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Risikobilde LGG 3. tertial 2020  
Pilene i risikobildet viser utvikling fra forrige tertial. Redusert risiko: pil ned, økt risiko: pil opp.      
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4 
Stor 

        

 

      Økte 
ventetider  

 

    ISF-regelverket 
rehabilitering 

 
   Samstemming 
legemiddellister  

 
 

 

3 Moderat      Økt bruk av 
brutto månedsverk 
(ny)   
 
      Leveransetid SP  
 

 
       
      Bygg  
 

  

 

2  
Liten 

  
 

     Informasjons-  
sikkerhet og 
personvern  
 
     Samarbeids-    
avtaler: tilbud for 
helse og arbeid 

 

1 
Meget liten 

     

 1  
Ubetydelig 

2 
Lav 

3 
Moderat 

4 
Alvorlig 

5 
Svært 
alvorlig 

KONSEKVENS 

 ISF-regelverket for rehabilitering er 
uhensiktsmessig og uklart 

 Samstemming legemiddellister gjennomføres ikke 
etter gjeldende rutiner  

 Bygg: Vedtak om investeringsbeslutning er ikke 
berammet 

 Økt ventetider   
 Økt bruk av brutto månedsverk  
 Lang leveransetid fra Sykehuspartner inkludert 

STIM (Standardisering og IKT infrastruktur-
modernisering) 

 Informasjonssikkerhet og personvern  
 Samarbeidsavtaler: tilbud for helse og arbeid - 

mangler avklaring av finansiering og aktivitetsnivå 
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Oppfølgingsplan LGG 3. tertial 2020 
Risikoområder Nå-situasjon og tendens 

Konsekvens  
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 relevante myndigheter 
at ISF-regelverket på 
rehabiliteringsområdet er 
uhensiktsmessig og uklart. 
Helsedirektoratet tok vinteren 
2020 initiativ til å revidere 
regelverket. Arbeidet ble 
påbegynt høsten 2020 – 
fagdirektør og klinikkoverlege 
deltar i arbeidsgruppen.  

Tiltak:  
- Delta i arbeidsgrupper for å 

revidere ISF-regelverket for 
rehabilitering 
 
 

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

Tiltak:  
- Delta i arbeidsgrupper for å 

revidere ISF-regelverket for 
rehabilitering 

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

Tiltak:  
- Fagdirektør og klinikkoverlege 

deltar i Helsedirektoratets 
arbeidsgrupper for å revidere 
ISF-regelverket for 
rehabilitering. 
Sykehuset følger opp evt. 
spørsmål og orienterer 
interne og eksterne angående 
ISF-finansiering knyttet til 
rehabilitering.  

 
Forventet effekt: 
Arbeidet fører til tilpasning av 
regelverket fra 2022 og nytt 
revidert regelverk ferdigstilt fra 
driftsår 2023. 

Klinikkoverle
ge  

Samstemming av 
legemiddellister  

Konsekvenser for 
pasientsikkerhet:  
 
Det har forekommet flere 
uønskede hendelser der 
manglende samstemming har 
påført pasienter medisinske 
komplikasjoner. 
 
Status pr. desember er økning i 
andel pasienter som er 
samstemt ved innleggelse i 5 
av 7 avdelinger . 

Tiltak:  
- Innføring og implementering i 

MetaVision vil ha effekt for 
gjennomføring. 

- Gjennomgang av arbeidsflyt 
legemiddelhåndtering 

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

 Tiltak: 
- Månedlige målinger og 

formidling av resultat til alle 7 
avdelinger - satt i system med 
forbedringsteam 

- Øke kompetanse blant legene 
- Månedlig premiering av 

avdelingene  
 
Forventet effekt:  
Alle pasienter  har samstemt 
legemiddelliste innen 24 timer 
etter innleggelse 

Klinikksjef  
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Risikoområder Nå-situasjon og tendens 
Konsekvens  

1. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

2. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

3. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  
 

Bygg: oppstart 
konseptfase  

Forventet vedtak om 
investeringsbeslutninger i 
styret HSØ 2020 ble ikke fattet.  
  

Tiltak:  
- Oppfølging av idefaserapport 

og konsekvensanalyse bygg D 
mot HSØ 

- Oppfølging mot eget (nytt) 
styre 

 
 
 
Forventet effekt: 
- Det forventes at HSØ sikrer at 

investeringsbeslutning 
byggetrinn 3 fattes i juni-
møtet 

Tiltak: 
- Oppfølging av idefaserapport 

og konsekvensanalyse bygg D 
mot HSØ 

- Oppfølging mot styre 
 
 
 
 
Forventet effekt: 
- Det forventes av HSØ sikrer at 

investeringsbeslutning 
byggetrinn 3 fattes før 
utgangen 2020 

Tiltak: 
- Framskrivningsarbeid igangsatt i 
regi av HSØ. 
- Oppfølging av idefaserapport og 
konsekvensanalyse bygg D mot 
HSØ 
- Oppfølging mot eget styre 
 
 
Forventet effekt: 
Investeringsbeslutning i HSØ-
styret i 1.halvår 2021 
 

Adm.dir  

Prosjektleder  

 

 

 

 

 

 

 

Økte ventetider  

- gj.snitt ventetid 

- passert planlagt tid 

- punktmåling  

 
 
 
 
 
  

Covid 19-pandemien har ført til 
konsekvenser for ventetid til 
behandling og utredning ved 
sykehuset. 
Status ventetider: 
 
- Gjennomsnittlig ventetid 

for avviklede pasienter var 
i 2020 på 67,1 dager mot 
mål på 53 dager.  

- Passert planlagt tid er 
økende. Status pr. 
desember er at 11 % av 
henvisningene har passert 
planlagt tid mot mål på 6 
%.  

- Punktmåling av 
henvisning til 
primærrehabilitering viser 

 Tiltak: 
Fortsette arbeidet med god 
planlegging av pasientaktivitet  
- Kontinuerlig inntak av utsatte 

pasientopphold ved ledig 
kapasitet: ringeliste 

- Kontroll av ventelister hver 
14. dag 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tiltak: 
Fortsette arbeidet med god 
planlegging av pasientaktivitet for 
å sikre beleggsprosenten  
- Kontinuerlig inntak av utsatte 

pasientopphold ved ledig 
kapasitet: ringeliste 

- Daglig monitorering av 
avbestillinger/utsettelser 
grunnet covid-19 

- Planlegge for overbooking av 
pasienter 

- Systematisere bruk av VK i 
oppfølgingsprogram for 
avdelingene RMS og TBI  

- Avdeling for vurdering 
organiseres for å ta imot 

Klinikksjef  
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Risikoområder Nå-situasjon og tendens 
Konsekvens  

1. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

2. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

3. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  
 

at ventetid til program 
lette til moderate 
kognitive følgevirkninger 
er på 294 ventedager. 

 
 
 
 
 
 
 
Forventet effekt: 
- Reduksjon av ventetid og 

pasienter med passert 
planlagt tid. 

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

pasienter til kognitiv 
rehabilitering  

- Bruke ventelister til 
rehabiliteringsprogrammene 
på tvers av avdelinger, gi 
oppfølgingstilbud på 
primæravdelinger. 

- Kompetanseheving for å 
ivareta flere pasientgrupper. 

 
Forventet effekt: 
- Reduksjon av ventetid og 

andel pasienter med passert 
planlagt tid. 
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Risikoområder Nå-situasjon og tendens 
Konsekvens  

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. 

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

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

Tiltak:  
- Det er avtalt møte med SP 

januar 2021 – der tiltak avtalt 
tidligere gjennomgås og 
oppfølging avtales. 

- Oppfølgingsmøter med 
kundeansv/service manager   
2 ganger pr mnd. 

- Bruk av eskaleringsprosedyre i 
kritiske saker 

- Sterkere deltagelse i viktige 
prosjekter for Sunnaas i STIM. 

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

Innovasjonss
jef 

 

 

Økt bruk av brutto 
månedsverk (NY)  

 

 

Overforbruket i brutto 
månedsverk er i hovedsak i 
klinikken og skyldes i stor grad 
økt bruk av variabel lønn i form 
av ekstravakter og overtid.  

En del av dette skyldes direkte 
og indirekte 
koronapandemien. Det har 
vært oppbemanning grunnet 
aktivitet i helgene i bygg D 

  Tiltak: 
- Styrking av 

ansettelsesutvalgets mandat 
- Innskjerpede rutiner for 

tidsbegrensede stillinger 
(vikariater) 

- Fortsette med 
klinikkdriftsmøter tre ganger 
pr. uke 

Klinikksjef  
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Risikoområder Nå-situasjon og tendens 
Konsekvens  

1. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

2. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

3. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  
 

f.eks og lavere terskel for å 
være hjemme med 
symptomer.  

Klinikken har i tillegg gjennom 
året meldt om økt behov for 
fastvakter.  

En annen årsak til økt bruk av 
månedsverk økning av ansatte 
i permisjoner, både 
foreldrepermisjoner og 
prosjekter.  

Det gjennomføres nå en 
analyse av dette. 

Brutto månedsverk i desember 
er 596,4 – HiÅ er 585,5  
 

Mål brutto månedsverk per 
mnd 564 

- Det gjennomføres nå en 
analyse av økt bruk av 
mnd.verk 
 
 
 

Forventet effekt: 
- Reduksjon i antall mnd. verk  
- Reduksjon i bruk av variabel 

lønn 

Informasjons-
sikkerhet og 
personvern  

Manglende risikovurderinger 
på enkelte systemer, inkl. 
MTU.  

Internkontroll ivaretas ikke på 
en tilstrekkelig måte.  

Økt bruk av tekniske løsninger 
pga Covid 19 (f. eks. 
videokonsultasjoner, 
hjemmekontor) skaper 
menneskelige, tekniske og 

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:  
- Nyansatt MTU-ingeniør skal 

jobbe med ROS fra mars 2021. 
- Langsiktig digitaliseringsplan 

med eget kapittel om 
informasjonssikkerhet  

- Utføre overordnet 
risikovurdering  

- Informasjonssikkerhet forslått 
revisjonstema på 
revisjonsplan 21/22 
 

Innovasjons-
sjef 
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Risikoområder Nå-situasjon og tendens 
Konsekvens  

1. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

2. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

3. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  
 

organisatoriske sårbarheter 
som ikke er kartlagt enda.  

 

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

Forventet effekt: 
ROS-vurderinger mer a jour. 
 

Forventet effekt:  
- Nyansatt MTU-ingeniør 

reduserer teknisk gjeld 2. 
kvartal 2021.  

- Digitaliseringsplan gir bedre 
planlegging og tydeligere 
prioriteringer.  

- Risikovurderinger vil gi mindre 
usikkerhet, og vil kunne 
redusere sannsynlighet for 
uønskede hendelser. 

Samarbeidsavtaler 
med helseforetak 
om tilbudet for 
Helse og arbeid 

Etter at prosjekt Raskere 
tilbake gikk over i drift i f.o.m. 
1.1.2018, ble midlene overført 
til opptaksområdene og fordelt 
etter inntektsmodellen. SunHF 
har ikke eget opptaksområde 
og ble derfor ikke tildelt 
midler. Fordi øvrige 
helseforetak ennå ikke har 
etablert egne tilbud, har SunHF 
mottatt midlertidig tildeling for 
Helse og arbeid fra HSØ RHF 
årlig. For 2021 har det vært 
jobbet med å lage avtaler 
mellom to av de andre 
helseforetakene og Sunnaas. 
Avtalene er ikke ferdig, på 
grunn av uenigheter om prisen 
for tjenestene. Sunnaas har 
behov for avklaring av 
finansiering og aktivitetsnivå 
for Helse og arbeid i 2021.  

Tiltak:  
- Tema på dialogmøte med HSØ 

RHF 1. tertial 
Kontakte helseforetakene for 
utarbeidelse av avtaler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forventet effekt: 
Avklaring før september 2020. 

Tiltak:  
Det er etablert samarbeidsmøte 
med helseforetakene for 
utarbeidelse av avtaler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forventet effekt: 
Avklaring om avtaler med 
helseforetakene om tilbudet. 

Tiltak:  
Det er etablert samarbeidsmøte 
med helseforetakene for 
utarbeidelse av avtaler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forventet effekt: 
Avklaring om avtaler med 
helseforetakene om tilbudet. 
 

Klinikksjef og 
økonomidir. 
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Risikoområder Nå-situasjon og tendens 
Konsekvens  

1. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

2. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

3. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  
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