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Risikobilde ledelsens gjennomgang 2022 
 
Pilene i risikobildet viser utvikling av risiko. Redusert risiko: pil ned, økt risiko: pil opp. Uten pil: ny risiko. 

 
 
 
 
 
 
Byggetrinn 3 – investeringsbeslutning for 
å ferdigstille konseptfase steg 2  
Svikt i teknisk anlegg  
Rekruttering av kritisk kompetanse  
Sykefravær  
Høyrere lønns- og prisvekst 2023 
Samstemming av legemiddellister  
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Byggetrinn 3 - 
innvisteringsbeslutnign 

 
 
 

 

3 
Moderat 

  
 

 
Høyere lønns- 
energi- og prisvekst  
 
 

 
Svikt i teknisk anlegg  
 
 
Rekruttering av kritisk 
kompetanse  

 

  

 

2  
Liten 

  
 

 
Samstemming 
legemiddellister 
 

 
Sykefravær 
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Ubetydelig 

2 
Lav 

3 
Moderat 

4 
Alvorlig 

5 
Svært alvorlig 
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Oppfølgingsplan ledelsens gjennomgang 2022 

 

Risikoområder Nå-situasjon  
Tendens og konsekvens  

1. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

3. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  
  

Byggetrinn 3 –
investerings-
beslutning  for å 
ferdigstille 
konseptfase 2  

Nåsituasjon Vedtak i HSØ fattet 
oktober 2021 med forventet 
tilleggsføring juni 2022 er fremdeles 
uavklart.  
  
Tendens: Usikkerhet.  
  
Konsekvens:  
Dårlig standard på kliniske bygg, 
dårlig fysisk arbeidsmiljø.  

Uten anmerkning 
Området var ikke i risikobildet LGG mai-22  

Tiltak: Dialog med HSØ  
  
 
Forventet effekt:   
Oppstart byggetrinn 3 i tråd med HSØ vedtak 
oktober 2021 og føringer juni 2022.  
  

  

  

  

Administrasjons- og 
organisasjonsdirektør  
  

Svikt i teknisk anlegg  Nå-situasjon  
Tilstandsrapport viser betydelig 
behov for utskifting. Det er 
utarbeidet prioriteringsliste over 
kritiske installasjoner for de 
kommende 5 årene. Tiltak har blitt 
prioritert innenfor tilgjengelig 
økonomisk ramme. Økonomiske 
rammer ble i 2022 økt for 
gjennomføring av særlig kritiske 
tiltak. Det er utarbeidet ny rapport til 
HSØ om kritisk infrastruktur.   
  
Tendens:   
Utbedringer gjort og fortsetter i tråd 
med vedlikeholdsplan.   
Det ble i 2022 avsatt ekstramidler til 
gjennomføring av kritisk vedlikehold i 
eiendommens kondemnable bygg. 
 
Konsekvens  

Det er utarbeidet en tiltaksplan med 
prioritering over kritiske installasjoner for 
neste 5 år.   
  
Nye tiltak:  
Fortløpende arbeide i tråd med 
tiltaksplanen  
 
Forventet effekt   
Økt ramme for utskifting av kritiske 

bygningselementer vil redusere risikoer for 

funksjonssvikt og bidra til å opprettholde 

driftssikkerheten til Sunnaas sykehus.  

Tiltak: 
Følge vedtatt tiltaksplan for inneværende 
periode, som blant annet innebærer utbedring 
av heiser og pasientsignalanlegg.  
  

  
Forventet effekt   
Utskifting av kritiske bygningselementer vil 
redusere risiko for funksjonssvikt og bidra til å 
opprettholde driftssikkerheten til Sunnaas 
sykehus.  
 

Administrasjons- og 
organisasjonsdirektør 
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Risikoområder Nå-situasjon  
Tendens og konsekvens  

1. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

3. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  
  

Svikt i viktig infrastruktur kan få 
konsekvenser for klinisk drift og 
ansattes arbeidsforhold.  

Rekruttering av 
kritisk kompetanse  

Nåsituasjonen  
Utfordring å få inn kandidater til 
utlyste stillinger.  
  
Tendens  
De siste årene har man sett en 
tendens til at det er mer krevende å 
få inn kandidater enn tidligere. 
Særskilt gjelder dette sykepleiere, 
overleger og helsefagarbeidere.  
  
Konsekvens  
Færre søkere inn betyr risiko for at vi 
har flere vakante stillinger, noe som 
kan øke belastningen på ansatte. 
Rekrutteringsprosesser er 
tidkrevende.  

Fortsette arbeidet i partssammensatt 
gruppe som ser på ulike tiltak for å 
rekruttere og beholde sykepleiere.  
  
Tidligere aktuelle arbeider er samlet og vil 
kunne legges til grunn for å sikre fremgang i 
prosjektet.  
Rekruttering er et prioritert tema i forum 
for fagkommunikasjon. Personal, klinikk og 
kommunikasjon jobber systematisk med 
tiltak knyttet til rekruttering, bl.a. bruk av 
sosiale medier, utlysninger, messer, 
erfaringsworkshops m.m.   
  
Fortsette arbeidet med å synliggjøre ledige 
stillinger og Sunnaas sykehus som 
arbeidsplass.  
- øke «blikkfangseffekt» og lesbarhet  
- gjennomgå tekster i standardbrev som 
brukes i rekruttering for å   forbedre 
kommunikasjon og ivareta omdømme  
Nye tiltak: 
For å samle inn informasjon om hva som 
kan styrke annonseringen vil vi gjennomføre 
en workshop og en undersøkelse 
  
Vurdere om vi kan tilby 2.års 
sykepleierstudenter avtale om fast stilling 
når de er ferdigutdannet  
  
Forventet effekt: 
Rekruttert sykepleiere i ledige stilinger 

Strategisk omstilling iverksettes med forventet 
effekt tydeligere oppgavedeling mellom 
profesjonsgruppene. Det er en forventning om 
at det da vil være enklere både å rekruttere og 
å beholde kritisk kompetanse, samt at behov 
for ulike profesjonsgrupper vil tydeliggjøres. 
  
Et prosjekt Strategisk rekruttering arbeider med 
ulike tiltak for å sikre rekruttering. 
  

  

  
Forventet effekt: 
Bedre tilgang til kritisk kompetanse og riktigere 
bruk av ulike yrkesgrupper 
  

Administrasjons- og 
organisasjonsdirektør 
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Risikoområder Nå-situasjon  
Tendens og konsekvens  

1. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

3. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  
  

Sykefravær  
Mål 6,3 % 

Nåsituasjon:  
Sykefravær 8,1 %  
 
Konsekvens:  
Økt bruk av variabel lønn, mindre 
kontinuitet i sykehusdriften.  
Normal sykehusdrift  
  
Tendens:  
Postpandemi har ført til store 
svingninger i sykefraværet, men 
tendensen er nedadgående med 
gjennomsnitt 3.tertial ca. 7 % 

Ukentlig monitorering av sykefraværet  
Tett oppfølging av leder  
Arbeidsmiljøarbeid  
  

  
 
 
 
Forventet effekt  
Økt tilstedeværelse og redusert bruk av 
variabel lønn  
Bedre kvalitet i driften  

Måltallet 2022 6,3 % ble ikke nådd - avvik på 

1,8. Strategisk arbeid med 

sykefraværsreduksjon fortsetter.  
Ukentlig monitorering av sykefraværet  

Tett oppfølging av leder  

Arbeidsmiljøarbeid 

 
Forventet effekt  
Økt tilstedeværelse og redusert bruk av 

variabel lønn.  
Bedre kvalitet i driften. 

Administrasjons- og 
organisasjonsdirektør 
  

Høyere lønns- energi 
og prisvekst i 2023 
enn det som er 
kompensert i 
inntektsrammen fra 
HSØ i budsjett 2023 

Nå situasjon  
Lønns- og prisveksten for 2022 ble 
høyere enn budsjettert/forventet og 
sammen med fortsatt utfordringer 
vedrørende Covid-19 i 2022, førte det 
til kostnadsoverskridelser på lønn, 
varer og tjenester.  
  
Konsekvens  
Konsekvensen for 2022 er 
kostnadsoverskridelser på lønn, varer 
og tjenester.  

 
Tendens  
Det er ikke gitt signaler om at høyere 
lønns- og prisvekst, enn det som er 
budsjettert og kompensert i 
inntektsrammer, vil bli kompensert i 
2023. 

Uten anmerking  Tiltak:  
Det er mulig at lønns- og prisveksten ikke blir så 

høy som fryktet i 2023. Må overvåkes 

fortløpende. 

  
I første omgang vil foretaket bruke av 

budsjetterte reserver i 2023 på 4 mill. 
I neste omgang må foretaket igangsette 

ekstraordinære kostnadsreduksjoner utover de 

planlagte på 8 mill.  

  

 
 

Forventet effekt  
Foretaket forventer å nå resultatmålet for 2023 

med tiltakene. Det er dog avhengig av hvor stor 

lønns- og prisveksten til slutt blir i 2023. 

  

Økonomidirektør 
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Risikoområder Nå-situasjon  
Tendens og konsekvens  

1. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

3. tertial 
Tiltak og forventet effekt 

Risikoeier  
  

Samstemming av 
legemiddellister  
Mål 90 % 

Nå situasjon  
Målinger, puls, på en angitt dag pr. 
mnd. Desember måling viser at fem 
av ni avdelinger nådde mål om 90 % 
samstemte legemiddellister. 
Klinikk samlet oppnådde 88 %. 
  
Tendens:   
Uendret  
  
Konsekvens 
Legemiddelfeil kan oppstå  
  

Revisjon gjennomført 2022. 
Månedlige målinger fortsetter.  
  
Nye tiltak 1 tertial 
Vedtatt å utvide målinger to ganger per år: 
Gjennomført dypdykk i alle journaler/alle 
inneliggende pasienter i klinikk, på dette 
tidspunktet. Journalene ble gjennomgått for 
å kvalitetssikre at nasjonale anbefalinger 
innen samstemming ble fulgt. 
 
Forventet effekt:  
Oppnå måltall 

Måling omfatter nå dokumentert samstemt 

legemiddelliste på siste innleggelse innen 72 

timer.   

  
Revisjon gjennomført 2022. 
Månedlige målinger fortsetter.  
  
Tiltak spisses mot utfordring. 
  
 Forventet effekt:  
Oppnå måltall 

Klinikksjef 

 
    Sunnaas sykehus HF januar 2023 


