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Foreløpig oppfølgingsplan pr. 1. tertial 2020  
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:  
- Oppfølging av 

idefaserapport og 
konsekvensanalyse bygg D 
mot HSØ 

- Oppfølging mot eget (nytt) 
styre 

Tiltak:  
 

Tiltak:  
 

Adm.dir. 
v/prosjekt-
leder 

 

 

Forventet effekt: 
Det forventes at HSØ sikrer at 
investeringsbeslutning 
byggetrinn 3 fattes i juni-møtet 

Forventet effekt: 
 

Forventet effekt: 
 

2) Covid19 
situasjonen – Drift 
(NY) 

Utbrudd av koronaviruset 
har ført til store inngripende 
i driften av foretaket og 
påvirker de fleste forhold 
ved driften.  
Stenge smitteverntiltak er 
innført, mange nye 
funksjoner er etablert, 
mange nye retningslinjer er 
utarbeidet, 
opplæringsplaner er 
gjennomført, mange 
ansatte jobber med andre 
oppgaver enn vanlig osv. 

Tiltak:  
- Fortsette arbeidet med å 

gjenåpne foretaket og 
normalisere situasjonen ut 
i fra nye forutsetninger til 
drift. 

- Videreføre arbeidet som er 
igangsatt i beredskap med 
bemannings- og 
kompetanseteam, 
kompetansepakker, online-
tjeneste og fleksibel bruk 
av sengekapasitet i 
klinikken. 

Tiltak:  
 

Tiltak:  
 

Klinikksjef 

 

 

Forventet effekt:            
Bærekraftig drift ut i fra de nye 

Forventet effekt: Forventet effekt: 
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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  
 

forutsetninger covid19 setter 
til drift. 

3) Svarprosent 
pasienttilfredshet
  

Fra 2019 var Svarprosent for 
hele året 20,5 %. 
Brukerundersøkelsen er i 
2019 blitt forenklet. 
Sykehus partner inngikk en 
avtale med ny 
underleverandør Confirmit, 
og gamle us. ble avsluttet 
uten at ny undersøkelse var 
tilgjengelig for pasienter. 
Dette medførte stans i den 
elektroniske tilgangen på 
u.s. Fra 28 februar har 
pasienter svart på papir, 
men dette er ikke registrert 
inn elektronisk p.t. C-19 har 
ført til forsinkelser i prosess 
i å ta i bruk ny operativ 
brukeserus. Ny 
undersøkelse vil være 
operativ fra 1. juni 2020    
 
 

Tiltak:  
- Fortsatt sikre avdelingsvis 

rutiner for informasjon til 
pasienter om 
undersøkelsen og bruke 
resultat av undersøkelsen  

- Fortsatt evaluere 
brukervennligheten og 
tilgang til undersøkelsen 

- I samarbeid med 
Sykehuspartner/Confirmit 
innføre nytt elektronisk 
system i 2. tertial 2020  

- Ta i bruk nettbrett som det 
er inngått driftsavtale med 
SP om. 

Tiltak:  
 

Tiltak:  
 

Kvalitetssjef 
og 
Klinikksjef 

 

 

Forventet effekt: 
Forbedret brukervennlighet, og 
det at pasienter har flere 
muligheter for å svare på 
undersøkelsen vil på sikt øke 
svarprosent i 2020. 

Forventet effekt: Forventet effekt: 
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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  
 

4) Passert planlagt 
tid 

Status 511 (11,2 %) 2019-T2 
Status 399 (9,0 %) 2019-T3 
Status 545 (13,3 %) 2020-T1 
Sunnaas sykehus HF hadde 
en god utvikling av denne 
indikatoren igjennom 2019. 
utbruddet av 
koronaepidemien førte til 
stenging av mange 2/3 av 
sykehusets senger.   
 
 
 
 

Tiltak:  
- Gjenåpning av sykehuset  
- 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 

Tiltak:  
 

Tiltak:  
 

Klinikksjef 

 

 

Forventet effekt: 
Økningen av pasienter med 
passert planlagt tid bremses 
opp i løpet av 2. tertial 2020 

Forventet effekt: Forventet effekt: 

5) 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 

Tiltak:  
- Tema på dialogmøte med 

HSØ RHF 1. tertial 
- Kontakte helseforetakene 

for utarbeidelse av avtaler.  
 

Tiltak:  
 

Tiltak:  
 

Klinikksjef 

 

 

Forventet effekt: 
Avklaring før september 2020. 

Forventet effekt: 
 

Forventet effekt: 
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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  
 

tilbud, har Sunnaas sykehus 
HF mottatt midlertidig 
tildeling for Helse og arbeid 
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. 

6) Covid19 
situasjonen – 
Pasient (NY) 

Sykehuset har ikke hatt 
utbrudd av covid19 blant 
pasientene og negative 
konsekvenser for pasienter 
som har tilbud.   
2/3 deler av sengene har 
vært stengt i to måneder og 
drift på poliklinikk kraftig 
redusert. Dette har medført 
at mange pasienter ikke har 
fått den hjelpen de har 
behov for. 
 
 
 
 

Tiltak:  
- Sykehuset åpnes gradvis 

opp 
- Helsepersonell benytter 

video og telekonsultasjon  
- Fleksibel bruk av senger på 

tvers av avdelinger i 
klinikken for å benytte 
sengekapasitet til 
prioriterte pasienter. 

Tiltak:  
 

Tiltak:  
 

Klinikksjef 

 

 

Forventet effekt: 
Økningen av pasienter som 
venter på behandling bremses 
opp i løpet av 2. tertial 2020  

Forventet effekt: 
 

Forventet effekt: 
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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  
 

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

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

Tiltak:  
- Utarbeidelse og utprøving 

av behandlingsforløp med 
alternative tilbud som 
innebærer poliklinikk med 
individuell- og 
gruppebehandling. 

Tiltak:  
 

Tiltak:  
 

Klinikksjef 

 

Forventet effekt: 
- Poliklinisk tilbud til 

prioriterte pasienter etter 
poliklinisk pre-vurdering.  

Forventet effekt: 
 

Forventet effekt: 
 

8) Samstemming 
av 
legemiddellister: 

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

Samstemming av legemidler 
er under implementering i 
alle kliniske avdelinger. 
Positiv utvikling  
 
 
 

Tiltak:  
- Innføring og 

implementering i 
MetaVision vil ha effekt for 
gjennomføring 

- Gjennomgang av 
arbeidsflyt 
legemiddelhåndtering  

Tiltak:  
 

Tiltak:  
 

Klinikksjef 

 

 

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

Forventet effekt: Forventet effekt: 

9) 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 

Tiltak:  
- Delta i arbeidsgrupper for å 

revidere ISF-regelverket for 
rehabilitering 
 

Tiltak:  
 

Tiltak:  
 

Økonomidir 
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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  
 

 

 

 

 

 

 

rehabiliteringsområdet er 
uhensiktsmessig og uklart. 
Dette har ikke ført til 
endringer så langt.  

Helsedirektoratet tok 
vinteren 2020 initiativ til å 
revidere regelverket. 
Arbeidet var planlagt med 
oppstart mars 2020, men er 
utsatt på ubestemt tid pga. 
koronaepidemien. 

Forventet effekt: 
Arbeidet fører til tilpassinger av 
regelverket fra 2021 og nytt 
revidert regelverk ferdigstilt for 
driftsår 2022. 

Forventet effekt: Forventet effekt: 

10) 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 medio juni 
2020, der tiltak avtalt 
tidligere gjennomgås og 
oppfølging avtales. 
Tilsvarende møte settes 
også opp i november. 

- Sterkere deltagelse i viktige 
prosjekter for Sunnaas i 
STIM. 

Tiltak:  
 

Tiltak:  
 

Innovasjons
sjef 

 

 

Forventet effekt: 
Bedre kontroll og 
forutsigbarhet på økonomi, 
raskere svar på 
endringsforespørsler.  

Forventet effekt: Forventet effekt: 
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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  
 

 Forbedret 
påvirkningsmuligheter i STIM. 

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

Internkontroll ivaretas ikke 
på en tilstrekkelig måte – 
spesielt ikke nå som nytt 
regelverk er klart. Flere 
rutiner er under etablering. 

Informasjonssikkerhets-
/personvernombud – deling 
av roller. 

Tiltak:  
- ROS i prosess (teknisk 

gjeld). SP er engasjert i 
deler av arbeidet. 

- Handlingsplan 
informasjonssikkerhet 
utarbeidet for 2020 

Tiltak:  
 

Tiltak:  
 

Innovasjons
sjef 

 

 

Forventet effekt: 
ROS-vurderinger mer ajour. 
Økt bevissthet blant 
organisasjonens ansatte. 

Forventet effekt: Forventet effekt: 

12) Covid19 
situasjonen – 
Ansatt (NY) 

Helse miljø og sikkerhet er 
godt ivaretatt. Sykehuset 
har ikke pasienter med 
covid-19, tilstrekkelig 
smitteoppsporing og 
testing, opplæringsprogram 
er på plass og 
bemanningsteamet er 
forberedt på en evt. ny 
smitteoppblomstring. 

Tiltak:  
- Vedlikeholde tiltak som er 

iverksatt i forbindelse med 
smitteutbruddet i mars.  

Tiltak:  
 

Tiltak:  
 

HR-dir 

 

 
Forventet effekt: 
Godt ivaretatt HMS for ansatte 
  

Forventet effekt: Forventet effekt: 
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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  
 

13) 
Lederoppfølging 
av uønskede 
hendelser og 
forbedringsforslag 
i forbedrings-
systemet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne KPI en viser tid fra en 
sak er meldt til leder starter 
saksbehandlingen (7 dager). 
Status for april 78 % prosent 
av hendelsene startet 
saksbehandling. Mål er 90 
prosent. I denne perioden 
har det vært stengte 
avdelinger med gul og grønn 
beredskap  

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.  

Tiltak:  
- Jobbe videre med å 

meldekultur blant legene – 
viktig for åpenhet og 
læring. 

- Lederstøtte for linjeledere - 
etterspørre og gi støtte til 
ledere for å sikre riktig 
saksbehandling. 

- Planlegge meldekultur som 
tema i HMS-dag for ledere  

Tiltak:  
 

Tiltak:  
 

Linjeledere 

Kvalitetssjef 

 

Forventet effekt: 
Rask og bedre saksbehandling i 
TQM Helse 
 

Forventet effekt: 
 

Forventet effekt: 
 

14) GDPR Implementeringsplan er 
etablert. 

Kontinuerlig etterlevelse av 
regelverk og rapport fra 
Sopra Steria. 

Tiltak:  
- Sluttføre 

implementeringsplan. Egen 
rapportering til styret.  

Tiltak:  
 

Tiltak:  
 

Innovasjons
sjef 

 

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

Forventet effekt: Forventet effekt: 
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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  
 

15) Økonomisk 
handlingsrom 
 

 

 

 

 

 

Foretaket har et negativt 
avvik på 14,3 millioner etter 
2020-T1. Årsaken er i all 
hovedsak tap av inntekter 
og økte lønnskostnader pga. 
Covid-19.  
 

Tiltak:  
- Tilstreber å registrere 

kostnader knyttet til Covid-
19 for å kunne 
dokumentere 
merkostnader og tap av 
inntekter. 

Tiltak:  
 

Tiltak:  
 

Økonomidir 

 

 

Forventet effekt: 
Foretaket får dekket 
merkostnader og eller tapte 
inntekter ved 
tilleggsbevilgninger. 

Forventet effekt: Forventet effekt: 

Sunnaas sykehus HF 18.5.2020 
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