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Kapittel Høringssvar 
Forord  
Sammendrag  
Del 1  
Sunnaas i dag  
Strategisk plan 2035  
Hva har skjedd de siste årene – 
noen hovedpunkter 

 

Trender og utvikling Hva menes med tydelig pasientrolle? Skal vel styrke 
pasientrollen? 

Pasienttilbudet  
Pasientsikkerhet og kvalitet  
Pasient og pårørendeopplæring 
 
 
 
 
Obs  
Et eget punkt om Pasient og 
pårørende opplæring finner vi i 
utviklingsplanene til andre 
helseforetak (se for eksempel 
Sørlandet sykehus, OUS, -også i 
langtidsplanene frem til 2035) 

Lovverket og oppdraget fra eier danner grunnlaget for det 
arbeidet Sunnaas sykehus HF skal gjøre for å øke pasient og 
pårørendes helsekompetanse, samt å gjøre de i stand til å 
være aktivt deltagende og ta valg knyttet til egen behandling 
(Samvalg). 
Sunnaas sykehus HF skal gi pasient og pårørende opplæring 
(PPO) gjennom å fremme faglig kvalitet, bedre digitale 
løsninger og styrke forankring av pasient- og 
pårørendeopplæring i helseforetaket. Gjennom å øke 
pasienten og pårørendes helsekompetanse (digitale 
helsekompetanse) vil det kunne bidra til mestring av en 
endret hverdag. Helse og omsorgsdepartementets” Strategi 
for å øke helsekompetansen i befolkningen, 2019-2023".  
 
Både individuelle og gruppebaserte aktiviteter skal være et 
viktig element i helhetlige forløp for barn, unge og voksne.  

- Målet er økt helsekompetanse hos både pasienter og 
pårørende gjennom informasjon, kunnskap og bistand 
til å håndtere sykdom og helseforandringer, forebygge 
eller hindre utvikling av sykdom og 
funksjonsnedsettelse 

  
For å nå målet om økt helsekompetanse gjennom PPO har 
fagpersoner behov for helsepedagogisk kunnskap for å legge 
til rette for læring som bidrar til å fremme helse og mestring 
hos personer med helseutfordringer. Kunnskap om 
helsepedagogikk skal bidra til god formidling, undervisning og 
veiledning som skaper interesse og motivasjon.  

- Målet er å stryke den grunnleggende kunnskapen om 
helsepedagogikk i foretaket gjennom å legge til rette 
kurs i kompetanseportalen. Dette vil gjøre det mer 
tilgengelig for fagpersoner i klinikk. 



Som en del av helseforetakets arbeid med å digitalisere 
pasient og pårørendetilbudet, har ansatte behov for økt 
kunnskap om bruk av digitale medier i pasient og 
pårørendeopplæring. 
 
 

Forskning  
Innovasjon og næringslivet  
Digitalisering  
Kompetanse  
  
Finansiering av rehabilitering  
Beredskap or sikkerhet  
Behov for nasjonal satsing på 
rehabilitering 

 

Del 2  
Mål for perioden 2022 – 2024  
A1  
A2  
A3  
A4  
A5  
B1  
B2  
B3  
C1  
C2  
C3  
C4  
D1 Sunnaas sykehus har implementert de overordnede 

retningslinjene for pasient og pårørendeopplæring utarbeidet 
for Helse sør-øst 

D2  Kompetanseplaner for helsepedagogikk er utarbeidet og lagt 
inn i kompetanseportalen  

D3 Undervisningsmateriellets egnethet er vurdert og tilrettelagt 
for sykehusets målgrupper, etter helsepedagogiske prinsipper, 
i samarbeid med erfaringskonsulenter/brukere 
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