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Risikobilde LGG 1. tertial 2021 
Pilene i risikobildet viser utvikling fra forrige tertial. Redusert risiko: pil ned, økt risiko: pil opp.     
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4 
Stor 

        

 

 
Samstemming 
legemiddellister  

 
Samarbeids-    
avtaler om tilbud 
for helse og 
arbeid 

 

3 Moderat  Passert planlagt 
tid  
 
Brannvern (ny) 

Sykefravær (ny)  
 
 
       
Leveransetid SP  
 

 
Økt bruk av 
brutto 
månedsverk    
 
 

 

2  
Liten 

  
 

 
Beleggsprosent (ny) 
 
 

Informasjons-  
sikkerhet og 
personvern 

       
Byggetrinn 3   

 

1 
Meget liten 

 Off. Ventetid     

 1  
Ubetydelig 

2 
Lav 

3 
Moderat 

4 
Alvorlig 

5 
Svært 
alvorlig 

KONSEKVENS 

 Samarbeidsavtaler: tilbud for helse og arbeid - 
mangler avklaring av finansiering og aktivitetsnivå 

 Samstemming legemiddellister  
 Økt bruk av brutto månedsverk  
 Byggetrinn 3: Vedtak om investeringsbeslutning er 

ikke berammet 
 Sykefravær  
 Leveransetid fra Sykehuspartner inkludert STIM 

(Standardisering og IKT infrastruktur-modernisering)  
 Informasjonssikkerhet og personvern  
 Passert planlagt tid  
 Brannvern 
 Beleggsprosent  
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Oppfølgingsplan LGG 1. tertial 2021  

 

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  

 

Samarbeidsavtaler 
om tilbud for helse 
og arbeid 

Etter at prosjekt Raskere tilbake 
gikk over i drift i 2017, ble midlene 
overført til opptaksområdene. 
Sunnaas sykehus HF har ikke eget 
opptaksområdet og ble derfor ikke 
tildelt midler. Fordi øvrige 
helseforetak enda ikke har 
etablert egne tilbud, har Sunnaas 
sykehus HF mottatt midlertidig 
tildeling for Helse og arbeid fra 
HSØ RHF årlig. Det har vært jobbet 
med å lage avtaler mellom de 
andre helseforetakene og Sunnaas 
sykehus HF uten at dette har blitt 
ferdigstilt. Det er ikke oppnådd 
enighet om avtaler i løpet av 
1.tertial. Saken er oversendt til 
HSØ.  
 
Ved utgangen av 1. tertial er det 
fremdeles ikke avklaring.  

Tiltak og forventet effekt: 
- Det foreligger en avklaring på 

videre drift av H/A – tilbudet 
innen 01.07.21 

  Klinikksjef  

Samstemming av 
legemiddellister  

Mål 90 % 

Status klinikk pr. 14 april 2021 er 
46% av pasienter er dokumentert 
samstemt innen 72 timer etter 
innleggelse.  
 
2 avdelinger av 7 har nådd mål i 
periode aug. 2020-april 2021 

Tiltak: 
- Månedlige målinger og formidling 

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

- Øke kompetanse blant legene 
- Prosjekt klinisk farmasi  
Forventet effekt:  
- Oppnå måltall 
 

  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  

 

Økt bruk av brutto 
månedsverk  

 

 

Nåsituasjon: Brutto mnd. verk per 

30. april: 585,5 som er 8,7 over 

samme periode 2020, og 18,2 over 

budsjettert mnd. verk HIÅ tom 

april. 

Konsekvens: Risiko for at årets 

måltall ikke nås dersom ikke 

strenge tiltak iverksettes. Må sees 

i sammenheng med arbeid for 

redusert sykefravær  

Tendens: Topp i mars/april som 

forventes redusert pga ferie 

(påske)/karantene 

 

Tiltak:  

- Innskjerpe rutiner for 

tidsbegrensede stillinger 

(vikariater) 

- Styrket mandat 

ansettelsesutvalget trer i kraft 

- Fortsette med klinikkdriftsmøter 

tre ganger pr. uke 

- Gjennomføre analyse av økt bruk 

av månedsverk 

- Redusere sykefravær 

- Forsterke rekrutteringspolicy spl 

(partsarbeid) 

Forventet effekt: 

- Reduksjon i antall mnd. verk  

- Reduksjon i bruk av variabel lønn 

- Innstramminger som følge av 
styrket mandat 
ansettelsesutvalget 
 

 -  Administrasjon og 
organisasjons 
direktør 

 

Klinikksjef  

Byggetrinn 3   Nåsituasjon: Det mangler 
investeringsbeslutning/vedtak om 
oppstart konseptfase byggetrinn 3 
 
Konsekvens: 
Dårlig standard på kliniske bygg, 
dårlig fysisk arbeidsmiljø 
 
Tendens:  
Det forventes at det blir fattet et 
vedtak innen utgangen av tredje 
kvartal.  

Tiltak:  
Tett dialog med Helse Sør-Øst 
 
Forventet effekt: 
Investeringsbeslutning og oppstart 
konseptfase 

  Administrasjon og 
organisasjons 
direktør 
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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  

 

Sykefravær (ny) 

Mål 6,3 % 

Nåsituasjon: Sykefravær i mars 8,9 
% - HiÅ 8,3 %. Økningen i mars er 
Covid 19 relatert. 
 
Tendens: Prognose fra GAT-
analyse: Nedadgående i april. 
Konsekvens: Økt bruk av variabel 
lønn, mindre kontinuitet i 
sykehusdriften 

 

Tiltak: 
- Ukentlig monitorering av 

sykefravær 
- Tett oppfølging av nærmeste 

leder  
- Smittevern, vaksiner 
- Oppfølging av ansatte på 

hjemmekontor  
- Arbeidsmiljøarbeid 
 
Forventet effekt: 

- Økt tilstedeværelse og redusert 
bruk av variabel lønn 

- Bedre kvalitet i driften 

  Administrasjon og 
organisasjons 
direktør 

Leveranse fra 
Sykehuspartner, 
inkludert STIM  

 

Flere åpne 
tjenestebestillinger/saker. Enkelte 
med svært lang leveransetid. 
Problemer med ROS-kapasitet i SP.  
 
Videokonferansestøtte (vk) 
leveres ikke iht SLA. 
  
Regionale prosjekter inkl. STIM – 
kostnads- og ressurskrevende. 

Tiltak:  
- Oppfølgingsmøter med 

kundeansvarlig/service manager    
2 ganger pr mnd. 
(operativt/taktisk) 

- Innføring av kundeplan og 
oppfølging av denne (taktisk) 

- Direktørmøter 2 ganger pr år 
(strategisk)  

- Bruk av eskaleringsprosedyre i 
kritiske saker 

 
Forventet effekt: 
Bedre kontroll og forutsigbarhet på 
økonomi, raskere svar på 
endringsforespørsler. Økt kvalitet på 
VK-support. 
 
 
 
 
 

  Innovasjonssjef 
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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  

 

Informasjons-
sikkerhet og 
personvern  

Nåsituasjon: 

Manglende risikovurderinger på 

enkelte systemer 

Usikkerhet om hvor godt styrende 
retningslinjer og rutiner er kjent i 
virksomheten.  
Har ikke systematisk opplæring 
knyttet til ulike ansvarsnivå 
Lav deltakelse på obligatorisk 
opplæring.  
 
Konsekvens: 
Kan medføre personopplysninger 
på avveie/brudd på KIT eller 
løsepengevirus. 

 
Benytter utstyr som innehar 
ukjente sårbarheter  

Manglende 
virksomhetsovergripende ROS gjør 
at det kan foreligge ukjente 
sårbarheter  

Manglende kontinuitetsplaner for 
håndtering av langvarig 
nedetid/bortfall av IKT-tjenester 
kan ha konsekvens for 
pasientsikkerheten.  

Tendens: 
Langsiktige prosesser og 
avhengighet av SP gjør at det tar 
tid før vi har redusert risikoen til 
ønskelig nivå. 

Tiltak:  
- Nyansatt MTU-ingeniør  

- Fokus på kapasitet hos SP (ikke 

alle ROSer kan gjennomføres 

lokalt pga kompleksitet) 

- Oppstart av overordnet 

risikovurdering  

- legge føringer for 

kontinuitetsplaner.  

- Informasjonssikkerhet er 

besluttet som revisjonstema på 

revisjonsplan  

- Tydeligere ansvar og bedre 

rolleforståelse.  

 
 

  Administrasjon og 
organisasjons 
direktør 

Forventet effekt:  
- Nyansatt MTU-ingeniør øker 

kapasitet på utarbeidelser av 

ROS.  

- Tilgjengelig informasjon og rett 

kompetanse for ansatte tilpasset 

ansvarsnivå. 

- Redusert usikkerhet og oversikt 
over sårbarheter, som gjør 
foretaket i bedre stand til å fatte 
beslutninger om eks tiltak. 

 -  
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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  

 

Passert planlagt tid   

Mål:  

overholder 95 % av 
pasientavtalene 

Status pr. mars er 8,5% passert 
planlagt tid. Dette er en sterk 
nedgang og laveste måling siden 
mars 2020.  

 

Tiltak: 
- Klinikken organiseres for å ta 

imot pasienter til kognitiv 
rehabilitering. 

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

- 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 
videokonferanse i 
oppfølgingsprogram for 
Ryggmargsskade og traumatisk 
hjerneskade 
 

Forventet effekt: 
Flere pasienter får tilbud til estimert 
tid. 

  Klinikksjef  

Brannvern 

Forskrift om 
brannforebygging   

Avdekket anslagsvis 250 feil og 
mangler på brannskiller og 
brannceller på Sunnaas. 

Endret evakueringsrutiner til 
forhold er utbedret og arbeider 
med utbedring igangsatt.  

Tiltak:  
Gjennomføre branntetting av 
brannskiller og brannceller.  
 
Forventet effekt: 
Utbedring av konstruksjonen vil 
gjennomføres i løpet av mai/juni. 
Vinduer, dører og andre 
bygningsinstallasjoner med 
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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  

 

bestillingstid vil være utbedret i løpet 
av august. 
 

Beleggsprosent 

Mål 100% 

94% belegg HIÅ totalt i klinikk. 
Delvis covid-19 relatert (pasienter 
ønsker ikke/kan ikke innlegges). 
Positiv utvikling gjennom 1 tertial. 

Tiltak: 
- Vaksinering 
- Avdeling for vurdering 

organiseres for å ta imot 
pasienter til kognitiv 
rehabilitering. 

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

- Kompetanseheving for å ivareta 
flere pasientgrupper. 

- 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 
videokonferanse i 
oppfølgingsprogram for 
avdelingene ryggmargsskader og 
traumatisk hjerneskade 
 

Forventet effekt: 
Bruke fullstendig sengekapasitet og gi 
pasientene raskere tilbud. 

  Klinikksjef  

       Sunnaas sykehus HF mai 2021 


