
Innspill rullering Utviklingsplan fra Vernetjenesten  
HVO Brit Langfeldt Øverland, verneombud Linnea Dammen og Eva H. McCarthy 
Frist for tilbakemeldinger er 1.3.2022  
Høringssvar sendes firmapost@sunnaas.no 

 

Utviklingsplanen viser en god overordnet visjon for et sykehus som ønsker å videreutvikle 

rehabiliteringsfaget.   

Vårt innspill i fjor og i år er at vi savner et tydeligere ansatt fokus. Vi skulle ønske en beskrivelse 

av områder for å bevare og forbedre ansattes arbeidsmiljø både i denne 2 års planen og i 

Strategisk plan 2035.  

I HSØ sin oppdaterte regionale utviklingsplan 2035 085-2021 Plan oppdatering regional 

utviklingsplan for HSØ 2035.pdf (helse-sorost.no) er ett av de fire hovedmålene satsningen for å 

ivareta ansatte:  

Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling                    

Det er vanskelig å se det samme kommer like tydelig frem i dette dokumentet.   

Kommentar til Mål for perioden 2022-2024: Målene tror vi kan bli bedre dersom de presiseres til hva 

eller for hvem, der dette er naturlig.  

Under er noen stikkord og betraktninger:  

 

- Høyspesialisert rehabilitering krever at vi øker innsatsen for å beholde og utvikle våre 

medarbeidere. Ansatte i vikariater må bli tilbudt fast stilling når de ønske det.    

I denne planen er det utydelig om f.eks forskere skal ha prosent-del stilling inn i klinikken,- 

Kan det bli tydeligere?   

 

-  Arenafleksible tilbud vil kreve gode systemer for at ansatte klarer å balansere mellom 

pasientbehandlingen OG dokumentasjonskrav. Å møte pasienter digitalt/ i korte møter/labèr 

vil bli krevende. Vil det også  øke arbeidsmengden? Ressursbehovet må ta høyde for dette.   

 

Godt koordinerte tjenester og godt samarbeid med andre parter før, underveis og etter 

pasientens behandlingsforløp bidrar til godt arbeidsmiljø.  

 

- Pasientsikkerhet og kvalitet: Her er vi spent på det nye avvik og forbedringssystemet EK. 

Verneombud er leders støtte i analysearbeidet lokalt.(Lederstøtte er ikke bare analyser) 

 

- Pasientgrunnlaget/klinisk tilbud til hvem?: Ved utvikling av tilbud til pasienter med 

sammensatte behov/komplekse problemstillinger, er det behov for kompetanseheving hos 

ansatte 

- Ulike typer rehabiliteringstilbud/arenafleksibilitet: Koordinering/organisering av poliklinikk. 

Ikke personavhengig tilbud til pasient ved sykefravær. Forutsigbar/stabil tjeneste til pasienter 

ved poliklinikk 

 

- Framskrivning av behov for døgnrehabiliteringsplasser: Korrektur: 
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Korrekt navn på de respektive avdelingene. F.eks Avdeling for traumatisk hjerneskade. … 

Vurderingsavdelingen eksisterer ikke lenger 

- Big Data og digitalisering: enig som fokusområde, sikre digital kompetanse hos ansatte 

Big Data og digitalisering: Den «ikke-digitale»- pasienten må ivaretas, legges til rette for likt 

helsetilbud. Kan det være behov for koordinator/teknisk veileder for pasient i den digitale 

hverdagen?  

Vår kompetanse versus pasientens behov. Samarbeid om innhenting av pasientopplysninger, 

rigiditet i system. Smidig informasjon helse til helse.  

-  

Del 2  
Mål for Perioden 2022-2024  

B3: Oppleves for lite konkret.  Hvordan beholde ansatte? Hvordan være en attraktiv 

arbeidsplass? Konkurranse med andre arbeidsplasser kommer til å utfordre økonomien vår.  

Arbeidsmarkedet i helsesektoren er tøft og er «selgers marked» pr.idag.   

Er gode resultater på arbeidsmiljøfaktorer noe vi f.eks. kan kommunisere bedre ut på 

sunnaas.no? Å vise vårt arbeidsmiljøarbeid tror vi kan være positivt i dagens arbeidsmarked for 

arbeidstakere som er nysgjerrig på Sunnaas som sin arbeidsplass. 
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