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Risikobilde LGG 3 tertial 2021 
Pilene i risikobildet viser utvikling fra 2. tertial. Redusert risiko: pil ned, økt risiko: pil opp.     
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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 

 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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Oppfølgingsplan LGG 3. tertial 2021  

 

 

 

Risikoområder Nå-situasjon 

Tendens 

Konsekvens  

1. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

2. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

3. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  

 

Sykefravær  

Mål 6,3 % 

Nåsituasjon:  
Sykefravær desember totalt 
10,5 % (12% klinikk)  
Totalt for hele 2021 8,2 % 
 
Tendens:  
Regner med økende 
sykefravær januar ca 10% i 
klinikk (tall fra GAT) 
 
Konsekvens:  
Økt bruk av variabel lønn, 
mindre kontinuitet i 
sykehusdriften.  
Krevende å ha nødvendig 
kompetanse for å kunne 
tilby et kvalitetstilbud til 
pasientene.  
Vurdere å redusere drift 
 
 
 
 
 
 

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 

Tiltak: 
- Ukentlig monitorering av 

sykefravær 
- Tett oppfølging av nærmeste 

leder  
- Smittevern  
- Influensavaksinering  
- Arbeidsmiljøarbeid 

 
 

Forventet effekt: 
- Økt tilstedeværelse og redusert 

bruk av variabel lønn 
Bedre kvalitet i driften 

Effekt av tiltak 2 tertial: 
Fikk en nedgang i september og 
oktober. Ny øking i sykefravær start 
av november. Dette er økt pandemi 
relatert fravær 
 
Nye tiltak: 
Det er utarbeidet en plan for 20 % 
sykefravær 
 
Forventet effekt  
Forventer økt sykefravær gjennom 
januar 2022 og man planlegger for 
et sykefravær senario på 20% 
 

Administrasjon og 
organisasjons direktør 
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Risikoområder Nå-situasjon 

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.:  

440 som er en økning fra 

desember 2020 -  435,9 

 

Konsekvens:  

Må sees i sammenheng med 

arbeid for redusert 

sykefravær.  

Overforbruk lønnskostnader 

Overbelastning personell 

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 
 

Tiltak:  

- Innskjerpe rutiner for 

tidsbegrensede stillinger 

(vikariater) 

- Styrket mandat 

ansettelsesutvalget er trådt i 

kraft 

- Fortsette med 

klinikkdriftsmøter tre ganger 

pr. uke 

- Gjennomføre analyse av økt 

bruk av månedsverk 

- Redusere sykefravær 

- Forsterke rekrutteringspolicy 

sykepleiere (partsarbeid) 

Forventet effekt: 

- Reduksjon i antall mnd. verk  

- Reduksjon i bruk av variabel 

lønn 

- Innstramminger som følge av 
styrket mandat 
ansettelsesutvalget 

 
 
 
 
 

Effekt av tiltak 2 tertial: 
Ingen effekt oppnådd pga 

- Covi-19 

- Pasientgrunnlaget 

- Økt sykefravær 

 

Nye tiltak 

Sykefraværsoppfølgingstiltak 

Rekruttering – beholde kompetanse 

Permisjonspraksis vurderes 

Vikarbruk 

 

Forventet effekt  

Redusert antall månedsverk 
 
 
 
 
 

Administrasjon og 
organisasjons 
direktør 
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Risikoområder Nå-situasjon 

Tendens 

Konsekvens  

1. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

2. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

3. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  

 

NY  

ISF-regelverket for 
rehabilitering 

Nåsituasjon:  

I 2021 gjennomførte HDir i 

samarbeid med RHF’ene et 

arbeid med en gjennomgang 

av finansieringsordningen 

for rehabilitering i sykehus. 

SunHF var representert i 

arbeidsgruppa og det var 

store forventninger til denne 

prosessen. Det skal innføres 

noen endringer gjennom ISF 

for 2022, og det planlegges 

for langsiktig arbeid mot en 

større revisjon av 

finansieringsordningen. 

SunHF har årlig sendt innspill 

til endring av ISF-regelverket 

der utfordringene er 

beskrevet. Det er avgjørende 

at et slikt arbeid mot en 

større omlegging fortsetter. 

 

Konsekvens: 

Et utdatert 

finansieringssystem kan føre 

til feil prioritering og ikke 

tilstrekkelig finansiering av 

spesialisert rehabilitering. 

 

 u.a u.a Tiltak: 
Tett dialog ned andre helseforetak 
og RHF’et om innspill til ISF-
regelverket 
 
Benytte alle anledninger i møtet 
med helsebyråkrater og politikere til 
å orientere/informere om saken. 
 
Temasak om finansiering og ISF-
ordningen i styremøtet  
 
 
 
Forventet effekt: 
Arbeide med revidering av ISF-
regelverket for rehabilitering starter 
opp i 2022 og Sunnaas har en tydelig 
rolle i dette arbeidet.  

Økonomidirektør  
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Risikoområder Nå-situasjon 

Tendens 

Konsekvens  

1. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

2. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

3. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  

 

NY  

Svikt i teknisk anlegg  

Nå-situasjon 

Tilstandsrapport utarbeidet 

høst 2021 viser betydelig 

behov for utskifting. Det er 

utarbeidet prioriteringsliste 

over kritiske installasjoner 

for de kommende 5 årene. 

Rammer for 2022 er økt for 

gjennomføring av tiltak. 

Tiltak har blitt prioritert 

innenfor tilgjengelig 

økonomisk ramme. 

Konsekvens 

Det er usikkerhet til eldre 

installasjoner om det skjer 

funksjonssvikt om 1 eller 3 

år. Med samlet bilde av 

tilstand kan det komme 

funksjonssvikt i elementer 

som ikke er prioritert i 

inneværende år.  

u.a  u.a  Tiltak:  
Det er utarbeidet en tiltaksplan med 
prioritering over kritiske 
installasjoner for neste 5 år  
 
 
Forventet effekt  
Økt ramme for utskifting av kritiske 
bygningselementer vil redusere 
risikoer for funksjonssvikt og bidra 
til å opprettholde driftssikkerheten 
til Sunnaas sykehus. 

Administrasjon og 
organisasjons direktør 

 

Leveranse fra 
Sykehuspartner, 
inkludert STIM  

 

Nå situasjon   
Flere åpne 
tjenestebestillinger/saker. 
Enkelte med svært lang 
leveransetid. Problemer 
med ROS-kapasitet i SP.  
 
Konsekvens 
Videokonferansestøtte (vk) 
leveres ikke iht SLA. 
  

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 

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)  

Effekt av tiltak 2 tertial: 

- Videokonferansestøtte: SP 

bygger opp sterkere 

supportapparat. Månedlige 

oppfølgingsmøter med HFet er 

etablert. Rutiner for anskaffelse 

er etablert og i drift. 

- Arbeidet rundt kundeplan og 

prioriterte leveranser 

Innovasjonssjef 
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Risikoområder Nå-situasjon 

Tendens 

Konsekvens  

1. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

2. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

3. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  

 

Regionale prosjekter inkl. 
STIM – kostnads- og 
ressurskrevende. 

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

- Bruk av eskaleringsprosedyre i 
kritiske saker 

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

fortsetter. SP i etablering av 

Leveransefabrikken 2.0 

Nye tiltak 

Tertialvis gjennomgang av økonomi i 
SLA i samarbeid med enhet for 
økonomi og analyse gjennomføres. 
 
Forventet effekt  
Bedre kontroll og forutsigbarhet på 
økonomi, raskere svar på 
endringsforespørsler. Økt kvalitet på 
VK-support. 

Samstemming av 
legemiddellister  

Mål 90 % 

Nå situasjon  
Desember måling viser 5 av 
9 avdelinger nådde målet 
om 90 % samstemte 
legemiddellister som er en 
nedgang fra august måling (7 
av 9) 
 
Målinger en puls på en 
angitt dag pr. mnd. 
 
Konsekvens 
Legemiddelfeil kan oppstå  

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 

 

 

 

 

  

Tiltak. 
- Månedlige målinger fortsetter.  
- Avklare måletidspunk 24 t eller 

72t 
 
 
 
Forventet effekt:  
Oppnå måltall 

Effekt av tiltak 2 tertial: 
Variasjon i implementerings fasen 
med dokumentasjon av 
samstemming i MetaVision 
Månedlige målinger fortsetter.  
 
Nye tiltak 
Avklare måletidspunk 24 t eller 72t 
Revisjon februar: 
«Bekrefter at foretaket har 
implementert samstemming av 
legemiddellister ved innleggelse» 
 
Forventet effekt:  
Oppnå måltall 

Klinikksjef  
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Risikoområder Nå-situasjon 

Tendens 

Konsekvens  

1. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

2. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

3. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  

 

Lav meldekultur for 
sikkerhetshendelser 
 
 

Nåsituasjon: 

Rapport om sikkerhetskultur 
fra Sykehuspartner i oktober 
etter oppdrag fra HSØ viste 
at 37 % ansatte oppgir at de 
er redd for å få skyld for 
sikkerhetshendelser. 
 
Det er fortsatt høyt 
trusselnivå mot 
helsesektoren generelt 
 
Sannsynligheten reduseres i 
3. tertial fordi antall som har 
gjennomført obligatorisk 
opplæring (PiiP) har økt til 
69 %, fra 25 %. 
 
Konsekvens: 
Mulig underrapportering av 

sikkerhetshendelser kan gi 

økt risiko for at alvorlige 

hendelser ikke blir 

rapportert, og dermed ikke 

mitigert innen en rimelig tid. 

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.  

 
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. 

Tiltak: 

- Leder og 

medarbeideroppfølging innen 

obligatorisk opplæring   

- Øke fokus på sikkerhetskultur 

gjennom foredrag for ansatte 

og ledere. 

- Lettere tilgjengelig e-læring 

(som quiz) 

- Jobbe videre med overordnet 

risikovurderingsprosess  

- Gjennomføre 

sikkerhetsmåneden i oktober, 

med fokus på sikkerhetskultur 

 

Forventet effekt:  

- Øke andelen som gjennomfører 

obligatorisk opplæring.  

- Øke sikkerhetsbevisstheten 

- Få bedre oversikt over 

sårbarheter og risiko bedre 

risikostyringen. 

- Oversikt over behov for 

kontinuitetsplaner.  

Effekt av tiltak 2 tertial: 
Økt antall ansatte har bestått 
obligatorisk kurs Piip i 2021 
sammenlignet med 2020. 
Bedre oversikt over risikoer på 
foretaket, og høynet fokus i 
sikkerhetsmåneden 
 
Nye tiltak 
Ha god meldekultur som tema for 
ledelsen. 
Fortsette, ferdigstille og følge opp 
tiltak iverksatt i tertial 1 og 2 tertial 
 
Forventet effekt  
- Økt andel gjennomført 

obligatorisk opplæring.  

- Økt sikkerhetsbevisstheten 

- Bedre oversikt over sårbarheter 

og risiko bedre risikostyringen. 

 

Administrasjon og 
organisasjons direktør  
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Risikoområder Nå-situasjon 

Tendens 

Konsekvens  

1. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

2. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

3. tertial 

Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  

 

NY  

Praktisk obligatorisk  
opplæring brann og 
HLR utsatt  
 

Høy måloppnåelse 

90-100 %  

 

Nå situasjon  
HLR: Målet ble ikke nådd.  
45 % har gjennomført 
obligatorisk opplæring i 
2021.  
Fulltegnede kurs ble avlyst i 
høst på grunn av pandemi og 
smitteutvikling.   
 
Konsekvens  
Manglende 
ferdighetstrening brann og 
HLR kan gå ut over 
pasientsikkerhet 

u.a  u. a Tiltak:  
- Dialog med brannvesenet om 

fastsette tid for nye kurs så fort 
det er mulig (feb/mars) 

- Ledere kartlegger ansatte som 
ikke har gjennomført praktisk 
HLR siste to år og disse 
prioriteres på de første kursene 
som settes opp  

 
Forventet effekt: 
- Økt andel gjennomført 

obligatorisk opplæring.  

Administrasjon og 
organisasjons direktør 

    Sunnaas sykehus HF januar 2022 


