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Innledning 
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«Sunnaas sykehus skal tilby kunnskapsbaserte rehabiliteringstjenester av høy kvalitet for befolkningen i Helse Sør Øst og også nasjonalt»

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring og kvalitetssystemet CARF 
(Commission on Accreditation for Rehabilitation Facilities), danner rammeverket for sykehusets systematiske kvalitets- og 
forbedringsarbeid. CARF er et internasjonalt kvalitetssystem tilpasset medisinsk rehabilitering. Sykehuset er CARF akkreditert på høyeste 
internasjonale nivå seks ganger; siste re akkreditering var november 2021. 

Forskriften er gjeldende fra 2017, men sykehuset har siden 2006 fulgt internasjonale kvalitetsstandarder for rehabilitering. Standardene i 
seksjon 1 (APIRE) kan sees i sammenheng med  «pliktene» i forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring. 
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Nasjonale og regionale myndigheter har tydelig og økende fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. 

Mål områder innenfor kvalitet og pasientsikkerhet fastsettes og blir brukt

a) for å sammenligne behandlingsresultater på tvers av institusjoner

b) systematisk som verktøy for å kvalitetssikre/-overvåke behandlingstilbudet 

c) for å generere ny kunnskap

Som CARF akkreditert virksomhet har sykehuset jobbet systematisk med lederansvaret og åpenhetskultur når det 
gjelder uønskede hendelser og forbedringsarbeid. Kunnskap om hva som virker sprer seg nå raskere internt, til 
samarbeidspartnere, og benyttes i forbedringsarbeid, for eksempel inn- og utfasing av metoder i henhold til 
oppdatert kunnskap og prioritet. Kunnskap om uønsket variasjon brukes både i faglig normering og styring av 
forbedringsarbeidet internt og opp mot samarbeidspartnere

SunHF følger flere innsatsområder i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7 og det 
gjennomføres pasientsikkerhetsvisitter i alle avdelinger to ganger årlig. Ledelsens gjennomgang brukes for å evaluere 
kvalitetsarbeidet i hele foretaket, og kvalitet og pasientsikkerhet er fast tema på alle ledermøter. 

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



Prioriterte områder i handlingsplanen 2022
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- Å øke pasientens helsekompetanse: implementering av læringsmål, innføring av samvalg, utvikling av digitale 
undervisning og digitale prosjekter mål/timeplaner

- Innføring av helhetlig digitalt kvalitetssystem, Kvalitetsportalen EK, som gir ledere mulighet til å jobbe mer 
effektivt med kvalitetsforbedring. På sikt vil også modul for risikovurdering innføres for bedre risikostyring.  

- Samtidig ved innføring helhetlig kvalitetssystem vil arbeidet med meldekultur og læring etter uønskede 
hendelser styrkes

- Å fremme sikkerhetskultur ved å øke risikobevissthet både hos ledere og ansatte
- Økt fokus legemiddelsikkerhet (sertifisering av nyansatte sykepleiere og vedlikeholdsopplæring sykepleiere og 

leger)  
- Utarbeide rutiner og systemer for riktig bruk av bredspektret antibiotika 

- Planlegge for å øke kompetanse om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i Sunnaas sykehus HF
- Organisering av data fra kilder som brukes i styring av kvalitet og sikkerhetsarbeid – etablere Sunnaas 

kvalitetsregister 
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Regionale satsingsområder (18 tiltaksområder og 37 delmål)

Regional delstrategi Helse Sør-Øst 2021-2024

Mål:
 Redusere risiko for pasientskader 
 Redusere uønsket variasjon i tilbud og kvalitet på tjenestene
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Regionale mål

1. Pasienter, brukere og pårørende skal gis kunnskap om og mulighet til å ivareta sin helse og rettigheter, medvirke i egen behandling 
og i arbeidet med å forbedre helsetjenestene

2. Ledere skal anvende sikkerhetstenkning i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

3. Ansatte, ledere og brukerrepresentanter skal ha kompetanse om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

4. Nasjonale tiltak innen områder med identifisert risiko og forbedringspotensial skal videreføres og følges opp

5. Arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal være en integrert del av virksomhetsstyringen, og systemer og strukturer 
skal forbedres og tilrettelegges for dette

1 2 3 54

MERK: Sunnaas ikonet under tiltakene illustrerer vedtatte tiltak igangsatt gjennom Sunnaas målene 2021, prosjekter, og annet forbedringsarbeid  



Øke pasientens helsekompetanse 
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Område RHF Delmål 2021-2024 Sunnaas tiltak 2022 Ansvarlig Tidsfrist 

Pasient- og 
pårørendeopplæring

Følge opp aktivitet innen pasient- og 
pårørendeopplæring

• Utarbeide en standardisert mal for læringsmål som 
implementere i målplanen for
rehabiliteringsprogrammene.

• Bruke «Verktøy SAM» i kartlegging for å kvalitetssikre 
pasientundervisningen 

Klinikksjef 

LMS/leder for 
kompetanseenheten

Desember-22

Øke bruken av digitale læringsformer til 
opplæring

• Digitale pårørendeseminarer utvikles og gjennomføres  
• Ta i bruk læringsspillet Sunbapp – barn/unge
• Prosjekt «Kunnskapsbasert telemedisinsk oppfølging og 

forebygging av trykkskade hos personer med 
ryggmargskade»

Avdelingsledere
Avdelingsledere 
RMS/TBI

Prosjektleder sår 

Desember-22

Juni-22

Kommunikasjon 

Øke helsepersonells kompetanse i 
helsekommunikasjon, samtalemetodikk og 
pasient- og brukerrettigheter

• Implementere retningslinje som sikrer at pasienter får 
informasjon om pasientrettigheter

• Vedlikeholdsopplæring  i metoden Teach back 

Leder for 
kompetanseenheten 

Desember-22

Desember- 22

Anvende metoder (samvalg) som gjør at 
pasienter kan ta informerte valg om 
diagnostikk, behandling og oppfølging 

• Etablere prosjekt/innovasjonspartnerskap for digital 
målplan og timeplan 

• Definere og implementere samvalg i 
rehabiliteringsprogrammene.

Klinikksjef Juni -22

Desember -22

Brukermedvirkning

Gjennomføre lokale pasient- og 
brukerundersøkelser systematisk, og 
anvende resultatene til kvalitetsforbedring

• Definere mål for «satte teamet mål for oppholdet ditt og 
opplevde du å nå målene»

• Planlegge for forbedringsarbeid i prosjektet  «for 
digital målplan og timeplan» 

Klinikksjef Juni  -22

Vår -22

Involvere brukerrepresentanter på 
hensiktsmessig måte i forbedringsarbeid og 
-prosjekter

• Utarbeide informasjon om forbedringsprosjekter i 
Sunnaas som blir presentert for BU

• Involvere brukerrepresentanter inn i 
forbedringsarbeidet «digital målplan og timeplan»

Kvalitetsrådgiver/sjef Mai -22

Pasienter, brukere og pårørende skal gis kunnskap om og mulighet til å ivareta sin helse og rettigheter, medvirke i egen 
behandling og i arbeidet med å forbedre helsetjenestene  (2021-2024)

1



Å utvikle en sikkerhetsorientert ledelse 
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Område RHF Delmål 2021-2024 Sunnaas tiltak 2022 Ansvarlig Tidsfrist 

Helse, miljø- og sikkerhet

Planlegge for balanse mellom aktiviteter, 
ressurser og tilgjengelig kompetanse, i 
samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste

• Deltar i parsammensatt utvalg som jobber med 
arbeidstidsplanlegging  

• Deltar i parsammensatt prosjekt med NSF – for å rekruttere 
beholde sykepleiere i klinisk virksomhet 

Administrasjon og org 
direktør 

Desember 22

Medarbeidere gis mulighet til å arbeide med 
pasientsikkerhet, HMS og kvalitetsforbedring

• Pasientsikkerhetsvisitter gjennomføres 2 ganger i året 
• Videreutvikle LIS –utdanningsløpet: metoder/verktøy
• Utarbeide en opplæringsplan i pasientsikkerhet og 

forbedringskunnskap 

Administrerende dir.
Fagdirektør 

Vår og høst 
2022

Vår 2022

Systematisk gjennomgå uønskede hendelser 
med HMS-sammenheng på ledelsesnivå

• Planlegge HMS inn som fast møtepunkt i ledermøter (klinikk)
• Gjennomføre årlig analyse av alle alvorlige HMS hendelser i 

sykehuset – HMS handlingsplanen

Administrasjon og org 
direktør 

Desember 22

Januar 22

Legemiddelsikkerhet

Innføre regional standard for lukket 
legemiddelsløyfe

• Planlegge for innføring av endosepakkede legemidler Fagdirektør Desember 21

Innføre standardiserte arbeidsprosesser for 
legemiddelsamstemming

• Månedlig målinger samstemming i alle avdeling
• Utarbeide arbeidsprosesser for legemiddelsamstemming 
• Opplæring i samstemming – etter opplegg sykehusapotekene 

SØF
• Prøve ut klinisk farmasi basert på IMM metoden inn i 

prosedyrene – punkt 2 

Provisor 
Forbedringsteamet 

Desember 22

Utarbeide prosedyrer og opplæring for 
helsepersonell med utgangspunkt i regional 
veileder om legemiddelhåndtering

• Fortsette arbeidet med å revidere og utarbeide nye 
prosedyrer (legemiddelgjennomgang)

• Opplæring og vedlikeholdsopplæring for sykepleiere 
implementeres – praktisk sjekkliste 

• Opplæring skal dokumenteres systematisk i 
medarbeidersamtale i GAT

Fagdirektør 
Provisor 

Desember 22
Juni 22

Ledere skal anvende sikkerhetstenkning i arbeidet med 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

2
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Sikkerhetskultur
Bruke rammeverket for virksomhetsstyring til å 
fremme arbeid med sikkerhet

• Etablere nytt sikkerhets- og beredskapsutvalg
• Utarbeide årshjul for beredskap og sikkerhet 
• Revidering av beredskapsplanen 
• Planlegge for Kvalitetsportalen EK 

Sikkerhetsleder Januar 2022

Fremme sikkerhetskultur gjennom 
kunnskapsformidling, trening og simulering

• Revisjon av mandat «beredskapsøvelser og medisinsk 
simulering» 

• Planlegge for beredskapsøvelser - planlagte og uanmeldte 
(CARF)

• Gjennomføre nytt og enklere PIIP kurs 

Sikkerhetsleder

Leder for underutvalg 
for beredskapsøvelser 

Desember 2022 

Lederstøtte
Etablere læringsarenaer for metoder som gir 
bedre integrering av pasientsikkerhet og HMS

• Deltar i regionale læringsarenaen (HMS/pasientsikkerhet) i 
HSØ 

• Utrede om det er en metode som kan være aktuell for 
avdelingsledere å bruke. 

Kvalitetssjef/HR 
rådgiver

Klinikkledelsen 

2022

Videreutvikle lederstøtte og forskningsbasert 
metodikk for oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen ForBedring

• Bruke prosedyren vi har for oppfølging av ForBedring
• Oppdaterer retningslinjer «Forbedring lederveiledning»

Administrasjon og org 
direktør 

2022 

Å utvikle en sikkerhetsorientert ledelse (fortsettelse)

Ledere skal anvende sikkerhetstenkning i arbeidet med 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

RHF Delmål 2021-2024 Sunnaas tiltak 2022 Ansvarlig Tidsfrist 
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Øke kompetanse om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
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Område RHF Delmål 2021-2024 Sunnaas tiltak 2022 Ansvarlig Tidsfrist 

Veiledningskompetanse
«train the trainer»

Utvikle og ta i bruk en regional mal for 
opplæring av veiledere i forbedringsarbeid

• Delta i utvikling av regional plan 
• Bruke «train the trainer» veiledning gjennom opplæring i 

legemiddelhåndtering

Kvalitetssjef

Fagdirektør 

Våren 2022

2021/22

Alle enheter har tilgang til personer som kan 
veilede og bistå i forbedringsarbeid

• Utarbeide en oversikt over hvem som har 
veiledningskompetanse 

Kvalitetssjef Våren 2022

Forbedringskompetanse Tilrettelegge for at medarbeidere får opplæring i 
pasientsikkerhets og forbedringsarbeid

• Videreutvikle forbedringskunnskap i LIS 3 utdanningen videre 
– og opplæring gjennomføres i.h.t plan. 

• Utarbeide en plan for opplæring av ansatte i 
forbedringsarbeidet 

• Klinikere og ledere  deltar på planlagt regionale og nasjonale 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedrings konferanser 

Kvalitetssjef Våren 2022

Sørge for at kompetanse om pasientsikkerhet og 
forbedringsarbeid inngår som læringsmål i alle 
lederutviklingsprogram

• Opplæring av ledere/fagledelse i forbedringsarbeid ved 
innføring av nytt forbedringssystem EK

• Planlegge for læringsmål for kompetanse om pasientsikkerhet 
og forbedringsarbeid – på sikt legges  inn i kompetansportalen

Kvalitetssjef

Ansvarlig for 
kompetasneportalen 

Våren 2022 

Desember 2022

Kompetanse i 
sikkerhetsstyring

Utvikle opplæringstilbud i sikkerhetsstyring for 
ledere

• Planlegge for opplæring i sikkerhetsstyring  
(lederutviklingsprogram – Basic sikkerhetsstyring – hva er det 
og hvorfor er det viktig) 

• Innføring av kompetasneportalen 

Administrasjons og 
organisasjonsdirektør

Desember 2022 

Kompetanse i teamarbeid
(forbedringsteam)

Tilrettelegge for utvikling av forbedringsteam og 
teamferdigheter i enheter med direkte 
pasientrettet arbeid, med involvering av brukere 
og sentrale samarbeidsparter

• Planlegge for hvordan sykehuset skal øke teamferdigheter i 
forbedringsarbeid -læringsnettverk

Kvalitetssjef Desember  
2022 

Ansatte, ledere og brukerrepresentanter skal ha kompetanse 
om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
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Styrke regionens innsats innen nasjonale satsinger
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Område RHF Delmål 2021-2024 Sunnaas tiltak 2022 Ansvarlig Tidsfrist 

Tiltakspakker/faglige 
råd fra «I Trygge hender 

24-7»

Etablere arenaer for læring og 
erfaringsdeling om innføringen av 
tiltakspakker/faglige råd

• Revidere systemet for innsatsområdene Sunnaas har 
deltatt i 

Kvalitetssjef 
Desember 22

Helsetjenesteassosierte 
infeksjoner, smittevern 
og antibiotikaresistens

Etterleve nasjonale og regionale planer 
for smittevern, pandemiberedskap og 
antibiotikaresistens

• Infeksjonskontrollprogrammet implementeres i 
klinikk

• Planlegge for insidensregistrering av UVI RMS 
avdelingen

• Pandemiberedskap revideres
• Tilrettelegge og gjennomføre for 

smittevernundervisning årlig for alle x 1-2 per år

Smittevernlege og 
Hygiene sykepleier

Ledere 

Våren 2022

Desember 22

Utarbeide og ta i bruk regional veileder 
innen antibiotikastyring

• Utarbeide rutiner for AB-styring 
• Implementere forbedringsarbeid klok antibiotikabruk
• Systematisk gjennomføre antibiotikavisitter

Smittevernlege og 
Hygiene sykepleier

2021/22

Samhandling

Etablere rutiner for trygge overganger 
innen spesialisthelsetjenesten og mellom 
spesialist- og primærhelsetjenesten

• Definere og systematiserer etablerte aktiviteter for 
digital hjemmeoppfølging

Avdelingsleder MNB 
Klinikksjef 

Desember 
2022

Utarbeide helhetlige pasientforløp for 
utsatte grupper i helsefellesskapene

• LIS (Locked in Syndrom) – digital oppfølging
Gjennomføre en revidering av forløpet LIS

Leder for TBI Desember 
2022

Etablere arenaer for læring og 
erfaringsdeling om pakkeforløp innen 
somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling

Nasjonale tiltak innen områder med identifisert risiko og 
forbedringspotensial skal videreføres og følges opp
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Forbedre systemer og strukturer for virksomhetsstyring
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Melde - og 
forbedringssystemer

Etablere pasientnære, tverrfaglige 
forbedringsteam der forbedringsundersøkelser 
viser at det er størst behov

• Etablere forbedringsteam rundt «digital målplan og timeplan» Prosjektleder Desember 2022

Registrere og behandle alle uønskede hendelser i 
meldesystemene

• Integrere nytt forbedringssystem EK (dok.styring –
forbedringsmodul)

• Utrede det grønne korset som mulig metode 

Kvalitetssjef

Klinikksjef 

Vinter 2022

Etablere kvalitetsutvalg på alle relevante nivåer • Implementere nytt mandat Sentralt kvalitetsutvalg
• Gjennomgå mandat Pasientsikkerhetsutvalget  

Kvalitetssjef Desember 2021
Desember 2022 

Kvalitetsmålinger

Bruke sanntidsdata fra eksisterende systemer for å 
følge opp utvikling og understøtte 
forbedringsarbeid

• OU- delprosjekt helhetlig analyse.  Prosjekteier/
leder

Gjennomført i 
2021

Øke og synliggjøre bruk av resultater fra 
kvalitetsmålinger (indikatorer og registre) i 
forbedringsarbeid

• Etablere Sunnas kvalitetsregister
• Bruke resultater fra nasjonalt kvalitetsregister NorSCIR til forbedring 

av ryggmargsskadetilbudet.
• Fakta ark fra nasjonal og nordisk register synligjøres i avdelingene  -

nettsider 
• Kvalitetsrapport og fakta ark fra synliggjøres på nettsider og i 

avdelingene

Prosjekteier

Avdelingsledere 
i RMS avdelinger 
Klinikksjef 

Desember 2022

Erfaringsdeling

Utvikle løsning for regional publisering av 
læringsnotater

• Deltar i utvikling av regional løsning 
• Publiserer  og dele erfaringer av uønskede hendelser på nettsidene

Kvalitetssjef Desember 2022

Bruke regionalt innsatsteam for 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet til 
erfaringsdeling

• Deltar i regionalt innsatsteamet og bruker fora til utveksling av 
erfaringer 

• Deltar i komite for regional digital komeptanse

Kvalitetssjef Desember 2022

Juni 2022

Bruke helsefellesskapene til erfaringsdeling om 
arbeid med kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet 
og HMS

• Dele erfaringer i Regionale innsatstemaet HSØ Kvalitetssjef 2022

Etterlevelse av 
fagprosedyrer

Utarbeide regional retningslinje for kliniske 
fagrevisjoner

Delta i det regionale arbeidet(RIT) med å utarbeide  regional 
retningslinje 

Arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal være en integrert del av virksomhetsstyringen, 
og systemer og strukturer skal forbedres og tilrettelegges for dette5


