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Hva saken gjelder 
Sunnaas Sykehus HF har vært i beredskap på grunn av Covid-19 siden 07.03.20, og det påregnes at 
pandemien vil pågå i lang tid fremover. Med bakgrunn i dette besluttet foretaksledelsen i møte den 
24.06.20 å gjennomføre en evaluering av sykehusets håndtering av pandemisituasjonen så langt. 
Målet med underveisevalueringen var å avdekke læringspunkter som kan brukes til å forebygge og 
håndtere eventuelle nye smitteutbrudd i sykehuset på en bedre måte.  Et internt evalueringsteam 
med ansvar for planlegging, gjennomføring og oppsummering av evalueringen ble opprettet. 
 
Det ble gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse, hvor alle ansatte fikk mulighet til å delta, i 
tidsrommet 10.07.20 til 17.08.20. I tillegg til spørreundersøkelsen fikk beredskaps-ledelsen og noen 
sentrale funksjoner i krisehåndteringen tilsendt tre utdypende spørsmål med tilbud om et intervju 
for å utdype svarene.   
 

Resultat og funn   
Resultat fra spørreundersøkelsen: 
Antall svar (svarprosent): 274 av 581 (ca. 48 %)  
Av disse var 62% svar fra respondenter ansatt i klinikk og 38 % ikke i klinikk.  
Største stillingskategorier: Adm./ledelse (19,4 %), Sykepleier (17,4 %) og annen stillingskategori (21,1 
%) 
 
Funn:  
Bevaringsområder: 
1. Ansatte opplever at hverdagen på Sunnaas var preget av «dugnadsånd» i pandemisituasjonen 

(80%) 
2. Ansatte opplevde at det var tydelig hva man skulle gjøre for å ivareta smittevern på jobb (84%) 
3. Ansatte fikk brukt sin kompetanse og ressurser (83%) 
4. Ansatte fikk nødvendig opplæring og support i IKT- løsninger (64%) 

 
Forbedringsområder: 
1. Avklare og bekjentgjøre rettigheter i forbindelse med permisjon, overtid arbeidstid (59%) 
2. Mer forenklet og effektiv informasjon i færre kanaler (oppsummert i kommentarer) 
3. Sikre tilstrekkelig informasjon om hvordan ansatte, pasienter og pårørende skal forholde seg til 

restriksjoner, besøksstans og adgangskontroll (56%) 
4. Tilstrekkelig opplæring i smittevernutstyr (58%) 
 
Under fritekst i undersøkelsen, hvor det ble bedt om anbefalinger til forbedringstiltak, var det en 
overvekt av forslag som omhandlet informasjonsbehov, opplæring i forbindelse med flytting til annen 
avdeling, bemanning og ressurstilgang samt beredskapsorganiseringen.  
 
 
Resultat spørsmål/intervju beredskapsledelse 
Antall svar: 13 av 16 svarte på spørsmålene. Det ble i tillegg gjennomført intervju av 4 av de som 
hadde svart på spørsmålene.  
 
 
Funn:  
Bevaringsområder: 
1. Tydelig og effektiv ledelse av beredskapsledelsen 
2. Tydelig kommunikasjon fra ledelse til ansatte med tilstedeværende ledere 
3. Rask beredskapsetablering og god support innen IKT og kommunikasjon 
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Forbedringsområder: 
1. Sikre effektiv intern og ekstern kommunikasjon 
2. Sikre effektiv informasjon til pasienter og pårørende 
3. Tydeliggjøring av beredskapsorganisering og beslutningsstrukturer i sykehuset 
 
Underveisevalueringer viser at sykehusets ansatte og ledelse i stor grad er fornøyd med 
håndteringen av pandemisituasjonen så langt, men det er noen områder sykehuset trenger å 
forbedre ytterligere for å være mest mulig forberedt på kort sikt på håndtering av en lengre 
pandemiperiode.  
 
Følgende oppfølgingsplan er vedtatt i foretaksledelsen 01.09.20 og iverksatt umiddelbart etter 
vedtak: 
  

Kortbeskrivelse av 
forbedringsområdet 

Mål med tiltaket Beskrivelse av tiltak Ansvarlig Tidsfrist 

Avklare og bekjentgjøre 
rettigheter i 
forbindelse med 
permisjon, overtid 
arbeidstid 

Ansatte skal ha 
forutsigbarhet om 
arbeidsforhold under en 
beredskapssituasjon. 

HR vil forfatte en egen side i 
Personalhåndboka hvor all 
informasjon som 
etterspørres er samlet. 

HR-direktør September 
2020 

Mer forenklet og 
effektiv informasjon i 
færre kanaler/ Sikre 
effektiv intern og 
ekstern informasjon  

At medarbeidere finner 
svar på det de lurer på, 
når de lurer. 
At ledere får målrettet 
støtte i sin 
kommunikasjon med 
medarbeidere. 
At alle vet hvilke kanaler 
som gjelder. 

Sunnaas.no er kanalen for 
medarbeidere når «vi lurer 
på noe». 
Intranetts covidside viser til 
sunnaas.no og er veiviser for 
heliks, pluss kanal for 
«ukenytt-Covid» mm. 
Intranett blir automatisk 
førsteside ved oppstart av 
PC, når nytt intranett 
lanseres 22.9.20. 
 
Ukenytt Covid19 publiseres 
på intranett fredager ved 
behov. 
Epost til utvidet ledelse med 
utfyllende informasjon 
sendes fredager fra 
smittevernlege ved behov. 
Epost til utvidet ledelse skal 
for øvrig begrenses. 

Komm. 
direktør  

September  
2020 

Sikre effektiv 
informasjon til 
pasienter og pårørende 

Sikre og trygge pasienter 
og pårørende i forhold 
som påvirker deres 
situasjon i kjølvannet av 
pandemien.  

Pårørendekontakter 
etableres i alle kliniske 
avdelinger. 
 
Oppfølging av retningslinjer 
for plakatinformasjon sikres.  

Klinikksjef 
 
 
 

September  
2020 

Tydeliggjøre 
beredskapsorganisering 
og -myndighet 

Tydeliggjøring av ansvar 
og roller.  

Beredskapssikkerhetsutvalget 
(BSU) gjennomgår dagens 
beredskapsorganisering med 

Adm. 
direktør/ 

Desember  
2020 
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Ivaretakelse av ansvars-, 
nærhets-, og 
likhetsprinsippet.  
Mer effektiv 
beslutningstaking. 
Klargjøre 
beslutningsstrukturer i 
sykehuset i situasjoner gul 
eller rød beredskap. 
 

tilhørende roller og vurderer 
om dette skal endres for å 
møte målene med tiltaket.   
 

beredskaps-
leder 

Sikre adgangskontroll 
og smittekartlegging i 
sykehuset 

Ivaretakelse av ansvars-, 
nærhets-, og 
likhetsprinsippet.  

Adgangskontroll og 
smittekartlegging 
sentraliseres til servicetorg.  
 
Det vurderes om det skal 
etableres telt for 
smittekartlegging utenfor 
hovedinngang.  

Leder av 
intern 
service og 
eiendom/ 
leder for 
servicetorg 

September 
2020 

Sikre at sykehusets 
ansatte får nødvendig 
opplæring i bruk av 
smittevernutstyr 

Ansatte føler seg trygge i 
bruk av smittevernutstyr 

Smittevernteamet kartlegger 
nærmere behov i samarbeid 
med de ulike avdelingene og 
igangsetter tilpassede 
opplæringstiltak 

Fagdirektør Oktober 
2020 

 
 
Saken legges frem for styret ved Sunnaas sykehus HF for å gjøre styret kjent med resultat og 
oppfølging av gjennomført underveisevaluering av pandemisituasjonen. 
 
Administrerende direktør vil sikre at resultatet av evalueringen blir kommunisert og forankret i 
organisasjonen, og at arbeidet med oppfølging av forbedringsområdene blir fulgt opp i ledelseslinjen. 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg  
Presentasjon av resultater - underveisevaluering 
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