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Moderat 
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Svært 
alvorlig 

KONSEKVENS 

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

 Covid 19 - Konsekvenser av Covid 19 situasjonen  
 Samarbeidsavtaler med helseforetak om tilbud 

for helse og arbeid 
 ISF-regelverket for rehabilitering er 

uhensiktsmessig og uklart  
 Bygg konseptsfase: Vedtak om 

investeringsbeslutning er ikke berammet    
 Lang leveransetid fra Sykehuspartner inkludert 

STIM (Standardisering og IKT infrastruktur-
modernisering)  

 Informasjonssikkerhet manglende ROS på 
enkelte systemer  

 Reduserte aktivitetsmidler  
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Oppfølgingsplan LGG 2. 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  
 

Covid -19 
situasjonen  
 
påvirker  
Pasientsikkerhet 
HMS og drift  
 
 
 

Utbrudd av koronaviruset 
har ført til store inngripende 
i driften av foretaket og 
påvirker de fleste forhold i 
sykehuset både innenfor 
pasientsikkerhet, HMS og 
drift.   
 
Status pasientsikkerhet: 
Pasienten beskriver at de er 
redde for å bli smittet både 
på reisen til sykehuset men 
også i sykehuset. 
 
Ventetiden har økt med HIT 
70 dager og 
tilgjengeligheten på 
pasienttilbudet er dermed 
redusert.  
 
Passert planlagt tid er også 
økende  
 
HMS status: 
Økt beredskap 
sensommer/tidlig høst på 
smittevern grunnet 
oppblomstring av pandemi 

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:  
- Videreføre 

beredskapsarbeidet i tråd 
med nasjonale føringer 

 
Tiltak pasientsikkerhet  
- Fortløpende 

informasjonsarbeid rettet 
mot pasienter og 
pårørende før og under 
oppholdet. 

- Opprettholde bruk av VK 
som alternativ til fysiske 
møter for å ivareta 
smittevern  
Ventetider: Fortsette 
arbeidet med god 
planlegging av 
pasientaktivitet  

- Kontinuerlig inntak av 
utsatte pasientopphold ved 
ledig kapasitet - ringeliste 

- Kontroll av ventelister hver 
14 dag 
 
 

Tiltak:  
 

Klinikksjef 

HR-dir. 
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  
 

Reiseråd, testing, karantene 
 
Dette øker risiko for smitte 
blant ansatte og at 
pasientsikkerheten kan 
påvirkes av dette. 
 
Status drift: 
Økte kostnader pga 
tilpasninger for forsvarlig 
mathåndtering, utvidet 
renhold, økte behov for 
personalressurser.  
 
Sykehuset har for 2020 fått 
26,8 millioner fra RHFet som 
kompensasjon for 
inntektstap og 
kostnadsøkning som følge 
av Covid 19, og av dette er 
22 millioner inntektsført per 
2. tertial   
  
 
  

Tiltak HMS 
- Rekruttering av ytterligere 

tilkallingsvikarer for å 
ivareta bemanningsnivå 
ved fravær 

- Tilbud om testing av 
ansatte på sykehuset for 
rask avklaring av 
smittestatus og generell 
smitteforebygging  

 
Tiltak drift  
- Ha god kontroll på bruk av 

månedsverk.  
- Opprettholde en så normal 

drift som mulig, med 
etablerte smitteverntiltak 

- Forhandle tilleggs 
leveranser på tjenester 
som f.eks. renhold og 
vaskeri, mat. 

 
Forventet effekt:            
Bærekraftig drift ut i fra de nye 
forutsetninger covid19 setter 
til drift. 

Forventet effekt: 
- Reduksjon av ventetid og 

pasienter med passert 
planlagt tid. 

- Pasienter får tilbud til rett 
tid for å forhindre 
komplikasjoner og 
reinnleggelser. 

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  
 

- At ansatte føler seg trygge 
og ikke blir smittet på jobb.  

- Resultat 2020 blir 12 
millioner som budsjettert. 

Samarbeids-
avtaler med 
helseforetak om 
tilbudet 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 
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.  
 
 
 

Tiltak:  
- Tema på dialogmøte med 

HSØ RHF 1. tertial 
- Kontakte helseforetakene 

for utarbeidelse av avtaler.  

Tiltak:  
- Det er etablert 

samarbeidsmøte med 
helseforetakene for 
utarbeidelse av avtaler. 

Tiltak:  
 

Klinikksjef 

 

 

Forventet effekt: 
Avklaring før september 2020. 

Forventet effekt: 
Avklaring om avtaler med 
helseforetakene om tilbudet. 

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  
 

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. 
Helsedirektoratet tok 
vinteren 2020 initiativ til å 
revidere regelverket. 
Arbeidet var planlagt med 
oppstart mars 2020, men er 
utsatt på ubestemt tid pga. 
koronaepidemien. Det har 
ikke vært aktivitet i 2 tertial  

Tiltak:  
- Delta i arbeidsgrupper for å 

revidere ISF-regelverket for 
rehabilitering 
 
 
 

Tiltak:  
- Delta i arbeidsgrupper for å 

revidere ISF-regelverket for 
rehabilitering 

 

Tiltak:  
 

Økonomidir 

 

 

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

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

Forventet effekt: 

Bygg: oppstart 
konseptfase  

Vedtak om 
investeringsbeslutninger i 
styret HSØ juni 2020 er 
utsatt  
  

Tiltak:  
- Oppfølging av 

idefaserapport og 
konsekvensanalyse bygg D 
mot HSØ 

- Oppfølging mot eget (nytt) 
styre 

Tiltak: 
- Oppfølging av 

idefaserapport og 
konsekvensanalyse bygg D 
mot HSØ 

- Oppfølging mot styre 
 

Tiltak: Adm.dir  

Prosjektled
er  

Forventet effekt: 
- Det forventes at HSØ sikrer 

at investeringsbeslutning 
byggetrinn 3 fattes i juni-
møtet 
 

Forventet effekt: 
- Det forventes av HSØ sikrer 

at investeringsbeslutning 
byggetrinn 3 fattes før 
utgangen 2020 

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  
 

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. Eks.  
NIMES – analyseprogram av 
NPR-meldingen, SQL server 
LISSY, autokjøring på HR-
rapporter m.m  
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:  
- Det ble gjennomført 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:  
 

Innovasjons
sjef 

 

 

Forventet effekt: 
Bedre kontroll og 
forutsigbarhet på økonomi, 
raskere svar på 
endringsforespørsler.  
Forbedret 
påvirkningsmuligheter i STIM. 
 

Forventet effekt: 
Forventet effekt: 
Bedre kontroll og 
forutsigbarhet på økonomi, 
raskere svar på 
endringsforespørsler.  
Forbedret 
påvirkningsmuligheter i STIM. 
 

Forventet effekt: 

Informasjons-
sikkerhet 

Manglende 
risikovurderinger på enkelte 
systemer, inkl. MTU.  

Internkontroll ivaretas ikke 
på en tilstrekkelig måte.  

Økt bruk av tekniske 
løsninger pga Covid 19 (eks 

Tiltak:  
- ROS i prosess (teknisk 

gjeld). SP er engasjert i 
deler av arbeidet. 

- Handlingsplan 
informasjonssikkerhet 
utarbeidet for 2020 

Tiltak:  
Handlingsplan 
informasjonssikkerhet 
utarbeidet for 2020 
Systematisk prioritering av 
anskaffelse av MTUer som 
krever ROS-vurderinger. 

Tiltak:  
 

Innovasjons
sjef 

 

 

Forventet effekt: 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  
 

videokonsultasjoner, 
hjemmekontor,) skaper 
menneskelige, tekniske og 
organisatoriske sårbarheter 
som ikke er kartlagt enda.  

ROS-vurderinger mer ajour. 
Økt bevissthet blant 
organisasjonens ansatte. 

ROS-vurderinger mer ajour. 
 

NY  

Reduserte 
aktivitetsmidler  

Sunnaas ble tildelt 1,5 
millioner årlig i økt basis, 
i.f.m. fordeling i ØLP 2021-
24. 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 og dermed 
høyspesialisert 
rehabilitering går glipp av 
700-800 millioner i et 20 års 
perspektiv. 

Tiltak 
u.a 

Tiltak 
- Forankre langsiktig 

utfordring knyttet til lave 
aktivitetsvekstsmidler i 
foretaksledelsen 

- Forankre langsiktig 
utfordringen knyttet til lave 
aktivitetsvekstsmidler i 
styret 

- Formidle langsiktig 
utfordring knyttet til lave 
aktivitetsvekstsmidler til 
HSØ RHF 

Tiltak  Økonomi-
direktør  

Forventet effekt: 
u.a  

Forventet effekt: 
- Målet er at foretaket og 

dermed høyspesialisert 
rehabilitering vil tildeles sin 
naturlige andel av midler til 
økt aktivitet. 

Forventet effekt : 

   Sunnaas sykehus HF 15.09.2020 
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