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Innledning 
Sunnaas sykehus HF er spesialsykehus innen fysikalsk medisin og 
rehabilitering, og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. De fleste 
pasientene kommer fra region Sør-Øst. I tillegg tar sykehuset imot 
pasienter fra hele landet og samhandler med ca. 270 kommuner 
hvert år. (218 i 2020). 
 
Sunnaas sykehus tilbyr tverrfaglig og høyspesialisert rehabilitering 
til pasienter med ryggmargskade, hjerneskader, hjerneslag, 
multitraumer, kognitive utfordringer, smertetilstander, alvorlige 
brannskader, nevrologiske sykdommer og sjeldne medfødte   
diagnoser.   
 
Det kliniske tilbudet er organisert som sengebasert, ambulant og 
poliklinisk, oppmøte og digitalt. Rehabiliteringstilbudet gis kort tid 
etter at skaden eller sykdommen har oppstått, og senere i skade-
sykdomsforløpet som kontroll, funksjonsvurdering og/eller 
vurdering av videre rehabiliteringsbehov, eller som intensiv trening. 
Sykehuset har livsløpsansvar for enkelte av målgruppene. 
 
For pasienten er rehabilitering en langvarig prosess, som først og 
fremst skjer utenfor sykehuset. Pasienten selv gjør den viktigste 
innsatsen, men det er behov for praktiske løsninger, videre 
rehabilitering, støtte og oppfølging lokalt. En vesentlig oppgave for 
Sunnaas sykehus er derfor å yte kompetansestyrkende arbeid og 
veiledning i samhandling med hele kjeden av instanser som ivaretar 
pasientenes helse og velferd. 

Brukermedvirkning 
Sykehuset har et brukerutvalg og et ungdomsråd. Utvalgene 

medvirker aktivt med revidering av mål, byggeplaner, 

utviklingsarbeid og strategiske prosesser i sykehuset. 

Ungdomsrådets fremmer synspunkter og saker som kan forbedre 

pasienttilbudet til unge brukere. 

Sykehuset arrangerer pasientallmøter og dialogmøter med bruker-

organisasjonene som representerer pasientgruppene på sykehuset. 

I møte med den enkelte pasient tilbyr sykehuset tilpasset pasient- 

og pårørendeopplæring. Erfaringskonsulentene gjør et arbeid av 

stor verdi ved å bistå pasientene i rehabiliteringsprosessen. 

Pasienter og pårørende skal involveres i avgjørelser gjennom hele 

rehabiliteringsprosessen. 

 

 

 

 

Verdigrunnlag 

Med utgangspunkt i nasjonale verdier: kvalitet, 

trygghet og respekt, legger Sunnas sykehus HF 

følgende innhold til egne verdier: 

Profesjonalitet  
høy faglig kompetanse og nysgjerrighet i møte 

med andre, trygghet på egen rolle og evne til å 

møte andre med kunnskap, medmenneskelighet 

og empati. 

 

Engasjement  
vise en sterk interesse for arbeidsoppgavene, la 

seg utfordre og forplikte gjennom aktiv deltagelse 

i faglige utfordringer og arbeidsmiljø. 

 

Glede  
spre glede gjennom optimisme og pågangsmot, 

inspirere, bidra til å skape glede for pasienter, 

kolleger og brukere. 
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Systematisk kvalitets- og 

pasientsikkerhetsarbeid   
Sunnaas sykehus HF skal bidra til et likeverdig tjenestetilbud, 
ivareta kvalitet og pasientsikkerhet og sikre at ressursene blir 
utnyttet best mulig. Sykehuset jobber systematisk med 
kontinuerlig forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet. 
Kvalitet og pasientsikkerhet er innført som faste temaer i alle 
ledermøter. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse 
og omsorgstjenesten trådte i kraft 2017 og den nasjonale 
handlingsplan for pasient og kvalitetsforbedring ble etablert i 
2019. 
 
I tillegg til å følge nasjonale lover og anbefalinger har 
sykehuset valgt et kvalitetssystem som er tilpasset medisinsk 
rehabilitering. Sunnaas sykehus er akkreditert av Commission 
on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF). CARF er en 
internasjonal ideell organisasjon, som akkrediterer 
tjenesteleverandører innen medisinsk rehabilitering verden 
over. Sunnaas sykehus ble første gang CARF-akkreditert i 
2006. Sykehuset startet arbeidet i 2020 med forberedelser til 
ny re akkreditering i følgende spesialiserte 
rehabiliteringsprogram: 
 
Program for multitraume, brannskader og Guillain-Barré  
Spesialprogram for ryggmargskade  
Spesialprogram for traumatisk hjerneskade  
Spesialprogram for hjerneslag  
Spesialprogram for barn og ungdom 
 
Sunnaas sykehus følger innsatsområder i 
pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7». 
 
Forebygging av fall 
Forebygging av trykksår 
Samstemming av legemiddellister  
Trygg utskrivning 
Underernæring 
Tidlig oppdagelse av sepsis på sengepost 
Pasientsikkerhetsvisitter 
 
Alle kliniske avdelinger og enheter med pasienttilbud 
gjennomfører pasientsikkerhetsvisitter to ganger i året. Her 
møtes representanter fra den øverste ledelsen og 
helsepersonell i klinisk praksis i dialogmøter om 
pasientsikkerhet. Våren 2020 ble pasientsikkehetsvisitten 
tilpasset smittevernregler og gjennomført i alle kliniske 
avdelinger. Fokus var etterlevelse av de nye covid-19 
retningslinjene. 
 

 

Forskrift om ledelse og kvalietsforbedring og 

nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet 

og kvalitetsforbedring er styrende for 

systematisk kvalitetsarbeid 

Mål i den nasjonale handlingsplanen: 

Redusere forekomsten av pasientskader 

Satsingsområder: 

Forbedre ledelse og kultur  

Øke kompetanse 

Utvikle nasjonale satsinger  

Etablere systemer og strukturer  



  

5 

Høsten 2020 markerte sykehuset den internasjonale 
pasientsikkerhetsdagen 17 september og det ble gjennomført 
flere arrangementer med fokus på pasientsikkerhet høsten 2020. 
 
Antibiotikastyring er et regionalt prosjekt i HSØ. Målet om 30 
prosent reduksjon av bredspektret antibiotika innen 2020 er 
nådd. Sykehuset registrerer prevalens av helsetjenesteassosierte 
infeksjoner (HAI) hvert kvartal på en fast dato. For å forebygge 
og begrense infeksjoner i helseforetaket, tilbyr 
smittevernpersonell kontinuerlig undervisning.  
 
Internrevisjon gjennomføres etter en fastsatt metode og et 
vedtatt revisjonsprogram. Internrevisjon er en egenkontroll som 
skal bidra til å sikre at sykehuset følger interne og eksterne krav, 
reduserer risiko og identifiserer forbedringsområder.  
 
Sykehuset er representert i regionale fora som ivaretar kvalitet 
og pasientsikkerhet. I tillegg deltar sykehuset i fagråd for det 
nasjonale ryggmargsskaderegisteret NorSCIR og i arbeidet med å 
kvalitetssikre og videreutvikle registeret. I 2020 ble Norsk 
ryggmargskaderegister vurdert til det høyeste stadium 4A av 
ekspertgruppen som vurderer kvalitet og funksjon av alle 
nasjonale medisinske register. På nettstedet kvalitetsregister.no 
offentliggjøres årsrapporten med informasjon og 
resultatinformasjon.  

Pandemiåret 2020 
Året har vært preget av covid-19 pandemien. Det har naturlig 

ført til økt oppmerksomhet på smittevern og beredskap. 

Smittevernteamet har kontinuerlig utarbeidet retningslinjer i 

tråd med nasjonale føringer, og sykehuset har endret arbeidsflyt 

og prosesser fortløpende. Umiddelbart etter pandemiens 

utbrudd i mars 2020, ble det satt i gang et arbeid med å etablere 

et spesialisert rehabiliteringstilbud til pasienter som hadde 

gjennomgått covid-19 sykdom. Under pandemien har ansatte 

vist stor evne og vilje til å bidra for å sikre gode vilkår for 

pasienter og kollegaer. Pandemien ble også en mulighet for å 

finne gode løsninger og implementere nye metoder og 

intervenere raskt. Ingen pasienter fikk påvist smitte av 

koronavirus under rehabiliteringsoppholdet på Sunnaas sykehus i 

2020.Pandemien har påvirket mange forhold i sykehuset – blant 

annet tilgjengeligheten på tilbudet, og ventetider har økt til tross 

for økt satsing på digitale tjenester til pasienter og pårørende der 

både det totale antallet og andelen av videokonsultasjoner økte 

vesentlig. 

I Brukerundersøkelsen 2020 viste at 91 prosent av pasientene i 
stor eller svært stor grad er fornøyd med tilbudet de har fått på 
Sunnaas sykehus HF i 2020. Tilsvarende svarte over 95 prosent at 

 

 

 

 

 

Jeg ble svært godt mottatt, selv i 

Covid 19 tiden 
(Sitat fra brukerundersøkelsen) 

 

 

Ingen pasienter eller ansatte ble i 2020 

smittet med koronavirus på sykehuset. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Våren 2020 ble det etablert et spesialisert 
rehabiliteringstilbud til pasienter som 
hadde gjennomgått covid-19 sykdom.  
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de følte seg trygge under sykehusoppholdet og at de ble mottatt 
på en god måte da de ankom sykehuset. 
 

Pasientdata og kvalitetsindikatorer  
Resultatene i denne kvalitetsrapporten visualiseres gjennom bruk 

av «trafikklys» som grønn, gul og rød. De fleste indikatorene, Key 

Performance Indicator (KPI) er målbare og viser utvikling rettet 

mot spesifikke mål, noe som gjør beslutningstakerne i stand til å 

vurdere måloppnåelse innen gitte rammer. På grunn av 

situasjonen med covid-19 er måloppnåelse for enkelte indikatorer 

justert etter Oppdrag og bestilling for Sunnaas sykehus HF juni 

2020. Pandemisituasjonen har påvirket måloppnåelse for flere 

indikatorer 

Pasientdata pr. program 

Pasient utskrevet, fordeling kjønn, og gjennomsnittlig alder per 

rehabiliteringsprogram 

Tilgjengelighet 

KPI 1.1 Ventetid – gjennomsnittlig antall ventedager 
KPI 1.2 Utskrivelser heldøgn og poliklinikk 
KPI 1.3 Bruk av tolk 
KPI 1.4 Passert planlagt tid  
KPI 1.5 Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger 
KPI 1.6 Avviste henvisninger 
 

Effektivitet 

KPI 2.1 Gjennomsnittlig liggetid per program 
KPI 2.2 Pasienter ikke møtt poliklinikk 
KPI 2.3 Andel epikriser sendt innen en dag  
 

Effekt  

KPI 3.1 Function Independence Measurement – FIM 
KPI 3.2 Utskrevet til pr. program 
 
Pasientsikkerhet 
KPI 4.1 Ikke-planlagte overføringer pr. program 
KPI 4.2 Fallhendelser 
KPI 4.3 Antibiotikabruk 
KPI 4.4 Prevalens av helseassosiert infeksjoner  
KPI 4.5 Risikoscreening  
 

Tilfredshet 

KPI 5.1 Pasienttilfredshet svarprosent  
KPI 5.2 Alt i alt hvor fornøyd er du med oppholdet 
KPI 5.3 Det ble utarbeidet mål for oppholdet sammen med deg.    
             Opplevde du å nå disse målene? 

 

 

 

 

 

 

 

«En kvalitetsindikator er et 

indirekte mål, en pekepinn, som 

sier noe om kvaliteten på det 

området som måles.» 
 (Definisjon kvalitetsindikator 

helsedirektoratet) 
 

 

 

 

Kvalitet på data som legges inn er en 

forutsetning for god resultatinformasjon  

 

Indikatorer for måling 
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KPI 5.4 Pasientklager 

Måloppnåelse for utvalgte indikatorer 

 
 

Høy måloppnåelse 

Resultat ligger innenfor akseptabelt nivå 

Moderat måloppnåelse 

Resultat ligger er utenfor 

akseptabelt nivå og skal ha fokus 

Lav måloppnåelse 

Resultat ligger vesentlig utenfor 

akseptabelt nivå og skal ha 

stort fokus 

KPI 1.3a Tolkens kompetanse 93% 
Mål: 93 % 

 KPI 1.1 Ventetid: 67 dager. 

 **Mål: Sunnaas<53  

   HSØ:<54 dager  

KPI 1.3b Fjerntolking: 71%                         
Mål: 40% 

KPI 3.1 Individuelle Funksjonelle 

målinger (FIM) Forbedring i 

poeng totalt pr. 

program.                                             

Hjerneslagprogrammet:15,5 p.   

Traumatisk hjerneskade:15,4 p 

Multitraume, nevrologi og 

brannskade: 19,3 p.                                             

Mål alle program: > 20 p  

KPI 1.2 Utskrivninger total                     
Heldøgn 2557 (79,7%)          
Poliklinikk 6940 (86,7%)                        
Mål: Heldøgn 3200. Poliklinikk 
8000. 

KPI 1.5 Gjennomsnittlig vurderingstid på 
henvisninger hele foretaket: 5,1 
kalenderdager                                                     
Mål: Sunnaas 5 kalenderdager.   
Nasjonalt 10 kalenderdager 

KPI 4.2 Fall per 1000 seng: 1,9%  
Mål: <1,5% 

KPI 1.4 Passert planlagt tid:11%         

** Mål: 6% 

KPI 2.2 Pasienter ikke møtt til poliklinisk 
konsultasjon: 0,7%                      
Mål: 1,5% 

KPI 5.1 Svarprosent 
pasienttilfredshet 54,3%                   
Mål: >60% 

 

KPI 2.3 Epikrisetid 1 dag: 74% 
Mål: 70% 

  

KPI 3.1 Individuelle Funksjonelle målinger 

(FIM). Forbedring i poeng totalt pr. 

program. Ryggmargsskadeprogrammet: 

25,4 p.                                                         

 * Barn og ungdom ryggmargsskader og 

multitraume  

Barn og ungdom med ervervet 
hjerneskader: 20,3 p.                                    
Mål alle program: > 20 p 

KPI 5.3 Pasienttilfredshet. 

«Det ble utarbeidet mål for 

oppholdet sammen med deg. 

Opplevde du å nå disse målene?» 

(62%)      

Måltall ikke satt 

 

KPI 4.3 Antibiotika (forbruk) redusert 

med: mer enn 30%                                                     

Mål: > 30% 

  

KPI 4.4 Prevalensmåling av 
sykehusinfeksjoner: 1,8%                    
Mål: <3 % 

  

KPI 5.2. Pasienttilfredshet. Alt i alt hvor 

fornøyd er du med oppholdet? 91%                                        

Mål: >90% 

  

Tabell I Oversikten viser forbedringsområdene som sykehuset har valgt som nøkkeltall. For å vurdere grad av måloppnåelsen er det 

avgjørende å definere måltall og grenseverdier for hver kvalitetsindikator. Oversikten viser bare de områdene klinikkledelsen har besluttet 

definert grenseverdier for. *Tallmaterialet for barn med ryggmargskade er under 5 og er derfor ikke presentert. **Tilleggs OBD 2020 corona 

justert juni: Mål 2020 om at gjennomsnittlig ventetid i 2020 skal reduseres sammenliknet med 2019 og mål 2020 om å overholde en større 

andel av pasientavtalene sammenliknet med 2019 (passert planlagt tid) bortfaller. KPI=Key Performance Indicator  
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Pasientdata per rehabiliteringsprogram 
Sykehuset bruker begrepet «primærrehabilitering» for den rehabiliteringen som gjennomføres rett 
etter akutt skade eller oppstått sykdom. Primærrehabiliteringsoppholdene har lenger varighet enn 
program som kontroll, vurdering og andre typer oppfølgingsopphold. I tabellene ( s.9) har vi fremstilt 
de ulike diagnosespesifikke rehabiliteringsprogrammene som pasientene har vært innlagt til, for 
eksempel hjerneslag, traumatiske hjerneskader eller smerterehabilitering. Tabellene er inndelt i 
tilbudet til voksne, barn og ungdom 0-18 år). Det fremkommer hvor mange ganger 
rehabiliteringsprogrammet har vært gjennomført og antall unike pasienter som har fått tilbud. 
Programmet kan være gjennomført flere ganger for samme pasient.  
 
Når det gjelder kjønnsfordeling er tendensen fremdeles at det er flere menn innlagt til rehabilitering 
enn kvinner, med unntak av enkelte spesifikke programmer og smerterehabiliterings-programmene, 
der majoriteten av pasientene er kvinner.  
 
Median alder varierer fra 38 til 54 for primærrehabiliteringsprogrammene, mens det i 
oppfølgingsoppholdene er mindre variasjon i median alder (49 - 57). 
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Voksne: primærrehabilitering og smerterehabilitering  
Program spesifikk Gjennomf. Unike 

pas.  
Andel 

kvinner 
Gj.snt. 
alder 

Maks 
alder 

Min 
alder 

Median 
alder 

Hjerneslag 145 145 32 % 52,9 78 20 54 

Lette til moderate kognitive 
følgevirkninger 

144 143 38 % 46,5 74 19 48 

Multitraume, brannskade og 
G-B syndrom 

67 67 46 % 48,3 82 19 51 

Ryggmargskade 84 84 31 % 55,1 80 19 59 

Smerterehabiliteringsprogram 40 36 58 % 44,5 65 19 46 

Smerterehabiliteringsprogram 
- Hypermobilitet 

52 50 94 % 38,0 65 19 38 

Traumatisk hjerneskade 72 71 28 % 49,3 81 19 50 

 

Voksne: kontroll - vurdering - oppfølging – gruppe 

 

Voksne: spesifikke rehabiliteringsprogram  

Program spesifikk Gjennomf. Unike 
pas.  

Andel 
kvinner 

Gj.snt. 
alder 

Maks 
alder 

Min 
alder 

Median 
alder 

Arbeidsevne 109 109 53 % 43,1 65 19 45 

Cerebral parese 67 57 51 % 40,8 74 19 36 

Poliomyelitt 47 45 62 % 62,8 85 32 70 

Rehabiliteringspotensial 229 224 48 % 45,7 80 19 45 

Spastisitet 35 29 40 % 51,1 75 25 52 

Spise og svelgefunksjon 83 83 47 % 59,3 89 19 63 

Transportvurdering 132 128 28 % 49,5 81 19 52 

 

Barn 0-18 år 
Program spesifikk Gjenno

mf. 
 Unike 

pas.  
Andel 

kvinner 
Gj.snt. 
alder 

Maks 
alder 

Min 
alder 

Median 
alder 

Ervervet hjerneskade - Kontr - 
Vurdering - Oppflg- Grp 

29 26 48 % 13,4 18 7 14 

Ervervet hjerneskade - 
Primærrehabilitering 

18 18 22 % 12,6 18 3 14 

Ryggmargskade og multitraume - 
Kontr - Vurdering - Oppflg- Grp 

26 22 50 % 15,0 18 1 16,5 

Ryggmargskade og multitraume - 
Primærrehabilitering 

8 8 25 % 14,9 18 3 17 

Spise og svelgefunksjon - 
Spesifikke rehabiliteringsprogram 

16 16 56 % 7,1 15 1 5,5 

Transportvurdering - Spesifikke 
rehabiliteringsprogram 

33 32 45 % 17,2 18 16 17 

Andre - Spesifikke 
rehabiliteringsprogram* 

  
75 % 18,0 18 18 18 

Program spesifikk Gjennomf. Unike 
pas.  

Andel 
kvinner 

Gj.snt. 
alder 

Maks 
alder 

Min 
alder 

Median 
alder 

Hjerneslag 203 167 35 % 55,3 81 19 57 

Lette til moderate kognitive 
følgevirkninger 

132 127 44 % 47,9 75 20 49 

Multitraume, brannskade og G-B 
syndrom 

76 72 47 % 48,6 82 20 51 

Ryggmargskade 449 384 32 % 51,8 88 19 53 

Traumatisk hjerneskade 82 69 32 % 50,9 81 19 51 

Tabell II beskriver gjennomførte program, unike pasienter per program og demografiske pasientdata. Med «gjennomførte program» menes hvor mange 
ganger programmet har vært gjennomført i løpet av 2020. *Antall pasienter i «Andre - Spesifikke rehabiliteringsprogram» er mindre enn 5.   



  

10 

1.0 Tilgjengelighet  
For en del av indikatorene for tilgjengelighet har det vært lavere 

måloppnåelse i 2020. Året har vært preget av at sykehuset raskt 

har måttet omstille seg covid-19-situasjonen ved blant annet 

midlertidig nedstenging av avdelinger, omlegging av polikliniske 

tilbud til digitale konsultasjoner og etablering av tilbud til pasienter 

med rehabiliteringsbehov etter gjennomgått covid-19 sykdom. 

1.1 Ventetid – gjennomsnittlig antall 

ventedager 
Gjennomsnittlig ventetid i 2020 er 67,1 dager for avviklede 

pasienter på Sunnaas sykehus HF. Det er 15 dager mer enn i 2019. 

Årsaken til den høye ventetiden er at deler av behandlingstilbudet 

ble stengt ned i en periode i 2020 grunnet covid-19. Det førte til at 

pasientavtaler ble utsatt. I desember 2020 var ventetiden 48 

dager. Kontinuerlig inntak av utsatte pasientopphold ved ledig 

kapasitet og kontroll av ventelister ukentlig er tiltak som er 

iverksatt for å redusere ventetiden. 

Uttak av ventetid skjer en gang per måned. Der det registreres feil i 

vurdering av henvisning, vil dette påvirke ventedager. Det ble i en 

måned i 2020 oppdaget en registreringsfeil som har medført 

betydelig antall ventedager ved avdeling for ryggmargsskade 

(RMS).  Det jobbes kontinuerlig med god registreringspraksis og 

etterkontroll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasienter som er henvist til primærrehabilitering etter ny skade 

eller akutt sykdom, er allerede i behandlingsforløp og inngår ikke i 

den offisielle ventetidsstatistikken. Primærrehabilitering er 

 

 

          

 

 

 

67 dager gjennomsnittlig ventetid for 

pasienter unntatt primærrehabilitering  

 

 

11 % av pasientavtaler har passert 

planlagt tid og venter på tidspunkt for 

avtale 

 

 

 

 

Økningen i ventetider kan forklares med 

at deler av behandlingstilbudet ble 

stengt ned i en periode grunnet covid-

19.  I tillegg har en registreringsfeil 

medført betydelig antall ventedager ved 

avdeling for ryggmargsskade (RMS).  

 

 

Tilgjengelighet 

Fig I: Ventetider – unntatt primærrehabilitering - Sunnaas sykehus.  
KRE= Kognitiv rehabilitering, VRD= Avdeling for vurdering, SLA= Avdeling for 

hjerneslag, TBI= avdeling for traumatiske hjerneskader, RMS= avdeling for 

ryggmargsskader enhet for barn og unge, MNB= avdeling for multitraume, 

nevrologi og brannskader, OPF = avdeling for oppfølging, PIA = avdeling for 

poliklinikk, ambulante tjenester.  
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kjernevirksomhet for Sunnas sykehus, og det er derfor et behov for 

oversikt over ventetider. Det gjennomføres av den grunn 

månedlige punktmålinger over antall pasienter som er klare for 

overføring til Sunnaas Sykehus, og over hvor lang tid de venter før 

de får tilbud ved sykehuset.  

 

Noen avdelinger har kapasitetsutfordringer på enkelte program. 

Andre har stort trykk på nye henvisninger og få utskrivelser, 

herunder pasienter med stor kompleksitet. 

Sykehuset satser ytterligere på poliklinisk aktivitet og ambulant 
virksomhet for å avhjelpe kapasitetsutfordring på sengebasert 
virksomhet. Det forventes at dette også kan forbedre 
kapasitetsutnyttelsen.  

  

1.2 Utskrivelser heldøgn  og poliklinikk  

Sykehuset har en sengekapasitet på 159 senger. Dette er uendret 

fra tidligere år.  

I 2020 hadde sykehuset 2557 heldøgns-utskrivelser. Dette er en 

nedgang fra 3219 i 2019. Målet for 2020 var 3200 heldøgns 

utskrivelser.  

 

 

I 2020 gjennomførte sykehuset 6940 polikliniske konsultasjoner. 

Målet for 2020 var 8000 konsultasjoner. Det er en reduksjon på 

739 konsultasjoner fra 2020 sammenlignet med 2019. Antall 

konsultasjoner for det tverrfaglige programmet Helse og arbeid 

har hatt en nedgang fra 1306 til 958 konsultasjoner. Øvrige 

polikliniske konsultasjoner har hatt en nedgang på 391.  
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[Sidestolpetittel] 

 

 

 

 

 

Antall heldøgn utskrivelser 2557 

Antall polikliniske konsultasjon 5982 

Antall helse og arbeid konsultasjoner 958 

 

 

 

 
 

Manglende måloppnåelse i antall 

utskrivelser og polikliniske 

konsultasjoner kan bl.a. forklares med at 

deler av behandlingstilbudet ble stengt 

ned i en periode grunnet covid-19  

 

 

Tilgjengelighet 

Fig II Antall utskrivelser 
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Poliklinisk aktivitet ble redusert grunnet stengt oppmøte i en 

periode under pandemien. Digitale løsninger ble tatt i bruk for å 

opprettholde tilbudet. En stor andel av den polikliniske 

aktiviteten er treningsbehandling i Studio 99. Fra mars 2020 ble 

denne aktiviteten redusert, og justert gjennom året etter 

gjeldende retningslinjer. 

1.3 Bruk av tolk 
På Sunnaas sykehus HF registreres antall tolkeoppdrag, hvilke 

språk det har vært behov for, tolkens kvalifikasjoner og hvilken 

tolketype som er benyttet. Av i alt 645 gjennomførte 

tolkeoppdrag på Sunnaas sykehus i 2020 fremgår det at 93 

prosent av oppdragene har vært utført av tolker med 

statsautorisasjon eller tolkeutdanning. Det har vært levert tolk 

på 30 ulike språk i 2020 (32 i 2019). Den største språkgruppen er 

polsk 33 prosent, mens arabisk (13prosent), sørkurdisk (13 

prosent) og litauisk (12prosent) er de nest største 

språkgruppene. 

Antall tolkeoppdrag har gått litt ned fra 665 (2019) til 645 (2020). 

Det kan være flere årsaker til denne nedgangen, som for 

eksempel restriksjoner i besøk til sykehuset og nedstenging av 

avdelinger i perioder på grunn av covid 19.  

Sunnaas sykehus har mål om at 40 prosent av alle tolkeoppdrag 

skal leveres som fjerntolking. I 2020 er 71 prosent levert som 

fjerntolking (26 prosent i 2019) via videokonsultasjon eller 

telefon. Denne økningen har sannsynligvis sammenheng med 

smitteverntiltak og besøksrestriksjoner ved sykehuset. Flere 

ulike videoløsninger ble anvendt med varierende hell og i stor 

grad påvirket av ustabile nettverk, samt ulik teknologimodenhet 

hos tolkebrukerne. Det er grunn til å anta at enkelte 

Fig III: Antall utskrivelser  
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50%

60%

70%

80%

90%

100%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2018 2019 2020

Tolks kompetanse 

Tolks kompetanse Mål

Fig III. Tolks kompetanse 

 

 

 

 

 

 

 

Fremmøtetolk 29 % 

Tolking video 44 % 

Tolking telefon 27 % 

 

 

 

 

 

  

Økningen i andelen tolkeoppdrag 

gjennomført som videotolking kan 

forklares med at både sykehus og 

tolketjeneste har omstilt seg som følge av 

Covid-19 

Tilgjengelighet 
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tolkeoppdrag ikke har vært avholdt som følge av dette. Grafen under viser oversikt over de ulike 

tolkemetodene. Både fremmøtetolk og videotolk ivaretar kvaliteten på tolkesamtalen og er beskrevet 

som foretrukne tolkemetoder for å ivareta pasientsikkerhet (NOU 2014, tolking i offentlig sektor). Det 

er derfor uheldig at bruken av telefontolk øker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Passert planlagt tid for pasientavtaler 
Sunnaas sykehus HF skal til enhver tid ha oversikt over ventende pasienter i behandlingsforløp og 

rapporterer månedlig på passert planlagt tid til Helse Sør-Øst. Sykehuset skal kunne planlegge aktivitet 

frem i tid, basert på andel av planlagte kontakter.  

Helseforetaket skal overholde minst 94 prosent av avtalene innen utgangen av 2020. Sunnaas sykehus 

overholdt 89 prosent av pasientavtalene i 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Andel pasienter som har passert planlagt tid i helseforetaket økte fra desember 2019 (399) til 

desember 2020 (461). I 2019, og frem til covid-19 brøt ut i 2020, hadde denne indikatoren en god 

utvikling. Andel og antall med passert planlagt tid steg kraftig da sykehuset stengte ned vurderings- og 

oppfølgingstilbudet, samt oppmøte poliklinikk. For å få ned passert planlagt tid er det satt inn tiltak om 

bruk av video- og telefonkonsultasjoner i oppfølgingsprogrammer for avdeling for ryggmargsskade og i 

avdeling for traumatisk hjerneskade. 
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Fig V Passert planlagt tid. Mållinje er covid 19 justert 2020..  
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1.5 Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger  
 

Sunnaas sykehus HF sitt mål er 5 

virkedager og måler kun 

legevurderingstid (fra henvisningen 

er mottatt til legen har vurdert om 

pasienten har rett til nødvendig 

helsehjelp). Gjennomsnittlig 

vurderingstid var 5,1 virkedager i 

2020. Denne har gått noe ned 

sammenlignet med 5,7 virkedager i 

2019. Dette følges tett opp og gode 

rutiner opprettholdes for å nå målet i 

2021. Alle henvisninger har en 

vurderingstid under 10 virkedager. 

Det er det nasjonale målet der 

vurderingstiden defineres som antall 

virkedager fra henvisningen er 

mottatt av spesialisthelsetjenesten til 

pasienten har fått informasjon om han/hun har rett til nødvendig helsehjelp i henhold til Lov om 

pasient- og brukerrettigheter, §2-2. 

 

1.6 Avviste henvisninger  
Avviste henvisninger gjelder tilfeller 

der det vurderes at pasienten ikke har 

rett til nødvendig helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten eller at 

Sunnaas sykehus HF ikke har et tilbud 

for aktuell målgruppe. Det arbeides 

kontinuerlig med å veilede og 

informere henvisere om hvem som er 

målgruppen for sykehusets 

rehabiliteringstilbud. I 2020 ble 673 

(19,2 prosent) av 3510 henvisninger til 

Sunnaas sykehus avslått. Det er en 

svak økning i antall avviste 

henvisninger sammenlignet med 2019 

(665), men en svak prosentvis 

nedgang sammenlignet med 2019 

(20,8 prosent). Dette skyldes økning i 

antall henvisninger til sykehuset i 

2020 sammenlignet med 2019 (3193   

henvisninger totalt).  
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Fig VII: Avviste henvisinger Sunnaas sykehus HF 
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Fig VI: Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger Sunnaas sykehus HF 



  

15 

2.0 Effektivitet  
2.1 Gjennomsnittlig liggetid per program 
Det er variasjon i liggetid mellom de ulike 

rehabiliteringsprogrammene i sykehuset. Pasienter som innlegges 

til primærrehabilitering etter skade eller sykdom, har lengre 

opphold enn pasienter som innlegges til vurderings- og 

oppfølgingsopphold. Pasienter som innlegges til høyspesialisert 

rehabilitering har ofte komplekse og sammensatte utfordringer, og 

det kan være stor variasjon i skadeomfang og pasientens tilstand. 

Dette gjenspeiles derfor i lengre liggetid. For å imøtekomme 

pasientenes behov og for å sikre en god overføring fra sykehus til 

hjemmet, utskrives mange pasienter for en kortere periode for å 

prøve seg i hjemmemiljø etter sykdom eller skade.  

 

Liggetid for noen programmer er forhåndsbestemt og varierer lite 

over tid: 

 Arbeidsevnevurdering: 2 uker 

 Cerebral parese gruppeopphold: 5 dager 

 Poliomyelitt – vurderingsopphold: 5-10 dager 

 Rehabiliteringspotensial vurderingsopphold: 2 uker 

 Spastisitet vurderingsopphold: 3-5 dager 

 Spise- og svelgefunksjon: 2-3 dager 

 Funksjonsvurdering/vurdering av transportbehov: 5 dager 

 Kontrollopphold varierer i tid fra 1 til 10 dager 

 

Gjennomsnittlig liggetid i 2020 for 

primærrehabiliteringsprogrammene: 

 Barn og ungdom 0-18 år ryggmargskade og multitraume: 119 dager 

 Ryggmargskade: 62 dager 

 Multitraume, nevrologi og brannskade: 62 dager 

 Traumatisk hjerneskade: 58 dager 

 Barn og ungdom 0-18 år ervervet hjerneskade: 58 dager 

 Kognitiv rehabilitering: 31 dager 

 Hjerneslag: 38 dager 

 Smerterehabiliteringsprogram: 6 dager 

 

Se også tabell s. 16 for sammenligning av liggetid for 

primærrehabiliteringsprogrammene i 2018, 2019 og 2020. 

 

 

 

     

 

         

 

 

 

 

 

Meget positiv med faste team og 

personell som følger en gjennom 

oppholdet. 
(Sitat fra brukerundersøkelsen) 

 

 

 

 

 

Behov for litt mere tid til å gå i 

dybden på problemene, gikk litt 

fort. 
(Sitat fra brukerundersøkelsen) 
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Gjennomsnittlig liggetid per program, primæropphold 

Voksne: primærrehabilitering og smerterehabilitering      
                                                                                                                                    Gjennomsnittlig liggetid 
Program spesifikk 2018 2019 2020 
Hjerneslag 41 41 38 
Lette til moderate kognitive følgevirkninger 31 31 31 
Multitraume, brannskade og G-B syndrom 65 67 62 
Ryggmargskade 64 72 62 
Smerterehabiliteringsprogram 6 7 6 
Smerterehabiliteringsprogram - Hypermobilitet 8 9 8 
Traumatisk hjerneskade 60 57 58 
Barn 0-18 år       
   Gjennomsnittlig liggetid  
Program spesifikk 2018 2019 2020 
Ervervet hjerneskade - Primærrehabilitering 52 63 58 
Ryggmargskade og multitraume - Primærrehabilitering 62 77 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell III: Gjennomsnittlig liggetid per rehabiliteringsprogram. 
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2.2 Pasienter «ikke møtt» til poliklinikk  
Andel pasienter «ikke møtt til konsultasjon» på Sunnaas sykehus HF for 2020 er 0,7 prosent. Det er en 

positiv reduksjon fra 1,2 prosent i 2019. Treningspoliklinikken Studio 99 inngår ikke i statistikken. Høsten 

2020 implementerte sykehuset seriebestilling. Dette gjør det mulig å registrere ikke møtt, også på Studio 

99. Helse og arbeid har hatt en reduksjon fra 0,8 prosent i 2019 til 0,4 prosent i 2020 av pasienter som 

ikke har møtt til oppsatt tid.  

Grafene «ikke møtt» til poliklinisk konsultasjon er delt inn etter lokalisasjoner. Programmet «Helse og 

arbeid» er skilt ut som egen graf.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2020 har pasientene hatt flere kontaktpunkter med poliklinikken før en planlagt konsultasjon. Vi ser 

tre forklaringer på dette. Som et smitteverntiltak under pandemien har poliklinikken ringt til alle 

pasienter med avtale om fysisk oppmøte senest dagen før planlagt konsultasjon. I tillegg mottar alle 

pasienter en påminnelse på SMS 24 timer før planlagt konsultasjon. I 2020 ble 22 prosent av alle 

utførte konsultasjoner gjennomført ved videokonsultasjon. I forbindelse med planlagte digitale 

polikliniske konsultasjoner blir pasientene kontaktet av sykehuset i forkant av konsultasjonen for 

bistand til oppkobling på digital plattform. 

Et forbedringsområde for 2020 var å jobbe videre med å etterleve registreringsrutiner for begge 

lokalisasjoner, slik at korrekt registrering av «ikke møtt» kvalitetssikres i enda større grad. Tiltak er 

iverksatt og følges videre opp. I 2020 er kodepraksis bedret. Poliklinikken har tilegnet seg kompetanse 

på kodekvalitet, riktig registrering og bruk av rapporter i DIPS. Det forventes at kunnskapen vil også 

øke i sykehuset for øvrig for 2021. 

 

 

 

Fig VIII: Pasienter som «ikke møtt» -poliklinikk 
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2.3 Epikrise sendt innen en dag   
Sunnaas sykehus HF sendte totalt 74 prosent av epikrisene innen én dag i 2020. Tall for desember 

2020 viser at 80 prosent av epikrisene sendes innen én dag. Det er en økning på 20 prosentpoeng fra 

januar 2020. 

I 2019 ble det innført nytt nasjonalt mål om at 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen én dag 

etter utskrivelsen. Rutiner og arbeidsprosesser er korrigerte for å nå dette målet. I Sunnaas sykehus 

skrives epikriser etter ferdigstilling av tverrfaglig rapport. Det betyr at minst seks yrkesgrupper skal 

dokumentere sin vurdering før legen kan ferdigstille epikrisen. Dette medførte omlegging av 

arbeidsmetoder for både leger og øvrig tverrfaglig team.  I løpet av 2020 er endringen implementert i 

samtlige kliniske sengeposter. Prosjektet har gått over i drift og leder for legene er ansvarlig for 

oppfølgingen. Det blir sendt ut månedlige oversikter til legene og avdelingslederne. I tillegg utarbeides 

det individuell statistikk som gjennomgås på medarbeidersamtalen, ev. oftere ved behov. Totalt har 

Sunnaas sykehus økt fra 16 prosent i 2018 til 74 prosent i 2020. 
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Fig IX: Viser epikrise innen en dag. N = antall utsendte epikriser i hver avdeling og prosent økning pr. avdeling. KRE= 

Kognitiv rehabilitering, VRD= Avdeling for vurdering, SLA= Avdeling for hjerneslag, TBI= avdeling for traumatiske 

hjerneskader, RMS= avdeling for ryggmargsskader enhet for barn og unge, MNB= avdeling for multitraume, nevrologi og 

brannskader, OPF = avdeling for oppfølging, 
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3.0 Effekt  

3.1 Function Independence Measurement – FIM 
Functional Independence Measure (FIM) er en måling som 

illustrerer evnen til å utføre daglige gjøremål. FIM-verktøyet er 

raskt å administrere og brukes for å samle data individuelt og å 

presentere data på store grupper. Graden av aktivitetsbegrensning 

forandrer seg i løpet av rehabiliteringsperioden. De endringene 

som kommer fram i FIM-resultatene, kan brukes til å fange opp 

forbedringer i funksjon i daglige gjøremål og til å analysere 

resultatet av rehabiliteringen.  

 

Det er sykepleier, i samarbeid med tverrfaglig team, som scorer 

pasienter som er innlagt til primærrehabilitering*.  

 

Endring i poeng viser hvor stor forbedring i selvstendighet 

pasienten har hatt fra innleggelse til utskrivelse. Sunnaas sykehus 

anser ikke FIM som et godt nok nyansert verktøy til å reflektere 

endringer i kognitiv funksjon hos pasientgruppen med de kognitive 

vanskene. For 2020 viser resultatene en gjennomsnittsendring i 

funksjonsforbedring og kognitivt forbedring for alle primær 

rehabiliteringsprogram, på totalt 18,8 poeng. 

Sykehuset har mål om gjennomsnittlig forbedring på over 20 

poeng. 

 

 

 
Resultater forbedring. 

Forandring i gjennomsnittlig poeng fra 

innleggelse til utskrivelse: 

 

 Ryggmargsskade voksne  

 25,4 poeng. N=57 

 

 Multitraume, brannskade og 
Guillain-Barré syndrom 19,3 poeng. 
N=48 
 

 Traumatisk hjerneskade 15,4 poeng. 
N=46 

 

 Hjerneslag 
 15,5 poeng. N=91 
 

 Ervervet hjerneskade barn og 
ungdom 20,3 poeng. N=12 
 

 Tallmaterialet for barn med 
ryggmargskade og multitraume er 
under 5 og er derfor ikke 
presentert. 

 
 
*Primærrehabilitering er definert som den 

rehabiliteringen som gjennomføres rett etter 

akutt skade eller oppstått sykdom. 

 

 

 

Opplever større kontroll og 

forståelse for utfordringene mine 
(Sitat fra brukerundersøkelsen) 

 

Effekt 
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Function Independence Measurement – FIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig X-XIV: Function Independence 

Measurement – FIM endring i 

funksjonsevne innleggelse og 

utskrivelse.  
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3.2 Utskrivelse per program 
Data er hentet fra det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS og er fordelt i fem hovedkategorier; 

hjem, sykehjem, annen rehabiliteringsinstitusjon, sykehus, annet. 

Målet for mange pasienter som er innlagt til rehabilitering, er å flytte hjem igjen når de utskrives fra 

sykehuset. Etter en funksjonsnedsettelse er det ofte behov for omfattende tilpasninger i hjemmet, 

derfor kan ikke alle pasienter utskrives direkte hjem etter rehabilitering. Pasienter kan ha behov for 

oppfølging på andre rehabiliteringsinstitusjoner eller ved rehabiliteringsavdelinger på sykehjem eller 

helsehus, før de kan komme hjem.  Flere rehabiliteringsprogram tilbyr en ukes opphold for oppfølging 

av konkrete mål satt under rehabiliteringsoppholdet. 

Hjem: Pasienter som er til opphold i vurderings- og oppfølgingsavdelinger bor i hovedsak hjemme og 

utskrives naturlig nok hjem. Disse programmene er derfor ikke tatt med i tabellen under. Pasienter 

som har vært innlagt til primærrehabilitering utskrives også i hovedsak direkte hjem.  

Annen institusjon: Pasienter kan ha behov for å fortsette rehabiliteringen andre steder etter 

oppholdet på Sunnaas sykehus. Pasientene utskrives da til andre rehabiliteringssenter som Sunnaas 

sykehus samhandler med for et tidsbegrenset opphold med målsetning om trening styrke, balanse og 

sluttføring av rehabilitering.   

Sykehjem: Pasienter utskrives til sykehjem eller helsehus. Dette kan være midlertidige opphold og ikke 

nødvendigvis på permanent basis. Pasienter med hjerneslag kan ha behov for opphold ved 

rehabiliteringsavdelinger på sykehjem/helsehus før de utskrives hjem     

Sykehus: inkluderer alle sykehusspesialiteter for utredning, oppfølging og behandling av eksisterende 

eller nyoppståtte helsetilstander.          

 

Type program Alder Program spesifikk Unike pas. Hjem Annet Syke-
hjem 

Annen 
rhb.inst. 

Syke-
hus 

Primærrehabilitering  0 - 18 Ervervet hjerneskade 18 83 % 0 % 0 % 0 % 17 % 
Primærrehabilitering  0 - 18 Ryggmargskade og multitraume 8 88 % 0 % 0 % 13 % 0 % 
Primærrehabilitering Voksen Hjerneslag 145 65 % 2 % 8 % 19 % 6 % 
Primærrehabilitering Voksen Lette til moderate kognitive følgevirkninger 143 99 % 1 % 0 % 0 % 1 % 
Primærrehabilitering Voksen Multitraume, brannskade og G-B syndrom 67 81 % 0 % 4 % 4 % 10 % 
Primærrehabilitering Voksen Ryggmargskade 84 82 % 1 % 10 % 5 % 2 % 
Primærrehabilitering Voksen Traumatisk hjerneskade 71 67 % 1 % 13 % 8 % 11 % 
Smerterehabiliterings-

program 
Voksen Smerterehabiliteringsprogram 36 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Smerterehabiliterings-
program 

Voksen Smerterehabiliteringsprogram 50 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

 

 

Tabell IV: Utskrivelse til hjem, annet, sykehjem, annen rehabiliterings institusjon og sykehus.  
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4.0 Pasientsikkerhet 

4.1 Ikke-planlagte overføringer pr. program 
Ved Sunnaas sykehus HF identifiserer vi hvilke sykehusinnleggelser 

som ikke er planlagte overføringer til akuttsykehus og årsaken til 

dette.  Resultater fra analyse brukes i forbedringsarbeid rettet mot 

rehabiliteringsprogram/tilbud og undervisning av pasienter, 

pårørende og ansatte.  

En ikke-planlagt overføring kan oppstå ved uventede tilstander som 

infeksjoner, fallhendelser, forverring av tilstand eller andre akutte 

situasjoner.  Pasienter som har vært utsatt for store traumer eller 

alvorlige sykdom kan raskt utvikle en forverret tilstand. En pasient 

kan også ha flere ikke-planlagte overføringer under rehabiliterings-

prosessen på grunn av at tilstanden er kompleks og/eller at den 

samme problemstillingen er tilbakevendende. Totalt var det 122 

ikke-planlagte overføringer, hvorav 90 var unike pasienter, til andre 

sykehus i 2020. Sammenlignet med 2019 er det en økning av ikke –

planlagte overføringer på 20 i 2020. 

Pasientene blir overført til akuttsykehus for videre observasjon og 

behandling før de returnerer til Sunnaas sykehus for å fortsette 

rehabilitering. 

Å holde oversikt over og evaluere ikke-planlagte overføringer gir 

nyttig informasjon om behandlingsforløp, uforutsette hendelser og 

helseforetakets håndtering av disse (kunnskap, rutiner og 

effektivitet), samt informasjon om samarbeid og flyt mellom 

helseforetakene og bydel/kommuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årlig analyse av ikke planlagte 

overføringer er gjennomført for CARF-

akkrediterte program. 

Forbedringsarbeid setter fokus på gode 

rutiner for å fange opp forverret tilstand 

hos pasienter tidlig i forløpet.   

 

 

 

 

 

 

Kunne vært ønskelig med tettere 

kommunikasjon mellom 

behandlende sykehus og Sunnaas 

sykehus 
(Sitat fra brukerundersøkelsen) 

 

 

 

NEWS2 

(Early Warning Score II) er innført som 

klinisk verktøy. 

 

 

Effekt 
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Tabell Ikke-planlagte overføringer pr. program  

 

Type program Alder   Program spesifikk Gjennomf. Unike 
pas. 

Ikke 
planlagt 

Kontr - Vurdering - 
Oppflg- Grp 

Voksen Rehabiliteringsprogram for hjerneslag-
Kontr 

203 167 3 

Kontr - Vurdering - 
Oppflg- Grp 

Voksen Rehabiliteringsprogram for 
multitraume, brannskade og G-B 
syndrom 

76 72 2 

Kontr - Vurdering - 
Oppflg- Grp 

Voksen Rehabiliteringsprogram for 
ryggmargskade-Kontr 

449 384 22 

Kontr - Vurdering - 
Oppflg- Grp 

Voksen Rehabiliteringsprogram traumatisk 
hjerneskade-Kontr 

82 69 2 

Primærrehabilitering 0-18 Ervervet hjerneskade 18 18 13 
Primærrehabilitering 0-18 Ryggmargskade og multitraume 8 8 3 
Primærrehabilitering Voksen Hjerneslag 145 145 21 
Primærrehabilitering Voksen Lette til moderate kognitive 

følgevirkninger 
144 143 1 

Primærrehabilitering Voksen Multitraume, brannskade og G-B 
syndrom 

67 67 18 

Primærrehabilitering Voksen Ryggmargskade 84 84 21 
Primærrehabilitering Voksen Traumatisk hjerneskade 72 71 15 
Spesifikke 
rehabiliteringsprogr. 

Voksen Rehabiliteringspotensial 229 224 1 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell V: Ikke planlagte utskrivelser pr. program. Med gjennomførte program menes hvor mange ganger programmet har vært 

 gjennomført i løpet av 2020.  Enkelte pasienter kan ha vært innlagt til ulike rehabiliteringsprogram ila 2020, enten i samme avdeling 

eller annen avdeling 
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4.2 Fallhendelser  
Pasienter som er innlagt til rehabilitering har ofte økt risiko for fall. 

Måltallet for fallhendelser er satt til færre enn 1,5 fall per 1000 

liggedøgn. I 2020 er det en liten økning fra 2019 med 1,7 til 1,9 fall 

per 1000 liggedøgn.  Måloppnåelsen må også sees i sammenheng 

med at det har vært færre liggedøgn i 2020 sammenlignet med 

2019.  

Sykehuset har arbeidet systematisk med å forebygge fall og følger 

anbefalinger fra I trygge hender 24/7. 

Alle nye pasienter screenes for fallrisiko ved innkomst, og 

pasienter med risiko for fall følges opp med tverrfaglig tilnærming. 

Pasienter får informasjon om at de har fallrisiko, og det gis både 

individuelt og gruppebasert opplæring.  

Antall fallhendelser (69) er så å si uendret fra 2019 (70). De fleste 

fallhendelser skjer på dagvakt på pasientrom og/eller pasientbad.  

 

Avdeling for hjerneslag og avdeling for ryggmargskade har flest 

meldte fall per 1000 liggedøgn i perioden. Som ledd i det 

systematiske arbeidet for å forebygge fall, gjennomgår 

pasientsikkerhetsutvalget alle alvorlige fallhendelser. I 2020 var 

det registrert en fallhendelse som medførte skade hos pasient 

(brudd, brist, sår eller lignende). Fallhendelser som har 

læringsverdi for andre, blir anonymisert og publisert på sykehusets 

nettsider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

Screening av fallrisiko

 

Tiltak skal iverksettes ved risiko over 2 

poeng 

 

      

 

 

 

 

 

      

Effekt 

Fig XV Fallhendelser meldt i forbedringssystemet TQM-Helse. KRE= Kognitiv 
rehabilitering, VRD= Avdeling for vurdering, SLA= Avdeling for hjerneslag, TBI= 
avdeling for traumatiske hjerneskader, RMS= avdeling for ryggmargsskader enhet 
for barn og unge, MNB= avdeling for multitraume, nevrologi og brannskader 
OPF = avdeling for oppfølging, PIA = avdeling for poliklinikk, ambulante tjenester 
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4.3 Antibiotikabruk 
Sunnaas sykehus HF har nådd målet om 30 prosent reduksjon i 

forbruk av bredspektrede antibiotika siden 2012, men reduksjonen 

er lavere i 2020 enn i de tre foregående årene (statistikk fra 

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i 

spesialisthelsetjenesten). I 2020 har Sunnaas sykehus 46 prosent 

reduksjon i forbruk av bredspektrede antibiotika sammenlignet 

med 2012. Det er variasjon i reduksjon mellom ulike 

bredspektrede antibiotika.   

Ved hensiktsmessig antibiotikabruk, reduseres utvikling av 

antibiotikaresistente bakterier som er et overordnet mål i norske 

helseinstitusjoner. Sunnaas sykehus etablerte 

antibiotikastyringsprogram i 2016, og det systematiske arbeidet 

med blant annet klok antibiotikabruk fortsetter. Leger og 

sykepleiere oppfordres til å gjennomføre e-læringskurs i 

antibiotikabruk, og i undervisning om smittevern til ansatte i 

sykehuset er antibiotikabruk og antibiotikaresistens ett av flere 

faste temaer.  

4.4 Prevalens av sykehusinfeksjoner  
Samlede resultater fra prevalensundersøkelser viser en stabil 

forekomst av infeksjoner som oppstår ved sykehuset. 

Prevalensundersøkelsene gjennomføres fire ganger i året, og gir et 

øyeblikksbilde for de aktuelle registreringsdagene. Når tallene 

deles opp på avdelingsnivå, har enkelte avdelinger fortsatt høy 

forekomst av egenoppståtte infeksjoner og særlig 

urinveisinfeksjoner.  

Hensikten med registreringen er forbedring. Ingen skal skades av 

infeksjoner som kan forebygges. For å høyne pasientsikkerheten, 

må alle forebyggende tiltak og etterlevelse av disse gjennomgås 

ved hver enkelt infeksjon som oppstår i sykehuset. 

 

 

 

Målet om 30 prosent reduksjon i samlet 

forbruk av bredspektret antibiotika er 

nådd 

 

 

 

I 2020 var prevalensen av 

helsetjenesteassoiserte infeksjoner 1,9% 

 

E. coli-bakterier. Foto: iStockphoto.com 
 

HAI. Helsetjenesteassosierte infeksjoner 

 

 

Effekt 
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Fig XVI: Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner på Sunnaas sykehus  
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4.5 Risikoscreening 
Sykehuset følger anbefalinger fra I trygge hender 24/7, og screener alle pasienter for følgende 

risikoområder ved innleggelse: 

 

 Fall 

 Trykkskade  

 Smitte 

 Underernæring  

 Alkoholbruk 
 
Hensikten med screeningen er å avdekke risiko, for deretter å følge opp pasienter som har risiko med 
tverrfaglig tilnærming og pasientopplæring. Underernæring kartlegges i elektronisk kurvesystem, 
MetaVision. Ved avdekket risiko blir tiltak satt i behandlingsplan og ernæringsskjema opprettes. Barn 
har eget ernæringsskjema.  I 2020 ble 70 prosent av alle opprettede skjema for alle 4 områdene 
sammenlagt fullstendig utfylt. 
 

 

 
Hvor mange pasienter som har risiko for ett eller flere av områdene avhenger av flere forhold. Totalt 
hadde 22 prosent av pasienten risiko for fall. Hos 35 prosent ble det avdekket høyt alkoholforbruk og 
risiko for alkoholrelaterte problemer. 
 

 
 

Andelen risiko-vurderingsskjema som er fullstendig utfylt 

Avdeling for Fall Trykkskade Smitte Alkohol 

Kognitiv rehabilitering 93 % 37 % 98 % 83 % 

Multitraume, brannskade og G-B syndr. 92 % 98 % 94 % 92 % 

Oppfølging 97 % 99 % 96 % 86 % 

Ryggmargskade og barn/unge 95 % 100 % 95 % 85 % 

Hjerneslag 100 % 98 % 98 % 85 % 

Traumatisk hjerneskade 92 % 100 % 100 % 87 % 

Vurdering 90 % 97 % 97 % 78 % 

Total 93 % 92 % 97 % 82 % 

 Andel pasienter med risiko for  

Avdeling for Fall Trykkskade Smitte Alkohol 

Kognitiv rehabilitering 12 % 0 % 1 % 34 % 

Multitraume, brannskade og G-B syndr. 21 % 25 % 9 % 45 % 

Oppfølging 21 % 20 % 7 % 47 % 

Ryggmargskade og barn/unge 21 % 27 % 8 % 45 % 

Hjerneslag 30 % 13 % 11 % 38 % 

Traumatisk hjerneskade 23 % 10 % 15 % 62 % 

Vurdering 23 % 1 % 3 % 26 % 

Total 22 % 8 % 5 % 35 % 

Tabell VI: Andel skjema fullscoret pr. risiko område pr. avdeling 

 

Tabell VII Gjennomsnittlig risiko alle screenede pasienter i klinikk  
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5.0 Pasienttilfredshet 
Sunnaas sykehus HF gjennomfører fortløpende en intern 
brukerundersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres anonymt og alle 
pasienter inviteres til å svare i forbindelse med utreise eller ved 
kontakt med poliklinikken. Resultater fra brukerundersøkelsen 
foreligger hvert tertial og tilbakemeldingene brukes i det interne 
forbedringsarbeidet. 
Sunnaas sykehus deltar i tillegg i en nasjonal undersøkelse av 
pasienters erfaringer med døgnopphold innen rehabilitering.  
Høsten 2019 ble brukerundersøkelsen ved Sunnaas sykehus 
evaluert, og på bakgrunn av dette ble det gjort endringer i den 
tekniske løsningen, antall skjema og spørsmål til brukerne. Den nye 
løsningen skal være lettere å navigere i for pasientene, og ble tatt i 
bruk andre tertial 2020. Resultatene fra 
pasienttilfredshetsundersøkelsen gjøres kjent for pasienter, 
ansatte og interessenter gjennom: 
 

 Brukerutvalget 

 Ungdomsutvalget 

 Årlig resultatinformasjon i kvalitetsrapport 

 I møtefora på alle nivå i sykehuset inkl. styret 

 Fakta-ark til oppslag i avdelingene  

5.1 Svarprosent  

I 2019 var svarprosenten svært lav (20%) og ulike tiltak ble 
iverksatt for å øke svarprosenten. I andre og tredje tertial 2020 
svarte 776 pasienter på brukerundersøkelsen. Det utgjør 54 
prosent av pasientene som ble utskrevet i perioden. Dette er en 
positiv utvikling fra 2018 (48%) og 2019 (20%).  

 

5.2 «Alt i alt hvor fornøyd er du med 

oppholdet?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunnaas mål er at 60% av pasientene 

som skrives ut, svarer på undersøkelsen.  

I 2020 svarte 54 prosent av pasientene 

på brukerundersøkelsen (mai-desember) 

 

 

 

 

 

Det kjennes bra å møte et faglig 

team som faktisk forstod hvem 

jeg er og hva min situasjon er 
(Sitat fra brukerundersøkelsen) 

 

 

 

 

 

Av de voksne pasientene svarte 91 

prosent at de er fornøyd med tilbudet 

ved Sunnaas sykehus 

 

 

 

 

 

Pasienttilfredshet 

Fig XVII Tilfredshet pr. type opphold. KRE= Kognitiv rehabilitering, VRD= 
Avdeling for vurdering, SLA= Avdeling for hjerneslag, TBI= avdeling for 
traumatiske hjerneskader, RMS= avdeling for ryggmargsskader enhet 
for barn og unge, MNB= avdeling for multitraume, nevrologi og 
brannskader, OPF = avdeling for oppfølging, PIA = avdeling for 
poliklinikk, ambulante tjenester 
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I 2020 svarte 91 prosent av de voksne pasientene at de i stor eller 
svært stor grad er fornøyd med tilbudet på Sunnaas sykehus. I 
fritekstkommentarer fremheves spesielt det faglige nivået og 
kompetansen hos personalet. Samtidig etterlyser enkelte pasienter 
flere og mer varierte aktiviteter.  

5.3 «Det ble utarbeidet mål for oppholdet med 

deg. Opplevde du å nå disse målene?»  
På spørsmålet om målene som var satt for oppholdet ble nådd, 

svarte 62 prosent i stor eller svært stor grad. Det jobbes med å 

sette tydelige mål ut fra pasientenes individuelle behov, og 

tilbakemeldinger på dette spørsmålet følges fra tertial til tertial. 

Spørsmålet er ikke like aktuelt for alle typer pasientopphold, og 

det er stor variasjon mellom avdelingene.  

5.4 Nasjonal undersøkelse  
Blant voksne pasienter som har vært inneliggende i minimum 5 
dager på Sunnaas sykehus HF har 78 pasienter (01.12.2019- 
30.11.2020) besvart den nasjonale undersøkelsen av pasienters 
erfaringer med døgnopphold innen rehabilitering. 
 
Undersøkelsen består av 49 spørsmål, og den foreløpige 
oppsummeringen fra Folkehelseinstituttet viser at 
gjennomsnittsskåren fra pasientene ved Sunnaas sykehus HF er 
lik, eller med små avvik i positiv og negativ retning, skåren ved 
andre rehabiliteringsinstitusjoner/avdelinger på samtlige 
spørsmål. Resultatene fra den nasjonale undersøkelsen er også i 
samsvar med resultater fra den interne undersøkelsen ved 
Sunnaas sykehus HF, og viser at 86 prosent av pasientene i stor 
eller svært stor grad er fornøyd med tilbudet. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Målene ble satt, men ikke 

nødvendigvis for oppholdet men 

for veien videre 
 (Sitat fra brukerundersøkelsen) 
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5.5 Pasientklager 
Sunnaas sykehus HF mottok totalt henholdsvis 26 og 24 skriftlige 

klager i 2020 og 2019. Det er en økning sammenlignet med antall 

klager fra 2018 (11). Klagene er behandlet etter gjeldende 

retningslinjer for håndtering av klage.  

Alle tilbakemeldinger blir behandlet systematisk og analysert. 

Klagesaker grupperes innen 5 områder, se figur 18. Vi har valgt å 

kategorisere klager på forhold før oppholdet: Ventetid, 

rettighetsklager. Rettighetsklager innebærer klage på avslag om 

rett til rehabilitering i spesialisthelsetjeneste i form av tilbud ved 

Sunnaas sykehus. Klager under oppholdet: Behandling eller 

hendelser under oppholdet, epikrise/rapporter, 

samhandling/overføring til annen institusjon/nivå).  

Analysen er et viktig bidrag i forbedrings– og kvalitetsarbeidet på 

Sunnaas sykehus.  

Sykehuset jobber aktivt for åpenhetskultur og pasientene 

informeres om sine klagerettigheter dersom de ikke er fornøyde 

med tilbudet de får på sykehuset. Tilbakemeldinger og klager fra 

pasientene er en viktig del av forbedringsarbeid på sykehuset. I 

2020 iverksatt en avdeling et kvalitetsforbedringsprosjekt. Målet 

var å forbedre planlegging av utskrivelse/overføring til et annet 

nivå/institusjon og å kommunisere bedre med pasienter og 

pårørende rundt dette. 
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Pasienttilfredshet 

Fig XVIII Klager mottatt Sunnaas sykehus HF  2018 ,2019 og 2020. *inkl.: Beslutningsprosess, 
faglige vurderinger, planlegging av utskrivelse, førerkort, kommunikasjon, ansatt, NPE  
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6.0 Oppsummering 
Sunnaas sykehus HFs viktigste bidrag til pasienter og pårørende er å 

yte effektiv, høyspesialisert rehabilitering med god kvalitet. I 2021 

vil vi fortsette arbeidet med kontinuerlig forbedring. En av prioritert 

oppgavene er å utarbeide en handlingsplan som er i tråd den nye 

regionale delstrategien for kvalitet og pasientsikkerhet.  Målet med 

delstrategien er å redusere risiko for pasientskader og redusere 

uønsket variasjon i tilbud og kvalitet.  

 

Pandemien har påvirket mange forhold i sykehuset – blant annet 
tilgjengeligheten på tilbudet, og flere av indikatorene på ventetider 
har økt. Det er iverksatt flere tiltak for å få ventetiden til 
rehabilitering ned. For å ivareta tilgjengeligheten på 
rehabiliteringstilbudet innførte sykehuset i 2020 økt satsing på 
digitale tjenester til pasienter og pårørende.  
 
Under pandemien har ansatte vist stor evne og vilje til å bidra for å 
sikre gode vilkår for pasienter og kollegaer. Pandemien ble også en 
mulighet for å finne gode løsninger og implementere nye metoder 
og intervenere raskt.  
 
Det har vært jobbet iherdig med smittevern og ingen pasienter fikk 
påvist covid-19 smitte under rehabiliteringsoppholdet på Sunnaas 
sykehus i 2020. 
 
Sykehuset har et overordnet mål om å forbedre resultat som 

gjelder aktivitet, samfunnsdeltagelse og kostnadseffektivitet for alle 

våre rehabiliteringsprogrammer. I løpet av 2021 er målet at alle 

pasienter som rehabiliteres på Sunnaas sykehus skal inngå i et 

kvalitetsregister. Kvalitetsdata fra rehabiliteringsprogram vil på sikt 

gjøre det mulig å måle effekten av tilbudet og gi bedre kunnskap 

om variasjoner på de tjenestene vi yter. 

 

 

Informasjon om våre tilbud på www.sunnaas.no.   

 

 

Regional delstrategi HSØ blir sentral i 

arbeidet med pasientsikkerhet og 

kvalitetsforbedring i årene fremover 

 

Målet er: 

• Redusere uønskede hendelser 

• Redusere uønsket variasjon 

 

Tiltakene nasjonalt skal nås på følgende 

innsatsområder 

• Pasientens helsekompetanse 

• Sikkerhetsorientert ledelse 

• Kompetanse om sikkerhet og 

kvalitetsforbedring 

• Regionens innsats på nasjonale 

satsninger 

• Systemer og strukturer 
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