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Forslag til vedtak 
 
1. Kvalitetsrapport:  

Styret ber administrerende direktør sikre oppfølging av forbedringsarbeid og satsningsområder i 
tråd med rapporten, med særskilt fokus på følgende: 
- Pasienter innlagt til primærrehabilitering skal FIM-registreres korrekt ved innleggelse og 

utskrivning, og resultatene skal brukes i rehabiliteringsprosessen 
- Oppfølging av «passert planlagt tid» og «ventetid» skal være i tråd med målsetningen.  
- Øke pasienttilfredsheten knyttet til å sette mål for pasientoppholdet. 
- Forbedringsarbeid rundt fall og fallforbygging 
- Sunnaas kvalitetsregister 

 
2. HMS-rapport:  

Styret ber administrerende direktør sikre oppfølging av satsningsområder som beskrevet i 
rapporten, med særskilt fokus på følgende: 
- Systematisk opplæring i HM 
- Kontroll av at HMS-systemene/rutinene etterleves 
- Sykefravær 
 

3. Analyse av alvorlige uønskede hendelser:  
Styret ber administrerende direktør sikre oppfølging av forbedringsområder som beskrives i 
rapporten, med særskilt fokus på følgende: 
- Pasientrelatert: Sikker legemiddelhåndtering 
- Medarbeiderrelatert: Satsningsområder beskrevet i HMS-rapporten 
- Driftsrelatert: Informasjonssikkerhet og personvern 

 
 
Nesodden, 19.03.2021 
  
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør  
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1. Hva saken gjelder 
Kvalitetsrapport, HMS-rapport og Årlig analyse av kritiske hendelser sees i sammenheng fordi 
«Trygge ansatte i et godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for god pasientsikkerhet» 
(Braithwaite J, et al. BMJ Open 2017;7: e017708. doi:10.1136/bmjopen-2017-017708), og 
legges frem for styret for beslutning for å forankre arbeidet med kvalitet, pasientsikkerhet og 
HMS.  
 
Del 1: Kvalitetsrapport  
Målgruppen er pasienter, pårørende, ansatte og andre interessenter og viser 2020-resultatene for 
områdene tilgjengelighet, effektivitet, effekt, pasientsikkerhet og -tilfredshet. Kvalitetsrapporten 
brukes i forbedringsarbeid, som grunnlag for fakta-ark som er tilgjengelig i avdelingene og til 
presentasjoner. Den publiseres på www.sunnaas.no  og oversettes til engelsk. 
 
Del 2: HMS-rapport 
HMS-rapporten gir innsikt i Sunnaas sykehus sitt arbeid med og status innen helse, miljø og sikkerhet. 
Dokumentet oppfyller krav i internkontrollforskriften om skriftlig dokumentasjon for: 
- Fastsettelse av HMS-mål  
- Oversikt over fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet innen HMS-området  
- Kartlegging av farer og problemer og vurdere risikoforhold  
- Utarbeidelse av handlingsplan  
- Iverksettelse av tiltak for å redusere risiko  
 
Del 3: Årlig analyse av alvorlige uønskede hendelser 
Alvorlige uønskede hendelser rapportert i forbedringssystemet TQM Helse danner grunnlag for 
analysen som gjennomføres i tråd med anbefalt CARF-standard i det internasjonale kvalitetssystemet 
for rehabilitering og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Analysen legges til grunn for 
forbedringsarbeid 2021.  

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Del 1: Kvalitetsrapport  
Sykehuset arbeider kontinuerlig med å forbedre resultatene som gjelder pasientenes aktivitet, 
samfunnsdeltakelse og kostnadseffektivitet for alle rehabiliteringsprogrammer, og innsatsen rettes 
spesielt mot målområder som er vurdert til moderat og lav måloppnåelse. Sykehuset følger også opp 
de prioriterte innsatsområdene «I Trygge hender 24/7». Pandemien har påvirket blant annet 
tilgjengeligheten på tilbudet; ventetider har økt til tross for økt satsing på digitale tjenester. Arbeidet 
med å strukturere datagrunnlaget for analyse av kvalitetsdata er intensivert, og resultatinformasjon 
pr. rehabiliteringsprogram muliggjør å måle effekt og effektivitet av tilbudet, og gir kunnskap om 
variasjoner i tjenestene.  
 
Valg av indikatorer er gjort på bakgrunn av tilgjengelig resultatinformasjon, anbefalte standarder i 
kvalitetssystemet CARF og Oppdrag- og bestiller dokumentet (OBD) for Sunnaas sykehus HF 2020. 
 
Rapporten viser at Sunnaas sykehus HF har høy måloppnåelse for mange av indikatorene. Til styret 
løftes særlig frem følgende forbedrings-, satsings-, og bevaringsområder for 2021:  
 
Forbedringsområder: 
- Tilgjengeligheten på tilbudet; «passert planlagt tid» og «ventetid»  
- FIM-registrering ved innleggelse og utskrivning og bruk av resultatene i rehabiliteringsprosessen 

https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/7/11/e017708.full.pdf
http://www.sunnaas.no/
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- Øke pasienttilfredshet knyttet til å sette mål for pasientoppholdet  
- Fallforebygging 
 
Satsningsområder 
- Integrere kvalitet, pasientsikkerhet og HMS jfr. Regional delstrategi for pasientsikkerhet og 

kvalitetsforbedring 2021-2024 
- Pasienter ved Sunnaas sykehus HF inngår i kvalitetsregister som måler resultat fra hvert 

rehabiliteringsprogram 
 
Bevaringsområde 
- Redusert antibiotikabruk 
 
Del 2: HMS-rapport 
HMS-området i 2020 er påvirket av pandemien som er årsak til forsinkelser og utsettelse av flere 
planlagte aktiviteter. Sunnaas har fulgt opp HMS indikatorer, og rapporter på disse tertialvis til HSØ. 
Integrering av HMS-området med kvalitet og pasientsikkerhet er fortsatt et viktig område hvor 
sykehuset i pandemien har måttet se disse områdene i sammenheng i blant annet spørsmål rundt 
smittevern, sykefraværsoppfølging og bemanning. 
 
Utfordringer i HMS området i 2020 har vært: 
- Å sikre adekvat personell i pandemisituasjon 
- Smittevern – å sikre adekvat smittevern i en uforutsigbar pandemi og etterleve sentrale 

forskriftskrav innen smittevern 
- Etterlevelse av lovkrav i henhold til HMS-opplæring for ledere 
- Etterlevelse av interne retningslinjer for organisering og opplæring i ergonomi/forflytning. Det 

meldes årlig personalskader i forbindelse med forflytning. 
- Å implementere HMS-området med øvrig virksomhetsstyring og internkontroll 
- Et høyt sykefravær grunnet pandemien 
- Å sikre godt nok system for gjennomføring av risikovurderinger som et verktøy for forebygging av 

vold og trusselhendelser 
- Fysisk arbeidsmiljø grunnet til dels svært gammel bygningsmasse 
 
Satsningsområder innen HMS i 2021 vil være: 
- Smittevern vil være hovedsatsningsområde så lenge pandemien pågår 
- HMS-opplæring for ledere 
- Ergonomi/Forflytning 
- Implementering av HMS-system i virksomhetsstyring 
- Oppfølging av arbeidsrelatert sykefravær 
- Revisjon og implementering av system for gjennomføring av risikovurderinger som verktøy for 

forebygging av vold og trusselhendelser 
 
Del 3: Årlig analyse av alvorlige uønskede hendelser 
Endring og forbedring fordrer oppfølging og oppmerksomhet for å skape og opprettholde resultater. 
Det forutsetter at feil og uønskede hendelser anses som kilder til læring og forbedring, og at det skal 
nytte å si ifra om uønskede hendelser og forbedringsforslag.  
 
Analysen beskriver alvorlige uønskede hendelser og er inndelt tre hovedkategorier: 
- Pasientrelaterte 
- Medarbeider- og HMS-relaterte 
- Driftsrelaterte  
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Utviklingstendens for alvorlige uønskede hendelser i 2020  
I 2020 ble det meldt 1311 uønskede hendelser og forbedringsforslag i forbedringssystemet TQM 
Helse (1482 meldte hendelser i 2019). Det antas at pandemien/færre innlagte pasienter kan være 
årsak til dette. Av 1311 hendelser var 58 definert som alvorlige.  
 
Det er kontinuerlig fokus på arbeidet med å styrke meldekulturen gjennom undervisning, 
internrevisjon og veiledning. Alvorlige uønskede hendelser gjennomgås i ledermøter og alvorlige 
pasienthendelser som vurderes å ha læringsverdi publiseres på www.Sunnaas.no.  Hendelser som er 
kategorisert som personskade rapporteres i HMS-linja, som involverer bedriftshelsetjenesten. 
Medarbeiderrelaterte hendelser er fast sak i HMS-forum.  
 
Hovedutfordringene innen alvorlige uønskede hendelser i 2020 har vært: 
- Pasienthendelser: legemiddelhåndtering; samstemming av legemidler og feilmedisinering 
- Konkret pasienthendelse innenfor behandling som utløste forenklet hendelsesanalyse 
- HMS-hendelser: muskel, skjelett og løfteskader 
- HMS-hendelser: trusler/vold utagerende adferd 
- Driftsrelaterte hendelser: informasjonssikkerhet og personvern 
 
Hovedsatsningsområder innen uønskede hendelser i 2021 vil være: 
- Forbedringsarbeid innenfor legemiddelsamstemming og enhetlige rutiner for 

legemiddelhåndtering i sykehuset 
- Oppfølging av tiltaksarbeidet etter hendelsesanalysen omtalt over 
- Systematisk gjennomføring av ergonomi/forflytningskurs 
- Gjennomgang og oppfølging av retningslinjer for vold og trusler om vold 
- Oppfølging av området sikkerhetskultur og etterlevelse av rutiner for gjennomføring av 

obligatoriske kurs innen personvern og informasjonssikkerhet 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Administrerende direktør vil sikre oppfølging av forbedringsarbeid i tråd med rapportene, med 
særskilt fokus på hovedutfordringer 2020 og identifiserte satsnings-/forbedringsområder 2021, jfr. 
pkt 2 i saksfremlegget. 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 

1. Kvalitetsrapport 2020 
2. HMS-årsrapport 2020 
3. Analyse av kritiske hendelser 2020 

 

http://www.sunnaas.no/
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