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Utvikling av risikoområder fra avsluttet tertial (31.12.21) til aktuelt styremøte (22.02.21) 

Risikoområde Utvikling fra 31.12.21 til 10.02.22 (sak til 

styret) 

Risikoeier 

1.     Sykefravær Sykefraværet i desember 10,5 % – for 

hele 2021 ble det 8,4 % 

Adm og org dir 

2.    Bruk av brutto månedsverk Brutto månedsverk i februar 544 – ned 

29 fra januar  

Adm og org dir  

3. ISF regelverk  Ingen utvikling  Økonomidirektør  

 

3.  Svikt i teknisk anlegg  Ingen anmerkning Adm og org dir 

4. Leveranse fra Sykehuspartner 
inkludert STIM 
(Standardisering og IKT 
infrastruktur-modernisering) 

Ingen anmerkning Innovasjonssjef  

5. Samstemming av 
legemiddellister 

Ny indikator dokumentert samstemt 
legemiddelliste innen 72 t. e. innleggelse 
v. nåværende opphold.  

Jan 2022 Klinikk 75% 

Klinikksjef  

6. Lav meldekultur 
sikkerhetshendelser  

Ingen anmerkning Adm og org dir 

7. Praktisk obligatorisk 
opplæring brann og HLR 
utsatt 

I dialog om å sette opp praktiske kurs 
brann/HLR februar og mars  

Adm og org dir 

Byggeprosess 
(ikke i risikobilde)  

I prosess i tråd med plan Adm. og org. Dir.  
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Innledning 
Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten, skal sørge for at det etableres og 

gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med forskrift om ledelse av 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Medarbeidere i virksomheten skal medvirke.  

Strategi, langtidsplan og mål for Sunnaas sykehus HF danner sammen med Oppdrag og bestilling for 

Sunnaas sykehus HF, CARF standard til plan for risikostyring, forskrift om ledelse av 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og andre lovkrav for spesialisthelsetjenesten, 

grunnlaget for helseforetakets identifisering av risikoområder.  

Ledelsens gjennomgang (LGG) skal ivareta plikten til å evaluere: 

 Oppnås ønskede mål og resultater? 

 Overholdes gjeldende lover, forskrifter og faglige anbefalinger? 

 Fungerer styringssystemet som forutsatt og bidrar det til kontinuerlig forbedring av 
virksomheten? 

 
Ledelsen skal vurdere om det er behov for korrigeringer innen områdene: 

 Mål 

 Faglige eller administrative prosesser 

 Tjenestetilbudet 

 Pasientforløp, herunder samarbeid med kommune og andre involverte 

 Ressursbehov, herunder virksomhetens kompetanse og kapasitet 
 

LGG kan også vise om det er behov for å foreta endringer av selve styringssystemet, d.v.s. måten 

sykehuset planlegger, gjennomfører, evaluerer og korrigerer på. 

LGG gjennomføres hvert tertial på alle nivå i Sunnaas sykehus HF.    

Ledere vurderer fargekodene rød, gul eller grønn for hvert målområde, etter akseptkriterier for 

risikovurdering. Fargekodene skal angi hvor godt man ligger an med tiltaket rettet mot 

måloppnåelse.  

Vurdering Beskrivelse 

Rød Ikke mulig/trolig ikke mulig å nå målet. Begrunnelsen kan være korte tidsrammer eller 
omfattende utfordringer som gjelder tidsrammer, kompetanse eller kostnader.  

Gul Måloppnåelse ligger bak skjema, det er fremdeles mulig å nå målet, men det fordrer 
ekstra innsats.  

Grønn Målet er nådd eller det går som planlagt eller bedre. 

 
Forbedringstiltak rettet mot risikoområder i risikobildet i LGG, beskrives og ansvarsplasseres i 

tilhørende oppfølgingsplan. 

Ledelsens gjennomgang skal hvert tertial vurderes og ses i sammenheng med risikoområder som 

rapporteres månedlig i Virksomhetsstatus og årlig i Årlig melding til Helse Sør-Øst. 
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1. Risikobilde 3 tertial 2021  

 

Pilene i risikobildet viser utvikling fra forrige tertial. Redusert risiko: pil ned, økt risiko: pil opp. 

 Sykefravær  
 Økt bruk av brutto månedsverk 
 ISF-regelverket for rehabilitering  
 Svikt i teknisk anlegg 
 Leveransetid fra Sykehuspartner inkludert STIM (Standardisering og IKT infrastruktur-modernisering) 
 Samstemming legemiddellister  
 Lav meldekultur sikkerhetshendelser  
 Praktisk obligatorisk opplæring brann og HLR utsatt   
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Sykefravær  

 
 
 

 

3 
Moderat 

  
 

Leveransetid fra  
Sykehuspartner   
 
 
Samstemming 
legemiddellister 
 

Økt bruk av brutto 
månedsverk    
 
NY - ISF-regelverket for 
rehabilitering 
 
NY- Svikt i teknisk 
anlegg  

 

 

 

2  
Liten 

  
Passert planlagt 
tid 
 

 
 

Lav meldekultur 
sikkerhetshendelser  
 
 
NY - Praktisk 
obligatorisk  
opplæring brann og 
HLR utsatt  
 

 

1 
Meget 
liten 

    
 

 
 
 

 
 

  

 1  
Ubetydelig 

2 
Lav 

3 
Moderat 

4 
Alvorlig 

5 
Svært alvorlig 

KONSEKVENS 
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Analyse av mulige tap tilknyttet områder i risikobildet  
Risikoområder Risikoeier Konsekvenser for 

pasientsikkerhet 
beskrivelse av lav, 
moderat eller alvorlig 
konsekvens 

Konsekvenser for 
arbeidsmiljø/ansatt 
beskrivelse av lav, 
moderat eller alvorlig 
konsekvens 

Konsekvenser for 
verdier/økonomi/ 
omgivelser 
beskrivelse av lav, 
moderat eller alvorlig 
konsekvens 

Sykefravær   
Adm.org.dir 
Klinikksjef 

Moderat 
Konsekvenser for 
kompetanse tilstede 

Alvorlig 
Merbelastning på fast 
personell tilstede 
Mange AML-brudd 

Alvorlig 
Økt forbruk av brutto 
mnd.verk 
(månedslønnede og 
variabel lønn) 

Økt bruk av 
brutto 
månedsverk 

Adm.org.dir 
 

Ua. 
 

Moderat 
Merbelastning på fast 
personell tilstede 

Alvorlig 
Økt forbruk av brutto 
mnd.verk 
(månedslønnede og 
variabel lønn) 

ISF-regelverket 
for rehabilitering 

Klinikksjef Moderat 
Dagens casemix kan på 
sikt medføre at foretaket 
ikke prioriterer riktig 
omsorgsnivå og liggetid 
pga. finansiering 

Moderat 
Stor arbeidsbelastning da 
finansiering av komplekse 
skader ikke er tilstrekkelig 
finansiert  

Moderat 
Finansiering av 
komplekse skader ikke er 
tilstrekkelig finansiert 

Svikt i teknisk 
bygg  

Adm.org.dir 
 

Moderat/alvorlig 
Ved svikt i teknisk utstyr 
vil dette ha moderat 
konsekvens for pasienter. 
Avbøtende tiltak fra 
ansatte iverksettes ved 
behov 

Moderat 
Endrede rutiner eller 
endrede arbeidsoppgaver 
kan gi større 
arbeidsbelastning for 
ansatte  

Alvorlig 
Selv med økt budsjett for 
vedlikehold/utskifting 
kan kostnader påløpe 
som ikke er 
budsjettert/finansiert. 

Samstemming av 
legemidler 

Klinikksjef Alvorlig  
Fare for feil medikament 
hvis samstemming ikke 
gjennomføres. 

Lav 
Endring i arbeidsrutiner 

Lav 
Kan føre til reaksjoner 
ved feil og mangler, i 
tillegg omdømme. 
 

Leveranse fra 
Sykehuspartner 
inkludert STIM 
(Standardisering 
og IKT 
infrastruktur-
modernisering) 

Innovasjonssjef Lav 
Driftstjenester leveres på 
et stort sett 
tilfredsstillende nivå. 

Moderat 
Manglende leveranser av 
tjenesteendringer fører til 
at viktige oppgaver ikke 
blir løst/ kommer i gang. 

Moderat  
Prismodeller hos SP er 
ikke tilpasset våre behov 
(skalert for større 
brukermiljø). 
ØLP for 
teknologiområdet vil 
innebære betydelige 
omprioriteringer internt i 
årene framover. 

Lav meldekultur 
sikkerhets-
bevissthet  
 

Adm.org.dir 
 

Lav 
 
 
 

Moderat 
Ansatte melder ikke 
sikkerhetshendelser – 
alvorlige hendelser blir 
ikke rapportert  

Moderat 
Omdømme og potensielt 
økonomi 

Obligatorisk 
opplæring brann 
og HLR 

Adm.org.dir 
Klinikksjef 

Alvorlig 

Lav deltagelse (45%) på 
HLR kan gå ut over 
pasientsikkerheten.  

Moderat 

Manglende 
ferdighetstrening på 
ansatte ever det 

Moderat  

Vil kunne få negative 

konsekvenser for 

omdømme og derav 

økonomi  

 
 

 

Risikobilde fra 2. tertial 2021 
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Pilene i risikobildet viser utvikling fra forrige tertial. Redusert risiko: pil ned, økt risiko: pil opp.    

 

 

 

2. Vurdering av måloppnåelse  

2.1 A. HØYSPESIALISERT REHABILITERING 

Sunnaas sykehus tilbyr effektive, høyspesialiserte rehabiliteringstjenester slik at pasient og 

pårørende er mest mulig deltakende i samfunnet. 

A1)   Sunnaas sykehus har beskrevet de fremtidige rehabiliteringstilbud med 

definerte målgrupper og program 

1. Tiltak 2021: Ferdigstille rapport for fremtidens samfunnsoppdrag Sunnaas sykehus innen 
1.april 2021 
 

Forventet resultat:  
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avtaler om tilbud 
for helse og 
arbeid 

 

3 Moderat  Passert planlagt 
tid  
 
 

Sykefravær  
 
       
Leveransetid fra  
Sykehuspartner   
 
 
Samstemming 
legemiddellister 

 
Økt bruk av 
brutto 
månedsverk    
 
Sikkerhets-
bevissthet og 
deltagelse 
obligatorisk 
opplæring  

 

2  
Liten 

  
 

 
 
 

        
Byggetrinn 3 
vedtak om 
investerings-
beslutning ikke 
berammet   

 

1 
Meget liten 

 Brannvern Beleggsprosent  
 

  

 1  
Ubetydelig 

2 
Lav 

3 
Moderat 

4 
Alvorlig 

5 
Svært 
alvorlig 

KONSEKVENS 
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Rapporten konkretiserer videre utvikling av Sunnaas sykehus. 

Målansvarlig: Klinikksjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Rapport er levert. Er i prosess arb. 
Resulterer i plan for klinisk utvikling 2022-
2025 

Klinikksjef  

 

2. Tiltak 2021: Gjennomgå og revidere alle rehabiliteringsprogram som skal re akkrediteres 
av CARF. 

 

Forventet resultat:  

Valgte rehabiliteringsprogram er akkreditert av CARF. 

Rehabiliteringsprogrammene er kunnskapsbasert. 

Presentasjonen av rehabiliteringsprogrammene er oppdatert på sunnaas.no på norsk og 

engelsk. 

Målansvarlig: Klinikksjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Alle avdelinger og enheter i klinikk er i prosess 
på revidering av styrende dokumenter 

Klinikkoverlege 

 
3. Tiltak 2021: Iverksette fireårig plan for utvikling av polikliniske rehabiliteringsprogram 

 

Forventet resultat: 

Økt poliklinisk aktivitet sammenlignet med 2020. 

Digital poliklinikk er etablert. 

 

Målansvarlig: Klinikksjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     Klinikksjef  

 
 

A2) Alle pasienter som behandles i sykehuset inngår i kvalitetsregisteret som måler 

resultat for hvert rehabiliteringsprogram. 

4. Tiltak 2021: Gjennomføre pilotering av kvalitetsregister på to kliniske avdelinger i 

perioden mars til september 

Forventet resultat:  
Registering i kvalitetsregisteret er inne i en klinisk arbeidsflyt.   
 

Målansvarlig: klinikksjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Videre dialog med leverandør av 
registerprogramvare for å få programmert digitale 
registreringsskjema snarest mulig og så starte 
pilotering første halvdel 2022 

Prosjektleder 
kvalitetsregister 

 
5. Tiltak 2021: Starte registrering av grunnleggende data for alle pasienter i Sunnaas 

kvalitetsregister 
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Forventet resultat: 

Innen desember er alle pasienter inkludert i Sunnas sykehus kvalitetsregister. 

Prosedyrer og retningslinjer er klare ved oppstart 2022. 

 

Målansvarlig: Klinikksjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Videre dialog med leverandør av 
registerprogramvare for å få programmert digitale 
registreringsskjema snarest mulig og så starte 
pilotering første halvdel 2022 

Prosjektleder 
kvalitetsregister 

 

A3) Alle pasienter har tilgang til digitale verktøy som sikrer samvalg og eierskap til egen 

rehabiliteringsprosess 

6. Tiltak 2021: Etablere prosjekt/innovasjonspartnerskap for digital målplan og timeplan 

innen 1. mai 

Forventet resultat: 
I 2021 etableres prosjektplan og det gjennomføres behovskartlegging og markedsdialog. 
 
Måleansvarlig: Klinikksjef  

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Prosjektet er i rute og følger milepælsplanen Prosjekteier  

 

7. Tiltak 2021: Definere og implementere samvalg i rehabiliteringsprogrammene 

Forventet resultat: 

Konkrete rehabiliteringstiltak som gir grunnlag for valg, er beskrevet, prøvd ut som samvalg 

og evaluert. Beskrivelse av «Hva er samvalg i rehabiliteringsperspektiv» er publisert på 

sunnaas.no innen desember 2021. 

 

Målansvarlig: Klinikksjef  

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Tiltak skal omdefineres i 2022. Avventer 
innovasjonsprosjekter 

Prosjekteier  

 
8. Videreutvikle læringsspillet Sunbapp i samarbeid med Landsforeningen for hjerte- og 

lungesyke (LHL) 

Forventet resultat: 

Forbedringer av Sunbapp er gjennomført i løpet av 2021. 

Implementert Sunbapp i relevante avdelinger i sykehuset 

Målansvarlig: Klinikksjef  

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Søke midler til videreutvikling Sunbapp 2022. 

Tiltak: Ytterligere implementering i sykehuset. 
Prosjekteier 

 

9. Implementere NIMBLE INCOV med selvrapportering av kartlegging av smittestatus  

covid-19. 



Ledelsens gjennomgang 

10 
 

Forventet resultat: 

Pasienter som kommer til sykehuset selvrapporter covid-19 smittekartlegging via NIMBLE 

INCOV. 

Målansvarlig: Klinikksjef  

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Avtale med Diffia om bruk av 
hjemmeoppfølgningsløsningen nå, men ikke 
startet. Tiltak: Ta i bruk skjemaløsning, 

Prosjekteier NIMBLE 

 

A4) Arenafleksible pasienttilbud er definert og tilbys i alle rehabiliteringsprogram. 

10. Definere og systematisere etablerte aktiviteter for digital hjemmeoppfølging 

Forventet resultat: 

Beskrivelse av digital hjemmeoppfølging i relevante rehabiliteringsprogram. 

Klargjøre begrepene som benyttes. 

Målansvarlig: Klinikksjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Arbeid med oversikt og beskrivelse av digitale 

tjenester (herunder digital hjemme oppfølging) 

er igangsatt i sykehuset. 

Innføring av Nimble Homewards som 

skjemabasert verktøy for digital hjemme 

oppfølging er under planlegging og forventes 

igangsatt 2. tertial 2022 

Prosjekteier 

Samhandlingssjef 

 

Prosjektleder Nimble 

 

11. Systematisk utprøve oppfølgingstilbud for pasienter med ryggmargsskade og 
hjerneskade som alternativ til innleggelse, herunder trafikklysprosjektet 
 

Forventet resultat: 
Gir kontrollpasienter rett type oppfølging til rett tid. 
Reduksjon i antall pasienter som har passert planlagt tid. 

 
Målansvarlig: Klinikksjef 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Prosjekter poliklinikk og innovasjonsprosjekt 

er igangsatt og fortsetter i 2022.  
Avdelingsleder avdeling 
for oppfølging 

 
 

A5) Nytt sykehusbygg er i byggefase, inkludert tilpasninger og ombygninger i eksisterende 

bygg. 

12. Opprettholde dialog med Helse Sør-Øst for å sikre investeringsbeslutning og oppstart 

konseptfase  

Forventet resultat: 

God forberedelse til konseptfase 

Målansvarlig: Administrasjons- og organisasjonsdirektør  
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     Administrasjons- og 

organisasjonsdirektør 
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2.2 B. KOMPETANSEFORMIDLING 

Sunnaas sykehus styrker rehabiliteringskompetansen i samfunnet, i samspill med andre 

aktører. 

B1) Alle rehabiliteringsprogram bruker læringsmål for å styrke pasientens kunnskap om egen 

tilstand. 

13. Tiltak 2021 Utarbeide en standardisert mal for læringsmål 
 

Forventet resultat:  
Læringsmålene for rehabiliteringsprogrammene er publisert på sunnaas.no innen 1. juni. 
 
Målansvarlig: Klinikksjef 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Barn er i prosess for utarbeidelse og 

publisering læringsmål. Andre program har 

publisert. Forventet effekt: Alle 

rehabiliteringsprogram har publisert 

læringsmål  

Avdelingsleder RMS 

 

14. Tiltak 2021: Implementere læringsmål i målplanen i rehabiliteringsprogrammene 

Forventet resultat: 

Læringsmål for alle primærrehabiliteringsprogram inngår i den tverrfaglige rehabiliteringsprosessen  

 

Målansvarlig: Klinikksjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Implementering av læringsmål i målplan bør 

videreføres i 2023 
Avdelingsleder 
RMS/Barn 

 

B2) Sykehuset vektlegger å videreutvikle tverrfaglig rehabiliteringskompetanse og har en 

fremtredende rolle i utdanningsvirksomheten fysikalsk medisin og rehabilitering 

15. Tiltak 2021: Øke verdien av grunn- og etterutdanningsvirksomheten til alle sykehusets 
helsefaggrupper, med utgangspunkt i sykehusets utdanningsprogram for leger i 
spesialisering. 
 

Forventet resultat: 
Videreføre arbeidet med å utvikle og tilby sykehusets organiserte LIS utdanningsprogram til 
virksomheter med legespesialistkandidater i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi og 
allmennmedisin, gjennom samarbeidsavtaler og bruk av teknologi.  
 
Målansvarlig: Forskningsdirektør 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     Forskningsdirektør 
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B3) Sykehuset skal utvikle kompetansetilbud (fysisk og virtuelt) i samarbeid med andre aktører, 

som bidrar til å bygge rehabiliteringskompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt og internasjonalt. 

16. Tiltak 2021: Igangsette organisasjonsutviklingsprosess: Utrede samling/organisering av 

fag, kvalitet, for utdanning og kompetanse 

Forventet resultat: 

Avklart funksjon og roller, og forslag til intern organisering av fag, kvalitet, utdanning og kompetanse. 

Ny organisering iverksettes fra 2022. 

Målansvarlig: Administrasjons-organisasjons direktør 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Forprosjekt gjennomført. Hovedprosjekt 

starter januar 2022. Ferdigstilles 1. juni 

2022. 

Adm org dir 

 

17. Tiltak 2021: Etablere Collaboration Center for Verdens helseorganisasjon (WHO) som 

oppdrag til Sunnaas sykehus 

Forventet resultat: 

Avtale er inngått om at Sunnaas sykehus er et samarbeidssenter for WHO.  

 

Målansvarlig: Samhandlingssjef 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Dialogen med WHO forsinkes av Covid Samhandlingssjef  

  

18. Tiltak 2021: Gjennomføre digital rehabiliteringskonferanse høsten 2021 i samarbeid med 

relevante fagmiljøer 

Forventet resultat: 

Ukentlige webinar hver fredag hvor innholdet preges av samarbeid med flere aktører i 

helsetjenester. 

 

Målansvarlig: Samhandlingssjef 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    14 webinarer gjennomført. Til sammen hadde 
alle webinarene 2710 påmeldinger og 2060 
deltakelser. 76% (71-84) av påmeldte deltok 

Leder regional 
kompetansetjeneste 
rehabilitering(RKR) 

 

19. Tiltak 2021: Utvikle, i samarbeid med relevante aktører, kompetansetiltak for 

rehabilitering ved smertetilstander i muskel/skjelett, som omfatter både spesialist og 

kommunehelsetjenesten 

Forventet resultat:  

Rehabilitering er synlig i pakkeforløp muskel og skjelett som innføres i 2021/2022.  

 
Målansvarlig: Samhandlingssjef 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Forløpet for smerte tilstander kom i 2022, 
men lite fokus på rehabilitering 

Leder regional 
kompetansetjeneste 
rehabilitering(RKR) 
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B4) Sunnaas sykehus er en fremtredende samfunnsaktør på den helsepolitiske arena og hever 

kunnskapen om, og forståelsen av, rehabilitering. 

20. Tiltak 2021: Nasjonal helse og sykehusplan omtaler i liten grad rehabilitering. Sunnaas 

sykehus utarbeider «Kapittelet som mangler» med tilhørende kommunikasjonsplan og 

lansering våren2021 

Forventet resultat:  

Å bidra til diskusjon om rehabiliteringens plass i helsetjenesten, for å sikre at rehabilitering gis 

prioritet i framtidige politiske dokumenter. 

 

Måleansvarlig: Kommunikasjonsdirektør 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     Kommunikasjonsdirektør 

 

21. Tiltak 2021: «De brutte løfters fagfelt»: seminar under Arendalsuka 2021 

Forventet resultat: 

Å sikre oppmerksomhet om rehabiliteringens plass i helsetjenesten i ulike kanaler, og å få fram 

hovedbudskap fra «Kapittelet som mangler» jfr tiltak 21. 

 

Måleansvarlig: Kommunikasjonsdirektør 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     Kommunikasjonsdirektør 

 

22. Tiltak 2021: Videreføre arbeidet med å sikre innflytelse i helsefellesskapene 

Forventet resultat: 

Sunnaas sykehus er delaktig i helsefellesskapet Sykehuset Østfold.  

 

Måleansvarlig: Kommunikasjonsdirektør  

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Har  invitert Sunnaas inn, men ikke fått 
konkret oppfølging 

Samhandlingssjef 

 

23. Tiltak 2021: Bidra til å definere rollen til koordinerende enhet (KE) med systemansvar for 

koordinatorfunksjonen og individuell plan (IP), ved utvikling av helsefellesskapene 

Forventet resultat: 

Sunnaas sykehus ved regional koordinerende enhet (RKE) samarbeider med helsefellesskapene i 

regionen ved utforming av KE slik at disse fungere etter intensjon. 

Sunnaas sykehus ved RKE er sentral i planlegging og gjennomføring av nasjonalt erfaringsseminar om 

KE, koordinator og IP i april 2021.  

Måleansvarlig: Samhandlingssjef  

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     Leder (RKE) 
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24. Tiltak 2021: Videreføre arbeidet med fag til fag: «gjøre andre bedre» - utviklingsarbeid 

på sunnaas.no 

Forventet resultat: 

Forskningsvirksomheten ved Sunnaas sykehus er til enhver tid oppdatert på sunnaas.no. 

Tilbudet Sunnaas sykehus gir i kompetanseheving som kurs, hospitering og lignende, er koordinert og 

tydelig presentert på sunnaas.no. 

 

Måleansvarlig: Kommunikasjonsdirektør 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Arbeidet må gis prioritet fra aktuelle 
samarbeidspartnere internt framover 

Kommunikasjonsdirektør 

 

B5) Sunnaas er en faglig attraktiv arbeidsplass som rekrutterer fremtidsrettet kompetanse.   

25. Tiltak 2021 Utarbeide oversikt over fremtidige kompetansebehov 

Forventet resultat:  

Oversikten gir grunnlag for systematisk og offensiv rekruttering. 

Plan for markedsføring av Sunnaas sykehus som arbeidsplass for nødvendig kompetanse, blir 

etablert. 

Lederne i alle enheter vurderer særlig behovet for teknologisk kompetanse, type og omfang. 

 

Målansvarlig: Administrasjons- og organisasjonsdirektør  
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Forbedringstiltak  

- sykehusets ledere prioriterer innsats rettet mot 

å få alle ansatte til å registrere sin 

kompetanseprofil i kompetasneportalen 

- Gjennomført «SWOT work shop» med 

klinikkledelsen 12.01 

- Alle nivå 2-ledere gjennomfører work shop i 

egen enhet 
 

Forventet effekt  

- oversikt over sykehusets samlede kompetanse 

og inngår i årlig vurdering av sykehusets 
kompetansebehov  

- Kompetansebeholdningen danner grunnlag for 

strategisk personalledelse om de på kort eller 
lengre sikt skal videreføres, forsterkes, erstattes 

av annen tilgrensende kompetanse eller fases 

ut.  

- Resultatet av work shops inngår som grunnlag 
til mer detaljert ØLP rapportering. 

 
Fagdirektør   

 

26. Tiltak 2021: Etablere og gjennomføre et partssammensatt arbeid for å rekruttere og 

beholde sykepleiere 

Forventet resultat: 

Kontinuitet i ansattgruppen av sykepleiere, sikrer rehabiliteringskompetansen innen de ulike 

rehabiliteringsprogrammene. 

 

Målansvarlig: Administrasjons- og organisasjonsdirektør  

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 
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     Spesialrådgiver HR  

 

27. Tiltak 2021: Videreutvikle program for nyansattes første år i Sunnaas sykehus 
 

Forventet resultat:  
Økt faglig trygghet, kompetanseoverføring fører til lavere turnover i 2021 enn 2019/20. 

 
Målansvarlig: Administrasjons- og organisasjonsdirektør 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Vasket for naturlig avgang er turnover 5,7 

% i 2021, under 2% i 2020 og 4 % i 2019 
Spesialrådgiver HR  

 
 

28. Tiltak 2021: Innføre retningslinje for bruk av vikarer og fast ansatte 

Forventet resultat:  

Balanse mellom ferske og erfarne medarbeider vil sikre kompetanseoverføring og god kvalitet i 

pasientbehandlingen. 

Målansvarlig: Administrasjons- og organisasjonsdirektør 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Vedta rutine i FTL  
Iverksette rutine  

Spesialrådgiver HR  

 

B6) Sunnaas sykehus arbeider systematisk med å øke teknologisk modenhet i organisasjonen 

29. Tiltak 2021: Fremme forslag til bedre organisering av teknologimodenhetsarbeidet 
 
Forventet resultat: 
Organisering av systemeierskap, forvaltning og drift av IKT løsninger, applikasjoner og medisinsk 
teknisk utstyr er kartlagt og implementert. 
 
Målansvarlig: innovasjonssjef 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     Enhetsleder E-helse 
og teknologi 

 

30. Tiltak 2021: Etablere en bedre oversikt over behov for kompetanseutvikling knyttet til 

teknologi og digitalisering 

Forventet resultat: 
Digitaliseringsforum har etablert plan for opplæring og gevinstrealisering på system/applikasjons-
nivå og gjennomfører denne. 
Utvikling av teknologikompetanse for ansatte i Sunnaas er systematisert og monitoreres fortløpende 
gjennom kartlegginger/spørreundersøkelser. 

Målansvarlig: Teknologisjef 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     Enhetsleder E-helse 
og teknologi 
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31. Tiltak 2021: Gjennomføre teknologi- og digitaliseringsopplæringsprogram for ledere 

Forventet resultat:  

Lederprogrammet gjennomføres med fastlagte, rullerende tema og bidrar til målbar økt teknologisk 

modenhet (se tiltak 34). 

Målansvarlig: Teknologisjef 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     Enhetsleder E-helse 
og teknologi 

 

32. Tiltak 2021: Følge opp teknologimodenhetsundersøkelsen for ledere og ansatte 

Forventet resultat: 

Undersøkelsen er gjennomført for ledere og alle ansatte og viser en klar endring fra undersøkelsen i 

2018/19.  

 

Målansvarlig: Teknologisjef 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     Enhetsleder E-helse 
og teknologi 

 

2.3     C. FORSKNING OG INNOVASJON 

Sunnaas sykehus er en fremtredende nasjonal og internasjonal aktør for 

rehabiliteringsforskning og innovasjon. 

C1)  Sunnaas sykehus utreder mulighetsrom for Sunnaas Rehabilitation Cluster 

 

33. Tiltak 2021: Konkretisere mulighetene med et Sunnaas Rehabilitation Cluster 

Forventet resultat:  

Avklare mulighetsrommet for å etablere Sunnaas Rehabilitation Cluster. 

Forankre planene overfor eier, styret og ansatte i sykehuset. 

 

Målansvarlig: Forskningsdirektør 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Arbeidet er i gang både internt og eksternt 
mht avklaringer og forankring, men her er det 
avhengigheter hos samarbeidspartnere som 
også må avklares.  

Forskningsdirektør 

 

34. Tiltak 2021: Etablere et nettverk mellom Sunnaas sykehus og strategiske 

samarbeidspartnere fra akademiske institusjoner, næringsliv og andre aktører 

Forventet resultat: 

Etablere intensjonsavtaler mellom institusjoner. 

Definere overordnet prosjekt og delprosjekter innen forskning, innovasjon og utdanning. 
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Målansvarlig: Forskningsdirektør 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Etablering av intensjonsavtaler er godt i gang, 
og vil være en kontinuerlig prosess gjennom 
dette året 

Forskningsdirektør 

 

C2) Klinikere, forskere, innovatører og brukere arbeider integrert og drar veksel på 

hverandres kompetanse for å sikre pasientene best mulig rehabiliteringstilbud 

 

35. Tiltak 2021: Etablere gode samarbeidsarenaer for å sikre felles forståelse og plattform 

for integrert samarbeid mellom brukere, klinikk, forskning og innovasjon 

Forventet resultat: 

 Forventningsavklaringer til tidsramme, kompetanse, ressurser og økonomi i forsknings- og 

innovasjonsprosjekter. 

 Rutine for brukermedvirkning i forskning og innovasjon er utarbeidet.  

 Struktur og mandat for implementering av forskningsresultater i klinisk praksis er utarbeidet. 

 

Målansvarlig: Forskningsdirektør 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Arbeidet er i gang Forskningsdirektør 

 

 

36. Tiltak 2021. Legge til rette for pilotering og søknadsprosesser rettet mot kliniske 

behandlingsstudier 

Forventet resultat: 

 Øke andelen pasienter inkludert i kliniske behandlingsstudier sammenliknet med 2020-nivå. 

 Øke andelen pasienter inkludert i kliniske oppdragsstudier sammenliknet med 2020-nivå. 

 

Tiltaksansvarlig: Forskningsdirektør  

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Vært betydelig økning sammenlignet med 
2021. 

Forskningsdirektør 

 

37.Tiltak 2021: Øke synliggjøring og formidling av forskning. 

 

Forventet resultat: 

 Publisere 80 artikler i fagfellevurderte tidsskrifter. 

 Formidle forskningen og dens nytte og relevans, både internt i foretaket og blant eksterne 

interessenter og beslutningstakere, blant annet ved å utarbeide en kommunikasjonsplan for 

forskning. 
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 Sørge for at forskningen benyttes som grunnlag for utvikling av kunnskapsbasert praksis til 

beste for pasientene. 

 

Målansvarlig: Forskningsdirektør 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    
 

Arbeidet har startet og vi er godt i gang, men 
her er det fortsatt arbeid som gjenstår før vi 
er i mål 

Forskningsdirektør 

C3) Næringslivssamarbeid er etablert og vel integrert  

Målansvarlig: Innovasjonssjef 

38.Tiltak 2021: Etablere gode systemer, integrasjon og informasjon om testbed i 

sykehuset med vekt på workshoptilbudet. 

Forventet resultat:  

 Beskrivelsen er tilgjengelig på intranett/internett innen 1.desember 2021. 

 Beskrivelsen sikrer forutsigbare, profesjonelle og transparente prosesser i samarbeidet med 

næringslivet. 

 

Målansvarlig: Testbedkoordinator 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     Forskningsdirektør 

 

39.Tiltak 2021: Gjennomføre workshop med 4-5 firmaer 

Forventet resultat: 

 Workshop’ene er gjennomført innen desember 2021. 

 Workshopene bidrar med nødvendig erfaring for å utvikle denne samarbeidsarenaen videre. 

 

Målansvarlig: Testbedkoordinator 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     Forskningsdirektør 

 

C4)  Behov for akademisk kompetanse i sykehuset er definert og planer for å oppfylle 

behovene er igangsatt.  

 

40.Tiltak 2021: Beskrive behov for akademisk kompetansebehov på kort og lang sikt ved 

Sunnaas sykehus. 

Forventet resultat:  

 Avstemme akademisk kompetanse mot klinikkens behov og sykehusets strategiske 

målsetting. 

 Sikre seniorkompetanse innenfor forskning og innovasjon, som kan veilede studenter og 

stipendiater, samt lede store forskningsprosjekt. 
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 Sikre at sykehuset har adekvat prosjektlederkompetanse i forbindelse med søknader om 

forskningsfinansiering fra eksterne finansieringskilder. 

 

Måleansvarlig: Forskningsdirektør  

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Dette er under strategisk planlegging og 
vurderes bla ved utlysning av stillinger, men 
krever tid å få på plass 

Forskningsdirektør 

 

41.Tiltak 2021: Gjennomgå akademiske stillinger og gjesteprofessorater 

Forventet resultat:  

 Dekke behov for akademisk kompetanse i forskning. 

 Øke internt kompetanse gjennom samarbeid med eksterne professorer. 

 Utvide internasjonale relasjoner og nettverk. 

 

Tiltaksansvarlig: Forskningsdirektør  

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Gjennomgang av gjesteprofessorater, 
akademiske bistillinger, i tillegg til 
videreutvikling av internasjonalt samarbeid og 
nettverk 

Forskningsdirektør 

 

42.Tiltak 2021: Beskrive rammene for klinisk og akademisk karrierevei i foretakets 

personalpolitikk 

Forventet resultat: 

 Tydeliggjøre mulighetene for både klinisk og akademisk karrierevei i Sunnaas sykehus. Inngår 
som del av den enkelte medarbeiders utviklingsplan i medarbeidersamtalemalen. 
 

Måleansvarlig: Forskningsdirektør  
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     Forskningsdirektør 

 

C5) Forskere og innovatører arbeider i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale 

aktører i helsetjenesten, universitets- og høyskolesektoren og med næringslivet 

Målansvarlig: Forskningsdirektør/innovasjonssjef 

43.Tiltak 2021: Ivareta internasjonale kontakter og miljøer i 2021 hvor det meste skjer 

digitalt  

  

Forventet resultat: 

 Skape grunnlag for strategisk prioritering av ansattes deltagelse i internasjonalt arbeid som 

gir grunnlag for strategisk prioritering av aktiviteter/arenaer hvor Sunnaas sykehus bør være. 

 Finne et godt format for å formidle kunnskap og erfaringer fra internasjonal 

møter/kongresser. 
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Måleansvarlig: Samhandlingssjef  

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Pandemi hindrer deltagelse i utlandet, Men 
fikk gjennomført besøk til Ukraina i 
november/desember 

Forskningsdirektør 

C6) Sunnaas sykehus øker eksterne finansiert forsknings -og innovasjonsprosjekter 

sammenlignet med tidligere år  

 

44.Tiltak 2021: Kvalitetssikre forsknings- og innovasjonssøknader ved systematisk bruk 

av interne og eksterne nettverk  

Forventet resultat: 

 Intern gjennomgang av alle søknader som sendes fra Sunnaas sykehus i 2021. 

 Ekstern gjennomgang av forskningssøknader fra Sunnaas sykehus til Stiftelsen DAM og Helse 

Sør-Øst i 2021. 

 Arrangere skriveseminar i 2021 for å styrke kompetansen på søknadsskriving og dermed øke 

muligheten for større gjennomslag for innsendte søknader. 

 Økt ekstern finansiering av forskningsprosjekter i forhold til 2020. 

 Innovasjonssøknader får gjennomslag på ca. 40 prosent av søknadene. 

Målsansvarlig: Forskningsdirektør 

1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

    Tildeling fra av midler første tertial. Etablert 
en systematisk review-prosess for søknader til 
DAM og HSØ, samt arrangert skriveseminar. 
Tildeling av midler til 5 phd fra DAM, 1 phd fra 
HSø og stor tildeling fra NFR fellesløft IV. 

Forskningsdirektør 

 

45.Tiltak 2021: Jobbe målrettet med programsøknader, for eksempel Senter for 
forskningsbasert innovasjon og kliniske behandlingsstudier 
 

Forventet resultat: 

 Styrket nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonssamarbeid, som resulterer i 

formalisert forskningssamarbeid og innsendte søknader til for eksempel Norges 

Forskningsråd (NFR), sammenlignet med 2020-nivå. 

 Har etablert sterke arenaer for multisenterstudier i forbindelse med Helse Sør-Øst- og/eller 

NFR søknader. 

 Styrket samarbeidet med næringsliv og akademiske partnere innen forskning og innovasjon 

som resulterer i konkrete søknader om finansiering til Helse Sør-Øst, NFR eller andre 

finansieringskilder, sammenlignet med 2020-nivå. 

 

Målansvarlig: Forskningsdirektør 
1. tertial  2. tertial  3. tertial Tendens Forbedringstiltak og forventet effekt Tiltaksansvarlig 

     Forskningsdirektør 

 



Ledelsens gjennomgang 

21 
 

2.4 Mål i Oppdrag og bestilling for Sunnaas sykehus HF 2021 
Rapporteringsansvar: risikoeier i handlingsplan for 2020 

Risikoområder 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og forventet effekt  Tiltaksansvarlig 

Gj.snittlig ventetider skal 
reduseres sammenlignet 
med 2020 

HIÅ 49,3  
HIÅ mars 
2020 60,4 

HIÅ 46,2  
HIÅ august 
2020 69,9 
2.tertial 
42,1 
 
 

47,0 d. 

2021 

67,1 d. 

2020 

 

 

 Klinikksjef  
 

Gj. snitt ventede skal være 
under 54 dager 

49,3 d 46,2 HIÅ 
 
2.tertial 
42,1 

47,0 d.  Klinikksjef  
 

Overholde minst 95 % av 
pas. avtalene (passert 
planlagt tid) innen utgang 
2021 

92 % 91 % 94% Tiltak: 
Se tiltak i oppfølgingsplanen som 
følger risikobildet  
 
Forventet effekt: 
Reduksjon av ventetidtilbud til 
estimert tid. 

Klinikksjef  

Øke andelen planlagte 
episoder m tildelt time de 
neste 6  mnd 2021 
sammenlignet med 2020 

I 2021 pr 
april er 68 
% av 
planlagte 
konsultasjo
ner tildelt 
time innen 
6 måneder. 
I 2020 pr 
april var 43 
% av 
planlagte 
konsultasjo
ner tildelt 
time innen 
6 måneder 

I 2021 er 71 
% av 
planlagte 
konsultasjo
ner tildelt 
time innen 
6 måneder. 
 
I 2020 var 
64 % av 
planlagte 
konsultasjo
ner tildelt 
time innen 
6 måneder 

I 2021 var 
74 % 
av 
planlagte 
konsultasjo
ner tildelt 
time innen 
6 måneder. 
 
2020 var 63 
% 
konsultasjo
ner tildelt 
time innen 
6 måneder  

Poliklinikk sprer kunnskap om 

polikliniske konsultasjoner i 

sykehuset og oppfordrer avdelingene 

til ha faste tider og faste ressurser til 

poliklinisk virksomhet. På denne 

måten kan poliklinisk virksomhet 

planlegges i god tid. Poliklinikk 

tilstreber også å gi ny time til 

pasienter på vei ut av sykehuset der 

hvor det er aktuelt.   

 
Tiltak: Dette arbeidet vil fortsette i et 
4 års perspektiv. 

Klinikksjef  

Andelen polikliniske 
konsultasjoner gj.føres 
video/telefon over 15 %  

31,8 %  30,4 % 29,3 % Poliklinikk sprer kunnskap om digitale 
konsultasjoner i sykehuset både 
muntlig og skriftlig på ulike arenaer. 
Egne Heliks prosedyrer har blitt 
utarbeidet i samarbeid med enhet for 
teknologi og e-helse for å sikre 
pasientsikkerhet og økt kvalitet på 
konsultasjonene.  
Tiltak: Prosedyrene  implementeres i 
sykehuset. 

Klinikksjef  

Uønsket variasjon skal 
reduseres og data fra 
helseatlas og 
kvalitetsregistre skal 
brukes 

   Vi bruker i dag NorSCIR (Det norske 
ryggmargskaderegisteret)  
Sykehuset har siden 2020 vært pilot i 
rehabiliteringsregistret der data 
presenteres månedlig. 
Sunnaas sykehus har jobbet 
systematisk med videreutvikling av 
digitale tilbud. 

Klinikksjef  

Tiltak skal gjøres for 
kortere ventetider ved 
poliklinikker i 2021 

Resultat 
38 dager  

40,5 dager 
HIÅ og 40,2 
dager 
2.tertial 

42,3 dager Avdelingene sørger for at timebøker i 
DIPS er definerte og at behandlere 
ivaretar planlagt poliklinisk 
virksomhet på sin avdeling. Dette må 
samsvare med volum av henvisninger 
til programmet / avdelingen.  

Klinikksjef  
 

Godt sikkerhetsklima minst 
75 % 

   Resultat 82,84% Adm.org dir 

Reduksjon av bredspektret 
AB i 2021 – sammenlignet 
2012 

   Reduksjon bruk av bredspektret AB 
Påvirkes av innkjøpsrutiner. 

Klinikksjef 

70 % av epikrisene sendt 
innen 1 dag  

76 % 71 % 74 %  Klinikksjef 
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Kliniske behandlingsstudier 
skal økes med 15 % 

    Forskningsdirektør 

Beredskap 
digitaliseringstiltak 
pandemi 

    Innovasjonssjef 

Ny teknologi tas i bruk for 
bedre helsehjelp 

    Innovasjonssjef 

Basere sin virksomhet på 
tildelte midler 

    Økonomidirektør 

Bruke midler på effektiv 
måte – pasientene til gode 

    Økonomidirektør  

Årsresultat skal være på 9 
mill NKR 

    Økonomidirektør  

 

2.5 Andre oppgaver i Oppdrag og bestilling for Sunnaas sykehus HF 
Rapporteringsansvar: risikoeiere i handlingsplan for 2021 
Risikoområder 1. 

tertial  
2. 
tertial 

3.  
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt  Tiltaksansvarlig 

Øke bruk av elektronisk 
identifiserbare legemidler 

   Sykehuset har kommet godt i gang med 
innføring av endosesystemet. Gjennom 2021 
har ytterligere to avdelinger ved sykehuset 
implementert endosesystemet og det gjenstår 
nå bare en avdeling. Det foreligger plan for 
innføring på den siste avdelingen hvor 
innføringen har blitt forsinket på grunn av 
pandemien  
 
3.kvartal 2021 viser at Sunnaas bruker 38% 
elektronisk identifiserbare legemidler (51% 
medregnet endoser som leveres fra 
industrien). Det bemerkes at ikke alle 
legemidler pakkes i endose, og at det i 2021 
har vært en del leveringsproblemer med 
endoser 

Fagdirektør  

En vei inn –løsning/melde.no 
tas i bruk – herunder 
bivirkninger og vaksiner 

   Sykehuset omtaler og lenker til felles 
meldeordning via melde.no i 
retningslinjer/prosedyrer for bivirkninger av 
medikamenter/vaksiner, samt melding av 
uønskede hendelser. 
Retningslinjer/prosedyrer for meldeordningen 
omtales også på temasider på intranett. 
Klinikkoverlege og legegruppen er i tillegg 
informert om meldeordningen. 
  
Forventet effekt:  
Bedre meldekultur. Sikre at leger er kjent med 
hvordan bivirkninger (utenom vaksine-
bivirkninger) meldes til FHI/Statens 
legemiddelverk Bevisstgjøring – hva skal 
meldes. Kvalitetsforbedring generelt. 

Fagdirektør 

Ivareta medarbeidere – 
arbeidsmiljø i lys av C-19 

   Inkludert i avd tiltak 2021 
Lederveiledning, arbeidsmiljøtiltak og 
hjemmekontoravtaler. Ivaretakelse ansatte i 
pandemisituasjon tema på lederlunsj. 

Adm.org dir  

Bemanningsplaner i lys av 
scenarier fra FHI 
smitteutvikling 

   Ikke relevant for Sunnaas da vi ikke har ABIOK Adm.org dir  

Sluttrapportering for lokale 
forsøk i inkl rekrutering 1 
mai-21 

   Rapport levert innen frist. Adm.org dir  

Beredskap og 
smittevernplaner – eval. 
Pandemi 

   Forbedringstiltak:  
Evaluere pandemien og redigere beredskaps-
planens kapittel om pandemi. Revidere Heliks-
prosedyre smittevern team i Covid 19 
pandemi  
 

Fagdirektør  
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Forventet effekt: Beredskaps- og smittevern-
planer gjør oss bedre rustet til ny/annen 
pandemi.  

Bruk SP og norsk helsenett 
for årlig rapport om trusler, 
trender, sårbarheter og tiltak 
i ROS-vurderinger 

   Ikke behov for forbedringstiltak. Adm.org dir  
 
Informasjonssikkerhet
sleder 

Sikre systematisk adressering 
av arbeidet med 
informasjonssikkerhet på alle 
nivåer. 

   Forbedringstiltak: Styrende dokumenter er 
oppdatert, og revideres på nytt i 2022, for 
ytterligere forbedring. Gjennomført månedlige 
møter i sikkerhets og beredskapsforum hvor 
relevante saker løftes til 
forankring/orientering.  Gjennomført 
Sikkerhetsmåned hvor alle ansatte fikk tilbud 
om kurs. Arbeides med overordnet ROS, 
antatt ferdig august 2022 

Forventet effekt:Mer samarbeid på tvers, 
bedre implementerte rutiner 

Adm.org dir  
 
Informasjonssikkerhet
sleder  
 

Presentere status fra 
arbeidet med 
informasjonssikkerhet, 
herunder ledelsens årlige 
gjennomgang 

   Forbedringstiltak  
LGG blir tema for gjennomgang på sikkerhets- 
og beredskapsforum 
Forventet effekt 
Bidrar til omforent og enighet rundt status på 
arbeidet. Forankring i foretaket. 

. 

Administrasjon- og 
organisasjonsdirektør  
 
Beredskapsleder 
 
 

Protokoll SP tas i bruk     Protokollen er tatt i bruk, men det gjenstår 
fortsatt noe arbeid med å ajourføre den. Her 
er vi avhengig av bistand fra Sykehuspartner. 

Administrasjon- og 
organisasjonsdirektør  
 
Beredskapsleder 

Oversikt over info.sikkeheten 
–trusselbilde, sårbarhet 

    Arbeidet er på informasjonssikkerhet er på 
god vei. Flere prosesser er iverksatt .Det 
arbeides fortløpende med å avdekke og 
utbedre svakheter, og kompetanseheving for 
ansatte og ledere innen risiko, 
informasjonssikkerhet og personvern er 
viktige elementer for håndtere fremtidige 
trusler.  Opplæringen primært gjennom e-
læringskurset i personvern og 
informasjonssikkerhet i praksis (PIIP) og i 
sikkerhetsmåneden. Men fortsatt en del som 
ikke gjennomfører, noe som gjør at det 
fortsatt er risiko for at ansatte ikke har 
grunnleggende kompetanse 
Se tiltak i oppfølgingsplan ved risikobilde  

Administrasjon- og 
organisasjonsdirektør 
Beredskapsleder 
 
 

Rapportere på avvik info. 
sikkerhet og antall brudd på 
konf. 
OBD 3.2  

   Tiltak:  
Rapport utarbeides som ledd i årlig analyse av 
alvorlig uønskede hendelser ved foretaket 
som sendes til HSØ  
Forventet effekt 
Oppfølging av innmeldte tiltak gir oversikt 
over gjentakende feil, slik at det kan følges 
opp. 

Adm.org dir  
Beredskapsleder 
 
 

Følge opp riksrevisjon – 
kommunikasjon  

    Kommunikasjons-
direktør  

Følge opp meldekultur og 
læring av uønskede 
hendelser 

   Satsingsområde i regional delstrategi – lage 
opplæring i forbindelse med nytt 
forbedringssystem. 

Fagdirektør  

Legges til rette for 
bærekraftig utvikling over tid 
- økonomi 

    Økonomidirektør  

Likviditet skal skje innenfor 
tilgjengelige rammer til drift 
og investeringer. 

    Økonomidirektør  

Etablere prinsipper for 
likviditetsstyring – 
budsjetteringer  

    Økonomidirektør  

Tas høyde for resultatrisiko 
og risiko ved pågående 
investerings-prosjekter 

    Økonomidirektør  
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Aktivitet innenfor 
aktivitetskravene fra HSØ 

Negativt 
avvik HIÅ 
– 123 ISF-
poeng 
 

Negati
vt avvik 
HIÅ 
-369 
ISF-
poeng 

Negativt 
avvik HIÅ 
-466 ISF-
poeng 

Tiltak:  
Kontinuerlig inntak av utsatte pasientopphold 
ved ledigkapasitet, planlegge for overbooking 
av pasienter, kompetanseheving for å ivareta 
flere pasientgrupper, fokus på å ikke skrive ut 
pasienter før tilbudet er avsluttet, utarbeide 
polikliniske program, systematisere bruk av 
videokonferanse i oppfølgingsprogram for 
Ryggmargsskade og Traumatisk hjerneskade, 
daglig montering av avbestillinger/utsettelser, 
bruke ventelister til 
rehabiliteringsprogrammene på tvers av 
avdelinger 

Økonomidirektør  

 

2.6 Oppfølging av HMS handlingsplan 
Rapporteringsansvar: Administrasjon og organisasjonsdirektør 
Risikoområder 1. 

tertial  
2. 
tertial 

3. 
tertial 

Forbedringstiltak og forventet effekt  Tiltaksansvarlig 

HMS-
handlingsplan 

 
 

  - HMS-opplæring for ledere er delvis 
gjennomført  
(En dag utsatt til 2022). 

- Rutine for oppfølg. Arbeidsrelatert 
sykefravær er laget.  

- Risikovurderinger vold og trusler må gjøres 
og ses i sammenheng med ROS 
sikkerhet/infosikkerhet. Legges inn som 
sjekkpunkt i kvalitetsportalen. Dette må 
jobbes videre med i 2022 

- Sykefravær, økt fokus på bemanningsmøter- 
må videreføres til 2022 

- Planlagt oppstart «Der skoen trykker» i 
2022. 

- Opprettes lokal IA-avtale mellom Sunnaas og 
NAV ALS – overføres til 2022 

Spesialrådgiver HR/HMS-
rådgiver   

2.7 Oppfølging av handlingsplan pasientsikkerhet og kvalitetforb. 
Risikoområder 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og forventet 

effekt  
Tiltaksansvarlig 

Handlingsplan 
pas.sikkerhet/  
kvalitet 

   Dette er i prosess og følger 

tidsplanen for ferdigstilling.  
Fagdirektør 
/Kvalitetssjef  

 

2.8 Oppfølging av Miljøhandlingsplan 
Rapporteringsansvar: avdelingssjef eiendom og intern service  

Risikoområder 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og forventet 
effekt  

Tiltaksansvarlig 

Miljøhandl.plan   
 
 
 

 Enkelte tiltak ikke gjennomført, delvis 
pga. kort tid siden MHP ble vedtatt. 
Etterslepet hentes inn ila. 1. tert. 
2022  

Ledelsens representant ISO 
14001 

Prestasjon på utvalgte KPIer 
 

Total energi forbruk, 
termisk + el 
sammenlignet med 
samme periode i fjor 

Totalforbruk 
økt 10,3 %, 
hvorav varme 
økt med 24 % 
og el var ned 
3,5 % 

Totalforbruk 
økt 0,6 %, 
hvorav varme 
økt med 2,3 % 
og el var nede 
0,2 % 

Totalforbruk økt 
4,6 %, hvorav 
varme økt med 7,5 
% og el økt med 2 
% 

Endringene er innenfor det som kan 
forklares med virkninger fra 
koronaepidemien og 
temperaturkorrigering. Det blir viktig 
å fullføre fornyelsen av energiledelse 

Miljøleder  
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Samlet avfallsvolum 
2021 ift 2020 

7,9 % økning 
sammenlignet 
samme tert. 
2020 

0,5 % reduk-
sjon ift 
samme tert. 
2020. 3,7 % 
økning hittil i 
år 

11 % reduksjon ift 
samme tert. 2020. 
Men økning ift 
året 2020 på 1,1 % 

Endringene er innenfor det som kan 
forklares med virkninger fra 
koronaepidemien. 

Eiendomssjef 

Vannforbruk 
Ift. gjennomsn. 3 
foregående år 

Reduksjon 
på 32,4 % 

Reduksjon 
på 42,3 % 

Reduksjon  Miljøleder 

Flyreiser. 
Sammenlignet med 
samme tertial 2018/19 

På grunn av 
avbestillinger 
har vi fått 
negative tall 
for flyreiser i 
1. tertial 

På grunn av 
avbestillinger 
har vi fått 
negative tall 
på -29647 km 
for flyreiser 
også 2. tertial 

På årsbasis, 
sammenlignet 
med 2019, ble km 
flyreiser redusert 
med 89,9 % i 2020, 
og 97,4 % i 2021 

 Miljøleder  

Gasser null utslipp 
registrert for 
1. tert.  

null utslipp 
registrert for 
1. tert. 

Antas å være på 
fortsatt lavt nivå 
men vi har 
foreløpig ikke klart 
å få tall levert fra 
leverandør 

Dette er den andre gangen sykehuset 
har opplevd store utslipp pga. feil i 
ventilasjonsutstyr ila. kort tid. Det bør 
undersøkes om sykehuset kan stille 
krav til leverandørene som reduserer 
risiko for at unødvendige utslipp 
oppstår. 

Miljøleder  

3. Vurdering av faglige eller administrative prosesser 

3.1. Prosess mot CARF-akkreditering i 2021  
  Rapporteringsansvarlig: kvalitetssjef 

Risikoområder 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og forventet 
effekt  

Tiltaksansvarlig 

Seksjon 1    Re akkreditert november  FTL 

Seksjon 2    Re akkreditert november  Ledere i klinikk 

Seksjon 3    Re akkreditert november  Ledere i klinikk 

Seksjon 4    Re akkreditert november  Ledere i klinikk 

 

3.2. Kvalitetssystemet CARF: analyser for 2021 
  Rapporteringsansvar: ledere i henhold til ansvarsområder 

Virksomhetsomfattende områder Gjennomført Forventet effekt Tiltaksansvarlig 

1.F.5. Analyse av finansresultater  2. tertial   Økonomidirektør  

1.H.7 Analyse av uannonserte ø-hjelps øvelser 3 tertial  Forbedringsområde far 
CARF akkreditering  - lages 
tiltaksplan på 

Sikkerhet og 
beredskapsleder 

1.H.11. Alvorlige uønskede hendelser er vurdert og resultert i 
en skriftlig analyse gjennomført av eller demonstrert for 
ledelsen 

1. tertial  Fagdirektør 

1.J.4. Analyse teknologisk beredskapsøvelser  2. tertial  Forbedringsområde far 
CARF akkreditering  - lages 
tiltaksplan på 

Innovasjonssjef  

1.K.4. Analyse av alle formelle klager 1. tertial  Klinikksjef 

1.N.1. og N 2 b Resultatanalyse tjenestetilbud og finans  2. tertial  Økonomidirektør og 
Klinikksjef 

For alle CARF-akkrediterte rehabiliteringsprogram    

2.A.14. Skriftlig analyse av avslag, uegnete henvisninger, 
avbrutte opphold 

1. tertial 

 

Klinikksjef 
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Klinikkoverlege  

2.A.26.b. Skriftlig analyse av sårutvikling for hvert program: 
alle CARF-program 

3. tertial 

  

 
Klinikksjef 

2.B.46.a. Årlig analyse av et representativt utvalg av 
pasientjournaler: alle CARF-program 

3. tertial  

 

Datainnsamlingen er 
gjennomført. Analyse 
planlagt 2022 

Klinikksjef 

3.A.15.b. Analyse av ikke-planlagte utskrivelser 

Alle CARF-program  

1.tertial  Avdelingsledere 

3.A.16.c. Analyse av oppfølgingsinformasjon for hvert av 
programmene: 

Alle CARF-program  

3.tertial 

 

 Avdelingsledere 

3.B.4.  Poliklinikk/dagtilbud: Skriftlig årlig analyse av 
uteblivelser, kanselleringer og avbrutte opphold 

1.tertial  Avdelingsledere 

Hjerneskade Rehabiliteringsprogram     

4. C.33.b. Analyse av tilbakemeldinger fra pasienter, 
pårørende og interessenter 

2. tertial 

 

Avdelingsleder TBI 

Hjerneslag Rehabiliteringsprogram     

4.F.20.b. Analyse av oppfølgingsdata av uønskede hendelser 3. tertial  Avdelingsleder SLA 

4.F.24.b. Analyse av medisinsk status ved utskrivelse 2. tertial 

 

 

Avdelingsleder SLA 

Ryggmargsskade Rehabiliteringsprogram    

4.E. 21.b. Analyse av oppfølgingsinformasjon for hvert av 
programmene: se 3 A 16 c  

3. tertial 

 
Avdelingsleder RMS 

 

3.3. Risikoanalyser HMS – gjennomføres 3 tertial  
Rapporteringsansvar: Administrasjon og organisasjonsdirektør  

Område Gjennomført Forventet effekt Tiltaksansvarlig 

Alle avdelinger har gjennomført risikoanalyser innen vold og 
trusler om vold 

Det er 
sjekkpunkt i 
årlig 
vernerunde. Det 
antas at mange 
avdelinger ha 
gjennomført 
uten at det er 
dokumentert iht 
rutine. 

Innføring av 
kvalitetsportalen – vil gi 
bedre oversikt 

Avdelingsledere 

HMS rådgiver  

3.4. Gjennomført Brann- og vernerunder to ganger årlig 
Rapporteringsansvar: Administrasjon og organisasjonsdirektør 

1. tertial  2.tertial 3.tertial Gjennomført                        Forventet 
effekt  

Tiltaksansvarlig 

6 av 16 

verneområder 

er lagret 
HMS 

vernerunder  

13 av 16 
verneområder 
har 
gjennomført 
vernerunde 

15 av 16 
verneområder 
har 

  Linje- og stabsledere 
 
Beredskapsleder  

 

3.5. Obligatorisk opplæring 
Rapporteringsansvar: ledere i henhold til ansvarsområder – statistikk fra læringsportalen  



Ledelsens gjennomgang 

27 
 

Områder 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og forventet 
effekt 

Tiltaksansvarlig 

Sikkerhet og beredskap: 
Gjennomført obligatorisk 
opplæring brann og HLR. 
Mål: 557 

HIÅ 
gjennom
ført 43  

 252 eller 
45 % har 
gjennom
ført   

Målet ble ikke nådd. Fulltegnede 
kurs ble avlyst på grunn av 
pandemi og smitte. Det skal 
settes opp nye kurs så fort det er 
mulig (feb/mars), og dialog med 
brannvesenet er i gang.  
Anbefales at ansatte som ikke 
har gjennomført kurs i 2020 
prioriteres først (for eksempel 
nyansatte). 

Admin/org dir  
Ledere nivå 2 
 og 3  
 
Beredskapsleder 
/brannvernleder 

Medisinsk utstyr: 
Gjennomført opplæring av 
bruk av elektromedisinsk 
og annet fysikalsk utstyr   

   
 

Det jobbes systematisk med 
kvalitetsforbedring rundt MTU-
opplæring 

Klinikkoverlege  

Informasjonssikkerhet: 
Alle ansatte har 
gjennomført E-læringskurs 
PIIP. Mål 557 

HIÅGjenn
omført 
74 pers. 

25 %  69 % Målet ble ikke nådd, men mye 
bedre tall enn ved 2. tertial, og 
ved utgangen av 2021. 
 
Middels måloppnåelse 
 
Det ble sendt ut enkeltvise e-
poster med påminnelse til alle 
ledere før jul.  
 

Ledere nivå 2 og 3 
Informasjonssikkerhe
tsleder  
Sikkerhets- og 
beredskapsforum 
definerte august 2021 
høy, middels og lav 
måloppnåelse som  
90-100 = høy,  
50-90 = middels,  
0-50 = lav. 

3.5.1. Informasjonssikkerhet – GDPR (Personvern)  

Rapporteringsansvar: Administrasjon og organisasjonsdirektør  
Områder 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 

forventet effekt 
Tiltaksansvarlig 

GDPR:  
Innført 
implementerings-
plan og 
etterlevelse 

 
  

  Se tiltaksplan  Personvernombud  
Informasjonssikkerhets 
leder  

3.6. Sikker bruk av Public 360 
Rapporteringsansvar: Administrasjon og organisasjonsdirektør 

Områder 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 
forventet effekt 

Tiltaksansvarlig 

Restanse/ubehandlete 
dokumenter eldre enn 
én måned er <100.   

104 128 117  Linjeledere og Arkivleder 

Restanser eldre enn to 
tertial tilbake i tid skal 
være 0. 

31 5 57  Frist til avdelingene for 
oppfølging 1.2. 
Avdelingslister sendes fra 
arkiv 

Linjeledere og Arkivleder 

 

3.7. Kvalitetssystemet: dokumentstyrings- og forbedringssystem 
Rapporteringsansvar: Kvalitetssjef 
Risikoområder 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 

forventet effekt  
Tiltaksansvarlig 

Dokumentstyring:    Fortsette arbeidet i EK hosting  
Avhengigheter SP server 

Fagdir. og kvalitetssjef 
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Prosess for 
nyanskaffelse 

Avtale migrasjon  m SP om 
migrasjon 

Forbedring: 
Prosess for 
nyanskaffelse 

   Fortsette arbeidet i EK hosting. Lage 
opplærings program for ansatte. 
Start m forbedringssystem- planlagt 
innført nov -2021 

Fagdir. og kvalitetssjef 

 

3.7.1. Uønskede hendelser i TQM Helse  

Rapporteringsansvar (akkumulerte tall): Kvalitetssjef status tatt ut 5 virkedag (7 januar)  
Indikatorer 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 

forventet effekt 
Tiltaksansvarlig 

Pasientrelaterte hendelser: 
- Registrert totalt 
- Meldt Helsetilsynet, § 

3-3.A  
- Publisert 

 
188 
0 
 
2 

 
378 
0 
 
0 

 
589 
0 
 
0 

Opprettholde fokus på 
meldekultur i 
avdelingene 

Linjeledere i alle enheter 

Medarbeiderrelaterte 
hendelser 

142 268 397 Opprettholde fokus på 
meldekultur i 
avdelingene 

Linjeledere i alle enheter 

Driftsrelaterte hendelser 65 125 222 Opprettholde fokus på 
meldekultur i 
avdelingene 

Linjeledere i alle enheter 

Udefinerte kategorier  46 79 26 Fokus på 

kategorisering  
Linjeledere i alle enheter 

Antall åpne hendelser  per 
31 desember  2021 

188 304 157 Lederstøtte for 
linjeledere - 
etterspørre og gi 
støtte til ledere for å 
sikre riktig 
saksbehandling. 

Linjeledere i alle enheter 

Antall nyregistrerte 
hendelser hvor 
saksbehandling er startet 
innen 7 dager: måltall 90 % 

46 45 17 Gjennomgang av 
meldte hendelser i 
møte mellom 
avdelingsleder og 
kvalitetsrådgiver 

Linjeledere i alle enheter 

4. Vurdering av tjenestetilbudet 

4.1. «I trygge hender 24-7» 
Rapporteringsansvar: kvalitetssjef  

Kompetanseområder Antall 
relevante 
enheter 

1.tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak 
og forventet 
effekt 

Tiltaksansvarlig 

Samstemming av 
legemiddellister 

7 
       

 Status juli 2021 

7 av 9 

avdelinger 

oppnådd mål 

om 90% 

samstemte 

legemiddellister 

5 av 9  
oppnådd 
mål 

Kontinuerlig 

målinger. Avklare 

24t eller 72t 

målinger 

Oppnå måltall 

Klinikksjef og 
Fagdirektør 

Trykksår 5    Kontinuerlig 

målinger, 

opplæring  

Klinikksjef og 
innsatsleder 
Åste 

Fall 7    Screenes 

systematisk v. 

innkomst 24 t 

Klinikksjef og 
Innsatsleder 
Åste 
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Underernæring 7    Screenes 

systematisk v. 

innkomst 24 t 

Avventer til 

datauttrekk 

MetaVision er på 

plass 

Klinikksjef og 
Innsatsleder 
Hanne Bjørg 

Brukermedvirkning i 
trygg utskrivning 

5    Opplæring i alle 

enheter  
Klinikksjef og 
Innsatsleder 
Allan 

Pasientsikkerhets-
visitter 

8    Utsatt pga 

utvikling pandemi 
Klinikksjef og 
Innsatsleder Siv 

Tidlig oppdagelse av 
forverret tilstand på 
sengepost 

7    News 2 er innført 

ved forverret 

tilstand 

Klinikksjef og 
Innsatsleder 
Marianne 

Reduksjon av 
bredspektret AB  

    Reduksjon av 
bredspektret AB 
sammenlignet 
2012 

Klinikksjef og 
innsatsleder  
Malin  

4.2. Pasienttilfredshet 

Rapporteringsansvar: Klinikksjef 
Indikatorer 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 

forventet effekt 
Tiltaksansvarlig 

Tilfredshet 
inneliggende > 90 %  

92 % 90 %  91 % Avdelingsvise 

handlingsplaner 
Avdelingsledere i 
klinikk 

Tilfredshet  
barn og unge 0-17 år 
m/pårørende  > 90%  

100 % 87 % 91 % Avdelingsvise 

handlingsplaner 
Avdelingsledere RMS 

Tilfredshet  
Poliklinikk > 90 %  

100 % 96 % 94 % Avdelingsleder 

informert og resultater 

formidlet 

Avdelingsleder PIA 

Svarprosent  
inneliggende >60 

49,1 % 39 % 44%  Avdelingsledere i 
klinikk 

Svarprosent  
barn og unge 
m/pårørende >60 

79 %  52,4 % 66 %  Avdelingsledere i 
klinikk 

4.3. Klager fra pasient og pårørende 
Rapporteringsansvar: Klinikksjef 
Indikatorer 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 

forventet effekt 
Tiltaksansvarlig 

Pasienter og brukere 6 10 8 Behandles fortløpende Klinikksjef og 
samhandl.sjef 

Pårørende 4 3 2 Behandles fortløpende  Klinikksjef og 
samhandl.sjef 

Annen institusjon/ 
kommune/fylkesmann 

8 2 4 Behandles fortløpende  Klinikksjef og 
samhandl.sjef 

Klagesaker registrert i Public 360 1. tertial 2021 

Dokumentnr. Dokumenttittel Mottatt dato 

21/00332-2 Klage fra pårørende  14.04.2021 

21/00234-1 Klage på vedtak førerkortvurdering  10.03.2021 

21/00034-1 Pasientklage  11.01.2021 

21/00340-1 Pasientklage - Førerkortvurdering 13.04.2021 
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21/00021-1 Rettighetsklage fra pasient 06.01.2021 

21/00371-1 Rettighetsklage fra pasient  23.04.2021 

21/00286-1 Rettighetsklage fra pasient   24.03.2021 

21/00174-1 Rettighetsklage fra pårørende  17.02.2021 

21/00136-1 Rettighetsklage fra pårørende  05.02.2021 

21/00048-1 Rettighetsklage fra pårørende  13.01.2021 
Klagesaker registrert i Public 360 2. tertial 2021 

 

Klagesaker registrert i Public 360 3. tertial 2021  

 

4.4. Tilbakemelding fra medarbeidere  
Rapporteringsansvarlig: Administrasjon og organisasjonsdirektør  
Indikatorer Vurdering gjennomføres kun  

1. tertial  
Forbedringstiltak og 
forventet effekt 

Tiltaksansvarlig 

*Svarprosent  
ForBedring er 90 % 

 Foretaket oppnådde 
en svarprosent på 82. 
Det er 9 % lavere 
sammenlignet med 
2019 hvor resultatet 
var 91%. Det er stor 

Tiltak: Alle enheter 
utarbeider en HMS 
handlingsplan som det 
jobbes med aktivt frem til 
ForBedring 2022 

linjeledere 
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spredning på 
oppslutningen om 
ForBedring – mange 
underliggende 
enheter har høy svar 
prosent, og alle med 
unntak av en enhet, 
har over 70 % 
oppslutning. 
 

Effekt: Vil motivere 
medarbeidere til å svare 
på ForBedring 2022 

 Måloppnåelse 
1.tertial  

Måloppnåelse 
vurderes 2 tertial  

Måloppnåelse  
3 tertial  

Tiltaksansvarlig  

*Alle 
enheter/avdelinger har 
en aktiv handlingsplan 
med spesiell fokus på 
arbeidsbelastning: 
100% 

 Status pr. 03.09.2021 
25 av 30 
enheter/ledergrupper 
har utarbeidet 
handlingsplan etter 
ForBedring 

30 av 30 
enheter/ledergrupper har 
utarbeidet handlingsplan 
etter ForBedring 

linjeledere 

 
 

4.5. Interne revisjoner, miljørevisjoner, konsernrevisjoner, eksterne 
tilsyn  

 
Revisjonsprogram 2020 – 2021 
Rapporteringsansvar: Leder for revidert enhet 

Revisjons- 
område 

Beskrivelse av 
revisjonsområde 

Klinikk/ 
Avdeling 

Antall 
avvik 

Lukkefris
t 

Lukkestatus Forbedring 
rapportert i 
Sentralt 
kvalitetsutvalg  

*5/19 
Smittevern 

Smittevern tilknyttet 
pasienter med ESBL-
smitte 

Avd. RMS 
Avd MNB 
Avd. OPF 
 

2 01.03.21 Avvik  

15760  

15761 

Lukket  

 

1/20 
Pasientsikkerhet 

Oppfølging og 
dokumentasjon av barn 
som pårørende på SunHF 

Avd. RMS 
Avd. TBI 
 

2 31.12.20 Avvik 1: 15636 

Avvik 2 15638 

15639 

Lukket  

Rapportert på i 
SKU 

2/21 
HMS 

Oppfølging av 
arbeidsrelatert 
sykefravær 

Avd. MNB 
Avd. VRD 

0 1.04.21 2 Anmerk  

Lukket  

Rapportert på i 
SKU 

3/21 
HMS 

Oppfølging av 
medarbeiderundersøkels
en ForBedring 

Økonomi-
enhet 
 
teknologi og 
e-helse 

1 31.12.21 15668  

15669  

Rapportert på i 
SKU 

4/21 
Miljøledelse 

Kjemikaliehåndtering og 
risiko-vurderinger 

Ressurs-
enhet 
 v/AKIM 

1 21.05.21 16298 

1: 16299 

2: 16300 

3: 16301 

4: 16302 

5: 16303 

6: 16304 

Rapportert på i 
SKU 
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5/21 
Smittevern 

Leger i klinikk sin 
kjennskap til 
smittevernprosedyrer 

Enhet for 
leger 

2 01.07.21 1: 16329 

2: 16330 

1: 16331  

2: 16332 

3: 16333 

4: 16334 

Rapportert på i 
SKU 

6/21 
Pasientsikkerhet 

Medisinlager og bestilling 
av legemidler i det 
elektroniske bestillings-
systemet 

Avd. SLA 
 

3 01.09.21 1: 16337 u/beh 

2: 16338 u/beh 

3: 16339 

1: 16340 

2: 16341 

Rapportert på i 
SKU 

 
Revisjonsprogram 2021 – 2022 
Rapporteringsansvar: Leder for revidert enhet 

Revisjons- 
område 

Beskrivelse av 
revisjonsområde 

Klinikk/ 
Avdeling 

Antall 
avvik 

Lukkefrist Lukkestatus Forbedring 
rapportert i 
Sentralt 
kvalitetsutvalg  

1/21 August  Ansettelsesprosess  
 
Etterleve regelverk om at 
politiattester skal leveres 
ved nyansettelse? 

Avdeling 
RMS – enhet 
barn og 
unge 
 
og 
Ressurs-
enhet  

1 avvik 
og 
2 
anmerkni
nger  
 
 

 

1.02.2022 16756 

16757 

16758 

16773 

 

2/21 September  Smittevern:  

Kartlegging av smitte før 
innleggelse (annen smitte 
enn covid) 

Avdeling 
VRD  
og  
Avdeling 
KReSS 

1 avvik 
og  

4 
anmerkni
nger  

15.12.2021 16837 
16838 
16839 
16840 
16841 

 

3/22 utsatt 
februar 

Fadderordningen 

Oppfølging av nyansatte i 

avdelingene 

 

Avdeling TBI  

og 

Avdeling SLA 

    

4/22 utsatt mars Informasjonssikkerhet 
Sykehusets rutiner for 
oppfølging av 
obligatorisk opplæring av 
ansatte innen 
informasjonssikkerhet og 
personvern. Rutiner for 
signering og årlig 
oppfølging av 
sikkerhetsinstruks 

Forskning  

Innovasjon  

Avd OPF 

    

5/22 februar  Legemiddel-

samstemming ved 

innleggelse   

 

Avdeling 

MNB 

Og  

Avdeling 

Enhet barn 
og unge  

    

6/2 2mars  Forflytningsteknikk – 
opplæring av ansatte, 
inkl. vikarer 

Ressurs-
enheten 
og 
avdeling  
SLA 

    

 
 
Revisjon miljøsertifisering ISO 14001 
Rapporteringsansvar: Administrasjon og organisasjonsdirektør 
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Tilsynsmyndighet Tidspunkt Antall avvik Evaluering 

Periodisk revisjon i regi DNV GL 

Ny rammeavtale med KIVA 

Gjennomført 
i  18 mars 

0  

 
Konsernrevisjon 
Rapporteringsansvar: Kvalitetssjef 

Tilsynsmyndighet Tidspunkt Antall avvik Evaluering 

Ingen meldt i 2021   U.a  

 
Eksterne tilsyn  
Rapporteringsansvar: Administrasjon og organisasjonsdirektør  

Tilsynsmyndigheter Tidspunkt Antall avvik Evaluering 

Ingen meldt    U.a  

5. Vurdering av pasientforløp, herunder samarbeid med 

kommune og andre involverte 

5.1. System for tilbakemeldinger fra interessenter 
Rapporteringsansvar: Kommunikasjonsdirektør 
Indikatorer 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 

forventet effekt 
Tiltaksansvarlig 

Overordnet system er 
etablert 

   Arbeidet med å 

systematisere 

tilbakemeldinger særlig fra 

primærhelsetjenesten, skal 

intensiveres 

 

System for hvert 
rehabiliteringsprogram 
er etablert 

   Arbeidet tas opp – 

forbedring etter CARF 
 

 

5.2. Tilbakemeldinger fra interessenter 
Rapporteringsansvar: Kommunikasjonsdirektør 
Indikatorer 1.tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 

forventet effekt 
Tiltaksansvarlig 

Samarbeidspartnere      

Medieomtale      

Andre      

 

5.3. Henvisningsrutiner Regional koordinerende enhet - RKE 
Rapporteringsansvar: Samhandlingssjef 
Indikatorer 1. tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 

forventet effekt 
Tiltaksansvarlig 

Andel nye 
henvisninger 

3879 3924 4700  Leder RKE  
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Andel elektroniske 
henvendelser 

75,4 %  76%  80 %  Leder RKE  

Vurderingstid     Leder RKE  

Vurderingstid 
gjennomsnitt  

4,5 dager 5,7  8,3  Leder RKE  

Vurderingstid  
Median  

3 dager  3 8  Leder RKE  

6. Vurdering av ressursbehov, herunder virksomhetens 

kompetanse og kapasitet 

6.1. Endringer som kan påvirke kvaliteten 
Rapporteringsansvar: Leder med ansvar for rapporterte områder 

Områder 1.tertial  2.tertial 3.tertial Forbedringstiltak og 
forventet effekt  

Tiltaksansvarlig 

Leveranse fra 
Sykehuspartner 
inklusiv STIM 

   Ved innføring av kundeplan 
(ramme på 3 bestillinger pr halvår) 
må det gjøres en tydeligere 
prioritering enn tidligere, men fører 
til at flere bestillinger må vente. 
Videokonferansetjenesten 
(support, anskaffelser) fungerer 
ikke iht SLA, men er i positiv 
utvikling. 
STIM-programmet går stort sett 
etter planen.  

Innovasjonssjef 

For lite midler til 
aktivitetsvekst fra 
HSØ RHF 

   Siden ny modell for fordeling av 
midler ble innført i 2018, har 
foretaket mottatt ca. 1/3 av 
tildeling etter størrelse /tidligere 
modell ville gitt. 
-Forankre langsiktig utfordring 
knyttet til lave 
aktivitetsvekstsmidler i 
foretaksledelsen 
-Forankre langsiktig utfordringen 
knyttet til lave 
aktivitetsvekstsmidler i styret ved 
blant annet å informere om 
finansieringsmodellen og ISF-
ordningen og hvordan disse 
påvirker Sunnaas 
-Formidle langsiktig utfordring 
knyttet til lave 
aktivitetsvekstsmidler til HSØ RHF 
 
Forventet effekt: 
Større kunnskap om hvordan lav 
tildeling av aktivitetsvekstmidler 
påvirker rehabilitering og Sunnaas 

Økonomidirektør 

Lojalitet til kjøp av 
varer og tjenester 

   Det arbeides aktivt med 
avtalelojalitet. Der sykehuset har 
avtaledekning er hovedprinsippet å 
være lojal mot avtalene. I 
forbindelse med pandemien og 
mangel på enkelte produkter har 
det for sykehusene vært 
utfordrende med rest og erstatning 
av avtaleprodukter. 

Enhetsleder for 
sykehusservice/ Spes. 
Rådgiver innkjøp 
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Samarbeidsavtaler 
med helseforetak om 
program for Helse og 
arbeid 

   Se tiltaksplan – avviklet ut av 
risikobilde  

Klinikksjef 

ISF-regelverket for 
rehabilitering er 
uhensiktsmessig og 
uklart 

   Arbeidet er påbegynt men ikke 
tilfredsstillende endret 
-Fortsette dialog med HDIR om 
utfordringen 
-Fortsette dialog med RHF’et om 
utfordringen 
-Innspill til endring av ISF-
regelverket sendes årlig 

Økonomidirektør 
Klinikksjef  

7. Tilgjengelighetsplan – årlig evaluering gjennomføres 3. tertial 
Rapporteringsansvar: Ledere med ansvar for de ulike områdene – Heliks dok id 9411 
Sykehusets tilgjengelighetsplan skal sikre ivaretakelse av rettigheter til pasienter og andre interessenter, og er rettet 

mot indentifisering og oppfølging av hindringer innen følgende områder 1-10.  Noen prioritert område velges til 

forbedring  

Områder (følger 
anbefalinger i 
CARF-standarden) 
 

Beskrivelse av nåsituasjon 
– utfordringer/ 
hindringer  

Risiko   Forbedringstiltak Tiltaks ansvarlig 

1. Bygningsmessige 
Tilgjengelighet for 
rullestoler, heis, 
dørbredde, tilpassede 
omgivelser, m.m. 

Omfattende vedlikehold av 
eksisterende bygningsmasse 
skaper til tider hindringer i 
fremkommelighet og støy 

 Tett dialog med enhet for 
eiendom og entreprenører 
for å sikre fremkommelighet, 
redusere støy 

Eiendomsjef 
 
 
 

Behov for spesialsenger med 
justerbar bredde 
Bygg D 

Videre vurdering av behov for 
innkjøp av senger med 
justerbar bredde. Aktuelt 
utstyr meldes inn som MTU 

Klinikksjef 

2. Omgivelser og 
miljø 

Belysning, bråk, 
terapiareal som sikrer 
konfidensialitet, 
tilpasset møblement, 
m.m. 

Sykehuset arbeider med 
holdninger og kunnskap om 
helsefremmende omgivelser, 
som tiltak i miljøledelsen og i 
forberedelse til BT3. Sykehuset 
har bl.a. arrangert et webinar 
om temaet sammen med 
Danmarks ambassade i Norge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mandat til Forum for 
sykehusmiljø og 
helsefremmende omgivelser 
(tidl. Estetikk-komiteen) 
ferdigstilles og gruppens 
arbeid iverksettes slik at 
nødvendige bidrag ytes 
overfor BT3 konseptfase 
 

Prosjektleder BT3, 
Miljøleder, andre? 
 
 
 
 
 
 
 

Lager for utstyr. Utstyr 
forsvinner og det brukes mye 
tid på å leting 
 

 Lokaliseringsprosjekt 
videreføres 

Innovasjonssjef 
 
 
 

IU Behov for bedret belysning i 
korridor på grunn av lite 
naturlig lys 

  
Kartlegge behov for å sette 
inn flere lyspunkter i tak 

 
Eiendomssjef 

3. Holdninger 
Alder, etnisk bakgrunn, 
sosialøkonomisk status, 
bruk av 
tilbakemeldinger, m.m. 
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4. Økonomiske 
Finansieringssystem, 
m.m. 

ISF-regelverket for 
rehabilitering er utdatert. 
Dagens casemix kan på sikt 
medføre at foretaket ikke 
prioriterer riktig omsorgsnivå 
og liggetid pga. finansiering 
 
 
 
 
 
 
 

 ISF-regelverket 
-Tett dialog ned andre 
helseforetak og RHF’et om 
innspill til ISF-regelverket 
-Benytte alle anledninger i 
møtet med helsebyråkrater 
og politikkere til å 
orientere/informere om 
saken. 
-Temasak om finansiering og 
ISF-ordningen i styremøtet  
 
 
 
Aktivitetsvekstmidler 
-Forankre langsiktig 
utfordring knyttet til lave 
aktivitetsvekstsmidler i 
foretaksledelsen 
-Forankre langsiktig 
utfordringen knyttet til lave 
aktivitetsvekstsmidler i styret 
ved blant annet å informere 
om finansieringsmodellen og 
ISF-ordningen og hvordan 
disse påvirker Sunnaas 
-Formidle langsiktig 
utfordring knyttet til lave 
aktivitetsvekstsmidler til HSØ 
RHF 

Klinikksjef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomidirektør 

Siden ny modell for fordeling av 
aktivitetsvekstmidler ble 
innført i 2018, har foretaket 
mottatt ca. 1/3 av tildeling 
etter størrelse /tidligere modell 
ville gitt. 

5. Arbeidsforhold 
Tilrettelegging, m.m. 

Vi har ingen indikasjoner om at 
vi som arbeidsgiver ikke 
etterlever arbeidsmiljøloven iht 
til tilrettelegging og oppfølging 
av sykemeldte arbeidstakere. 
Arbeidsmiljø kartlegges 
gjennom ForBedring – Lokale 
bevaringsområder og 
forbedringsområder er fulgt 
opp hos 100% av avdelingene 

 Sykefraværsoppfølging 
vurderes som tema for 
internrevisjon for 2022 

HR-dir 

6. Kommunikasjon 
Oversettelse av 
materiell, 
kommunikasjonshjelpe-
midler, tolk, m.m. 

Behov for informasjon tilpasset 
ungdom 
 
 

 Inngår i prosjekt 
«ungdomshelse» 
 
 
 

Klinikksjef 
 
 
 
 
 
Kommunikasjons-
direktør 
 
 
 
Kommunikasjons-
direktør 
 

Fra CARF: Informere om 
overnattingsmuligheter og 
rammer for dette, på internett 
 
 

Følges opp i QIP-planen etter 
CARF  

Oversettelse av 
informasjonsmateriell  
 

 
Kartlegge behovet 

7. Teknologi 
Utstyr og tjenester for 
pasienter og ansatte 

Mye teknologi og digitaliserte 
løsninger tilgjengelig og i bruk. 
Ansatte: Teknologisk 
modenhetsnivå varierer. 
Pasienter: Digitalt utenforskap 
 
 

Digitaliserte 
tjenester tas 
ikke i bruk. 

Ansatte: Opplæring, god 
informasjon og oversikt over 
tjenester. 
Pasienter: Prosjekt for å finne 
løsninger knyttet til digitalt 
utenforskap. 
 

Teknologisjef/innovas
jonssjef 
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Et omfattende 
digitaliseringsarbeid er 
igangsatt med tilhørende 
langtidsplan. Dette på 
bakgrunn av et stort 
utviklingsbehov og gjelder 
utstyr og tjenester for både 
pasienter og ansatte. 
 

Styrket 
videokonferansesatsning ifm 
c-19. 
Teknologiutviklingsplan er 
implementert. 
MTU-«fabrikk» etablert. 
Innovasjonsprosjekter blir 
igangsatt for kalender/ 
målplan og veifinningsløsning 
på sykehuset 

klinikk 

For pasienter er det manglende 
digitale verktøy for involvering i 
behandlingstilbudet 

Utvikling av digitalt verktøy 
for involvering i 
rehabiliteringsprosessen med 
mål og aktiviteter 
 

Klinikk  

8. Transport 
Transporttilbud til 
aktiviteter som tilbys, 
m.m. 

    

9. Integrering i 
samfunnet 

Muligheter for å kunne 
benytte tilbud om 
deltagelse i fritids-

/sportsaktiviteter, m.m. 

    

10. Andre hindringer 
som identifiseres av 
pasienter/ 
brukere,personalet 
og interessenter 

    

8. Ledelsens gjennomgang av ytre miljø (ISO 14001:2015) 

årlig evaluering 3. tertial  
Rapporteringsansvar: Leder Organisasjon og Administrasjon 

Vurdering av  Evaluering av 
tidligere tiltak 
og beskrivelse 
av nåsituasjon 

Risiko Korrigerende tiltak Forventet effekt 

a) status for tiltak fra tidligere 
gjennomgåelser som ledelsen 
har foretatt 

  Utfyllende 
redegjørelse 
inkluderes i LGG 
ytre miljø 2022 
som fremskyves til 
tidlig i 1. tert. 

 

b) endringer i: 
1) eksterne og interne forhold 

som er relevant for 
ledelsessystemet for miljø 

2) behov hos og forventninger 
fra interesseparter, 
inkludert 
samsvarsforpliktelser 

3) vesentlige miljøaspekter 
4) risikoer og muligheter 

    

c) i hvilken grad miljømål er 
oppnådd 
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d) informasjon om 
organisasjonens 
miljøprestasjon, inkludert 
trender angående: 
1) avvik og korrigerende tiltak 
2) resultater av overvåking og 

måling 
3) overholdelse av 

samsvarsforpliktelser 
4) revisjonsresultater 

    

e) tilstrekkelige ressurser     

f) relevant(e) henvendelse® fra 
interessepartnere, inkludert 
klager 

    

g) muligheter for kontinuerlig 
forbedring 

    

 
Vedlegg:  

 Oppfølgingsplan for Ledelsens gjennomgang 3 tertial 2021  


