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Mål med evalueringen
• Å finne læringspunkter som kan brukes til å forebygge og til å håndtere en evt neste 

pandemisk og nye smitteutbrudd i sykehuset og andre hendelser på en bedre måte.

Metode
• Spørsmål sendt på mail til alle i utvidet beredskapsledelse og lederne i  Covid-19 team. 

Intervju med noen. 
• Spørreundersøkelse til alle ansatte, svarprosent 48 %, 581 mulige respondenter

– 62 % av de som svarte var ansatte i klinikk
– Største stillingskategorier: Adm/ledelse (19,3 %), Sykepleier (17,5 %) og annen stillingskategori 

(20,1 %)



Jeg er ansatt i
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Min stillingskategori er
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Jeg fant enkelt frem til relevant og nyttig informasjon om smittevernprosedyrer og 

endringer i covid-19 rutiner.
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Det var tydelig hva jeg skulle gjøre for å ivareta smittevern da jeg var på jobb.
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Jeg fikk tilstrekkelig opplæring i bruk av smittevernutstyr.
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Jeg fikk informasjon om leveringssituasjon og tilgjengelig smittevernutstyr
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Jeg opplevde at det var tilstrekkelig bemanning i sykehuset til å ivareta pasienter og 
pårørende.
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Jeg opplevde at pasienter og pårørende fikk tilstrekkelig informasjon om endringer i 
smittevernrutiner og smitteverntiltak.
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Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om hvordan jeg skulle forholde meg til besøksstans/-
restriksjoner og adgangskontroll.
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Jeg fikk tilstrekkelig hjelp fra leder/ HR til å avklare spørsmål jeg hadde knyttet til 
beredskapssituasjonen og min arbeidssituasjon.
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Tilbakemeldinger
• Dette har gått sjukt bra så langt. 
• Må bare nevne at jeg synes det har vært imponerende god informasjon fra 

både avdelingsleder og fra intranett :)
• Det var bra med jevnlige oppdateringer på sunnaas.no. Synes at endringer i 

smittevernstiltak og andre tiltak for øvrig kunne vært lettere å finne frem til og 
at det noen ganger ble litt for mye informasjon.

• Mer informasjon og gjentatt informasjon til sykepleiere og annet 
helsepersonell på avdeling direkte, sette av tid til gjennomgang av 
retningslinjer for besøk, permisjon og turer utenfor sykehuset (som det 
"syndes" mye med ift retningslinjer).
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Tilbakemeldinger (forts.)
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• Personal kan hospitere på andre avdelinger slik at man er bedre rustet når det stilles krav til 
fleksibilitet i den grad det ble gjort. Jeg ville hatt nytte av et lite individuelt møte med leder 
underveis, uten å måtte ta initiativ til dette selv. Dette for å oppleve å ha kontakt med egen 
avdeling når jeg ble flyttet fra en dag til en annen til en helt ukjent avdeling, uten å se egen 
leder på flere uker.

• Bemanningsteam, kompetanseteam bør kunne jobbe tettere sammen. Savner at 
bemanningsteamet rådførte seg med fagansvarlig i henhold til fordeling av vaktlag, 
sammensetting av vaktlag og innflytelse på hvilke arbeidsoppgaver den enkelte kunne bidra 
inn i.

• Jeg vil anbefale at klinikklederne eller bemanningsteamet i større grad forsøker å 
samarbeide tettere med fagsjef/ fagansvarlige i planleggingsfasen av rett person/ 
kompetanse på jobb i hvilket vaktlag og på hvilken avdeling (dersom aktuelt å dele stab opp 
igjen eller stenge ned enkelte avdelinger), samt delegerer oppfølging av personer som 
jobber med fagoppgaver hjemmefra til fagsjef/ fagansvarlige.



Tilbakemeldinger (forts.)
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• En uforutsett krise vil alltid overrumple, det ligger i dens natur. Om det er noe vi 
bør bli bedre på, så tenker jeg det kanskje er dette med hvordan gå ut av 
krisesituasjonen. Muligens vi har opprettholdt et nivå av beredskap som var for 
høyt over lengre tid enn vi burde?

• Man kan alltid ønske seg mer forutsigbarhet, men dette er vanskelig å få i en 
situasjon som er preget av stadige endringer. Opplevde god støtte fra ledere og 
kolleger. Syns det ble godt kommunisert at vi hele tiden måtte være forberedt på 
endringer.

• Beredskapsøvelser som involverer ansatte i klinikk, kontinuerlig opplæring og 
fokus på smittevern for alle i sykehuset, fokus på smittevern i ny byggeprosess; 
store nok møterom, kontorarbeidsplasser med avstand, god tilgang på håndvask 
mm



Tilbakemeldinger fra beredskapsledelsen
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• Organisering
– God og tydelig ledelse fra adm.dir er viktig
– Roller, samarbeid og mandat til team bør tydeliggjøres/kommuniseres bedre
– Mange som mener FTL med ekstra personell bør utgjøre beredskapsledelsen. 

• «Boksene» tilpasses ulike scenarioer
– Rask organisering var viktig.
– Viktig med fleksibilitet 

• Beslutningsprosesser
– Bra med raske beslutninger i beredskapsledelsen
– Må være kort vei mellom faglige råd og beslutningstaker
– Viktig med lederstøtte og lojalitet til beslutninger
– Vurdere om beslutningene som ble tatt på usikkert grunnlag, hadde godt nok grunnlag



Tilbakemeldinger beredskapsledelsen forts.
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• Interninfo
– God og fortløpende informasjon, men muligens litt informasjons-overload. 
– Bra med kommunikasjon fra ledelsen og ut til tillitsvalgte og ansatte, bra med 

tilstedeværende ledere.
– Pasienter og pårørende informasjon kunne vært ivaretatt på en mer optimal måte.
– Informasjon om prioriteringer og begrunnelser kan skape forståelse for beslutninger.
– Behov for tydeligere ansvar og koordinering (overlapp i dag)

• HelseCIM
– Noen mener det fungerer bra, nyttig for å finne informasjon. Andre mener det ikke 

fungerer. 



Tilbakemeldinger beredskapsledelsen forts.
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• Smittevern
– God kompetanse, gode enkle rutiner som ble raskt etablert
– Oppdatering av informasjon på mange områder
– Etablering av rutiner for adgangskontroll godt forankret i ledelsen, men hvordan nå 

frem til pasienter og ansatte om å ikke slippe inn for «å være grei». 
– Rutiner for smittevern/smittevernutstyr ble ikke alltid fulgt av alle ansatte. 

• IKT
– Rask rigging av muligheter for operative hjemmekontorløsninger for ansatte i hjemme 

karantene. (Ansatte kunne bidra direkte fra hjemmekontor)
– God support fra enhet for teknologi og e-helse både med tanke på opplæring/support



Tilbakemeldinger beredskapsledelsen forts.

28

• Opprettholdelse av rehabiliteringstilbud
– Bra med etablering av nytt tilbud til de som trenger rehab
– Gode prioriteringer
– Etablering av bemanningsteam og to vaktlag i klinikk sikret fleksibel bruk av 

nøkkelressurser og kompetanse. Men begrunnelse for vaktlag bør kommuniseres 
bedre.

– Etablering av online tilbud var bra
– Bra med tidlig avklaring om samarbeid med kommunehelsetjenesten i Nesodden 

kommune.



Forslag til tiltak
• Pop-up på intranett når man starter PC
• Kommunikasjonsenheten er primært ansvarlig for intern og ekstern informasjon. 

«en vei ut».
• Pårørendekontakter på hver avdeling
• Sentralisere adgangskontrollen til servicetorget
• Beslutninger som er virksomhetskritiske/påvirker hele virksomheten skal opp i 

kriseledelsen/til direktør. Kan møte oftere ved behov. Mindre justeringer kan tas 
fortløpende. Til sist er det dir som bestemmer.

• Beslutte hvordan HelseCIm skal brukes i sykehuset og sørge for opplæring
• mer effektiv kommunikasjon, forenklet, mindre detaljert
• Forståelse for need to know?



Forslag til tiltak forts. 
• Mer effektive beslutningsprosesser: rolleavklaring, parallelle prosesser, uklare bestillinger, 

hvem gir råd og hvem bestemmer?
• Vurdere om veiledningstjenesten skal fortsette
• Opprettholde gode rutiner for smittesporing
• Opprettholde gode rutiner for ivaretakelse av pasienter som mistenkes å være smittet med 

C19
• Vurdere «telt» for adgangskontroll 
• Bedre skilting (vise tydeligere at det er adgangskontroll og besøksrestriksjoner i sykehuset)
• Vurdere drift (belegg) i sykehuset fremover – forberede høyt fravær.
• Jobbe mer på tvers (langsiktig). Styrker samarbeidsrelasjoner i det daglige. Gripe denne 

muligheten når vi har den- tenke "ut av boksen".
• Få orden på «plakatbonanzaen»
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