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1. Hva saken gjelder 

 
Handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring  
 
Styret i Helse Sør-Øst vedtok 4. februar 2021 en regional delstrategi for pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring med mål om å redusere risiko for pasientskader og redusere uønsket 
variasjon i tilbud og kvalitet. Delstrategien er blant de nye regionale dokumentene som ble gjort 
gjeldende i oppdrag og bestilling 2021, og skal legges til grunn for utvikling av tjenesten. 
Delstrategien skal bidra til å realisere Helse Sør-Øst visjon og Regional utviklingsplan 2035. 
Målgruppen for delstrategien er ledere og medarbeidere på alle nivåer. Det er vektlagt å trekke 
frem satsingsområder og tiltak som ledere særskilt prioriterer i de kommende årene. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Sykehuset har gjennom 2021 arbeidet med å operasjonalisere Regional delstrategi for 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring til Sunnaas sykehus handlingsplan for 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, hvor tiltak fra Nasjonal handlingsplan 2019-2023 
ligger til grunn, og sykehusets egne mål- og tiltaksprosesser er sammenstilt. 
 

Handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal være sykehusets gjeldende   
dokument for arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Den skal bidra med å sikre 
riktig prioriteringer, felles forståelse, og en mer samordnet innsats for å forbedre tjenestene i 
årene fremover.  
 
Etter å ha blitt forankret i foretaksledelsen via Sentralt kvalitetsutvalg (SKU) ble det anbefalt å 
involverer ledere fra klinikken i utarbeidelse av handlingsplanen. Ledere i kliniske avdelinger, 
stabseneheter og enhet for kvalitet og pasientsikkerhet gjennomgått og utarbeidet tiltak i 
felleskap. Handlingsplanen har blitt forankret hos fagdirektør, i klinikkledelsen, i foretaksledelsen 
aktuelle kvalitetsfora og vært driftsorienteringssak for styret i 2021.  
 
Gjennom handlingsplanen, se vedlegg 1, viser man et helthetlig bilde av de fem 
satsingsområdene, delmålene fra Helse Sør-Øst for perioden 2021-2024, og Sunnaas tiltak 2022 
for å nå delmålene.  
 
Handlingsplanen for perioden er omfattende og det ble anbefalt i sentralt kvalitetsutvalg våren 
2021 at det må komme tydelig frem hvilke prioriterte områder som det skal satses ekstra på den 
kommende perioden.  
 
Dette er de prioriterte områder i handlingsplanen: 
 

1. Å øke pasientens helsekompetanse som også er i samsvar med Sunnaas Sykehus HF 
langtidsmålene under høyspesialiser rehabilitering. Her nevnes implementering av 
læringsmål, innføring av samvalg, utvikling av digitale seminar/undervisning og digitale 
prosjekter mål/timeplaner 

2. Innføring av nytt helhetlig digitalt kvalitetssystem Kvalitetsportalen EK som medfører at 
ledere kan jobbe mer effektivt med kvalitetsforbedring - på sikt vil også modul for 
risikovurdering innføres for bedre risikostyring.   

3. Samtidig ved innføring helhetlig kvalitetssystem vil arbeidet med meldekultur og læring 
etter uønskede hendelser bli sentral 
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4. Å fremme sikkerhetskultur – øke risikobevissthet både hos ledere og ansatte, og 
gjennomføre planlagte og u planlagte beredskapsøvelser. 

5. Økt fokus legemiddelsikkerhet (sertifisering av nyansatte sykepleiere og 
vedlikeholdsopplæring sykepleiere og leger   

6. Etablere rutiner og systemer for riktig bruk av bredspektret antibiotika  
7. Å legge til rette for og øke forbedringskompetanse hos ansatte i Sunnaas sykehus HF 
8. Organisering av data fra kilder som brukes i styring av kvalitet og sikkerhetsarbeid –

Sunnaas kvalitetsregister  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Arbeidet med noen av tiltakene er påbegynt i 2021, men handlingsplanen gjelder for 2022. 
Evaluering og korrigering vil skje i tilknytting til Ledelsens gjennomgang – tertialvis. 
Handlingsplanen er forankret på alle ledernivå og vil bli kommuniserer ut i hele virksomheten. 
Det er også anbefalt at styret involveres i planlegging, gjennomføring og evaluering av 
handlingsplanen. Handlingsplanen har vært driftsorienteringssak til styret i 2021. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar handlingsplan for pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring 2022 i sin helhet, med særskilt fokus på prioriterte områder.  
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 Handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2022   


