forbedringsområder  

Vurderingstid  
Median  

9     

 
 

6. Vurdering av ressursbehov, herunder virksomhetens 
kompetanse og kapasitet 

6.1. Endringer som kan påvirke kvaliteten 
Rapporteringsansvar: Leder med ansvar for rapporterte områder 

Områder 1.tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og forventet 
effekt  

Tiltaksansvarlig 

Leveranse fra 
Sykehuspartner 
inklusiv STIM 

   Tiltak: 
- Det gjennomføres nytt møte 

med ledergruppen i 
Sykehuspartner medio juni 
2020, der tiltak avtalt 
tidligere gjennomgås og 
oppfølging avtales. 

- Interne ressurser følger opp 
regionale prosjekter. 

- Tettere oppfølging av 
økonomiutviklingen i 
dialogmøter. 

- Sterkere deltagelse i viktige 
prosjekter for Sunnaas i 
STIM 

Forventet effekt av tiltak: 
- Bedre kontroll og 

forutsigbarhet på økonomi, 
raskere svar på 
endringsforespørsler. 
Forbedrede 
påvirkningsmuligheter i 
STIM. 

- Oppsummert: Sykehuset 
mottar tjenester iht. SLA. 

Innovasjonssjef 

Åpne dokumenter i 
DIPS  

505   Status: 
505 dok. Pr. mars -20.  
Forbedringstiltak: 
Fokus i C-19 situasjon med 
ressurser i beredskap.   

Klinikksjef og 
fagdirektør 

Datasikkerhet    Tiltak: 
- ROS i prosess. SP er 

engasjert i deler av arbeidet 
- Frigjøring av tid 

Innovasjonssjef 
v/informasjons-
sikkerhetsansvarlig 
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- Ansettelsesprosess 
gjennomført 
informasjonssikkerhetsleder. 

- Konsulent innleid fra SP. 
- Handlingsplan utarbeidet og 

under oppfølging 
- Rutine for MTU-anskaffelser 

er etablert inkl ROS-
vurderinger 

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

større grad av etterlevelse 
av regelverk 

- Økt kompetanse og 
bevissthet i organisasjonen 

For lite midler til 
aktivitetsvekst fra 
HSØ RHF 

   I.f.m. inntektsrammer ØLP 2021-
24, ble Sunnaas tildelt 1,5 
millioner årlig i økt basis. 
Tildelingen kom som et svar på 
gjentatte fremstøt mot HSØ RHF 
vedrørende behov for midler til 
økt aktivitet på linje med de 
andre foretak. 1,5 mill. er et 
skritt i riktig retning, men minst 3 
mill. lavere enn beregnet 
proporsjonal andel av midler til 
økt aktivitet som HSØ RHF 
mottar fra HOD. Det er anslått at 
foretaket går glipp av 700-800 
millioner i et 20 års perspektiv. 
Det går utover utvikling og vekst 
innen spesialisert rehabilitering i 
forhold til andre fagområder. 
- Forankre utfordringen 

knyttet til lave 
aktivitetsvekstsmidler i 
foretaksledelsen 

- Forankre utfordringen 
knyttet til lave 
aktivitetsvekstsmidler i 
styret 

- Formidle utfordringen 
knyttet til lave 
aktivitetsvekstsmidler til 
HSØ RHF 

Økonomidir. 

Lojalitet til kjøp av 
varer og tjenester 

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

Avdelingssjef for 
eiendom og intern 
service 

Samarbeidsavtaler 
med helseforetak 
om program for 
Helse og arbeid 

   - Tema på dialogmøte med 
HSØ RHF 1. tertial 

- Kontakte helseforetakene 
for utarbeidelse av avtaler.  

Klinikksjef 



Ledelsens gjennomgåelse 

33 
 

ISF-regelverket for 
rehabilitering er 
uhensiktsmessig og 
uklart 

   - Delta i arbeidsgrupper for å 
revidere ISF-regelverket for 
rehabilitering 

Økonomidir. 

Endring av 
rehabiliteringstilbud 
til pasienter med 
bløtvevssykdommer 

    Klinikksjef 

 

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. 

   Eiendomssjef 
Driftsingeniør 

2. Omgivelser og miljø 
Belysning, bråk, 
terapiareal som sikrer 
konfidensialitet, tilpasset 
møblement, m.m. 

   Eiendomssjef 
Driftsingeniør 
 

3. Holdninger 
Alder, etnisk bakgrunn, 
sosialøkonomisk status, 
bruk av 
tilbakemeldinger, m.m. 

    

4. Økonomiske 
Finansieringssystem, 
m.m. 

   Økonomidirektør/ 
klinikksjef og 
fagdirektør 

5. Arbeidsforhold 
Tilrettelegging, m.m. 

   HR-dir. 

6. Kommunikasjon 
Oversettelse av 
materiell, 
kommunikasjonshjelpe-
midler, tolk, m.m. 

   Kommunikasjonsdir. 

7. Teknologi     
8. Transport 
Transporttilbud til 
aktiviteter som tilbys, 
m.m. 

    

9. Integrering i 
samfunnet 

Muligheter for å kunne 
benytte tilbud om 
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deltagelse i fritids-
/sportsaktiviteter, m.m. 
10. Andre hindringer 

som identifiseres av 
pasienter/brukere, 
personalet og andre 
interessenter 

    

 

8. Ledelsens gjennomgåelse av ytre miljø (ISO 14001:2015) 
årlig evaluering 3. tertial  

Rapporteringsansvar: Avdelingssjef eiendom og service 
Vurdering av  Evaluering av 

tidligere tiltak 
og beskrivelse 
av nåsituasjon 

Risiko Korrigerende 
tiltak 

Forventet effekt 

a) status for tiltak fra tidligere 
gjennomgåelser som ledelsen 
har foretatt 

    

b) 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 

    

c) i hvilken grad miljømål er 
oppnådd 

    

d) informasjon om organisasjonens 
miljøprestasjon, inkludert 
trender angående: 
1) avvik og korrigerende tiltak 
2) resultater av overvåking og 

måling 
3) overholdelse av 

samsvarsforpliktelser 
4) revisjonsresultater 

    

e) tilstrekkelige ressurser     
f) relevant(e) henvendelse® fra 

interessepartnere, inkludert 
klager 

    

g) muligheter for kontinuerlig 
forbedring 

    

 
Vedlegg:  

• Oppfølgingsplan for Ledelsens gjennomgåelse 1 tertial 2020  
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