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DEL I: INNLEDNING OG VURDERING 

1. Innledning  

1.1 Oppgaver og organisering 

Sunnaas sykehus HF er et veldrevet helseforetak med stabilt gode resultater innen 
pasientbehandling, kompetanseutvikling, pasienttilfredshet, medarbeidertilfredshet, 
økonomi, forskning og innovasjon. Sykehuset har nasjonale og regionale funksjoner og 
universitetsfunksjoner, og har som selvstendig helseforetak en markant posisjon som 
landets ledende spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. På Sunnaas 
sykehus er det 153 sengeplasser for pasienter med behov for spesialisert rehabilitering.  
   
Sunnaas sykehus gir et høyspesialisert rehabiliteringstilbud til pasienter med 
ryggmargskader, multitraumer, ervervede hjerneskader, inkludert pasienter med 
kognitive utfordringer, smertetilstander, alvorlige brannskader, nevrologiske 
sykdommer og sjeldne medfødte diagnoser. Tilbud til barn og ungdom er prioritert, og 
flere av rehabiliteringsprogrammene har et livsløpsperspektiv i tilbudet.  

For pasienten er rehabilitering en langvarig, ofte livslang prosess som krever stor 
innsats fra pasienten selv og ofte fra deres pårørende. Rehabiliteringen starter oftest i 
spesialisthelsetjenesten, gjerne allerede på intensivavdelingene. Pasienter blir overført 
til Sunnaas sykehus i tidlig fase etter akutt skade eller sykdom. Her tilbys det 
høyspesialisert rehabilitering. Det er et utviklingstrekk at pasientene kommer tidligere i 
forløp fra akuttsykehusene og har mer komplekse behov, og at flere har rus og psykiske 
tilleggsdiagnoser.   

Rehabiliteringen fortsetter etter at pasienten er utskrevet fra Sunnaas sykehus til sitt 
hjemsted i kommunen, og pasienten vil som regel ha et fortsatt behov for praktiske 
løsninger, støtte og oppfølging lokalt. I flere kommuner fører knapphet på ressurser og 
kompetanse til at det oppstår uønsket variasjon i rehabiliteringstilbudet, noe som 
svekker muligheten til å motta likeverdige tjenester.   

For mange er pårørende en sentral ressurs i arbeidet med å etablere et nytt 
hverdagsliv.  En vesentlig oppgave for Sunnaas sykehus er derfor å yte 
kompetansestyrkende arbeid og veiledning i samhandling med hele kjeden av 
behandlere og lokale instanser som ivaretar pasientenes helse og velferd.   
  
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, regional delstrategi for pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring og CARF (Commission on Accreditation for Rehabilitation Facilities), 
danner rammeverket for sykehusets systematiske kvalitets- og forbedringsarbeid. CARF 
er et internasjonalt kvalitetssystem tilpasset medisinsk rehabilitering. Sykehuset har 
siden 2006 blitt CARF-akkreditert på høyeste internasjonale nivå, sist i 2021.  
   
Sunnaas sykehus er utdanningsinstitusjon for alle tverrfaglige helseprofesjoner som er 
representert i rehabilitering. Det jobbes også systematisk inn mot ikke- helsefaggrupper, 
som tjenestedesign- og teknologistudenter. Foretaket har universitetsfunksjoner med 
bistillinger ved henholdsvis Universitet i Oslo, OsloMet, og Norges Idrettshøyskole. 
Foretaket driver utstrakt forsknings- og undervisningsvirksomhet.  
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Sykehusets innovasjonsenhet er sammen med enhet for teknologi og e-helse koblet tett 
opp mot klinikk og forskning, eksterne innovasjonsmiljøer og næringsliv.   
  
Sunnaas har et bredt internasjonalt samarbeid som setter arbeidet i sykehuset inn i en 
global sammenheng. Sykehuset deltar både med å dele og bygge 
rehabiliteringskunnskap og forskning.   
  
Sunnaas sykehus har en rekke laboratorier der utrednings- og behandlingstilbud er 
kombinert med forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid, som bevegelseslab, 
dysfagilab, klinisk-fysiologisk lab, klinisk-kjemisk lab, robotlab, spastisitetsklinikk, 
treningslab studio 99, urodynamisk-lab og VR-lab/intervensjonssenter.  
   
Sunnaas sykehus HF har 776 ansatte som utfører 574 årsverk. Det er 521 faste ansatte i 
foretaket. 84 prosent er ansatt i 100-prosent stilling. Antall ISF-godkjente utskrivelser i 
2022 fra heldøgnsopphold var 3 076. Antall ISF-godkjente polikliniske konsultasjoner 
var 9140.  
   
Sunnaas sykehus er et spesialsykehus og har derfor ikke et geografisk avgrenset 
opptaksområde som andre helseforetak i Helse Sør-Øst. Sykehuset har et «sørge-for-
ansvar» for pasienter i området det regionale helseforetaket dekker, og de fleste 
pasientene kommer fra dette området. I tillegg tar sykehuset imot pasienter fra hele 
landet og samhandler med ca. 230 kommuner i hele Norge.  
Foretaket har flere regionale og nasjonale funksjoner, bl.a.:   

 Regional koordinerende enhet (RKE) har oversikt over, og gir informasjon om, 
private og offentlige rehabiliteringstilbud, deres innhold, kapasitet og ventetider. 
RKE vurderer alle henvisninger fra fastleger og spesialister til private 
rehabiliteringsinstitusjoner.   

 Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) formidler kunnskap og 
erfaringer innen rehabilitering til fagmiljøer i Helse Sør-Øst, på tvers av 
diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner.   

 Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved locked-in syndrom gir tilbud 
til alle pasienter med diagnosen i Norge. Locked-in syndrom er en alvorlig 
tilstand der pasientene er helt lammet og ikke kan snakke, samtidig som de er 
ved full bevissthet.   

 TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser samler, utvikler og sprer kunnskap 
om de utvalgte medfødte diagnosene de gir tilbud til. TRS er en del av Nasjonal 
kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).  
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1.2 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 

Sunnaas sykehus HF er «en vei videre» for pasienter og pårørende etter alvorlig skade 
og sykdom. «En vei videre» innebærer at det finnes mange og nye muligheter, og flere 
veier å gå. Sykehusets bidrag til pasientene er å bistå dem i rehabiliteringen etter skade, 
slik at de så godt det lar seg gjøre kan gjøre sine veivalg videre basert på egne 
forutsetninger, ønsker og verdier.  
   
Virksomhetsidé  
I Sunnaas sykehus HFs strategi 2035 og i utviklingsplan 2035, er virksomhetsidéen 
formulert i to hovedpunkter:  
 

 Sunnaas sykehus tilbyr og utvikler høyspesialisert rehabilitering som pasient og 
samfunn har nytte av. 
Pasientene, pårørende, samarbeidspartnere og eier opplever et kunnskapsbasert 
og verdifullt, tverrfaglig og høyspesialisert rehabiliteringstilbud der forskning, 
innovasjon og teknologi er tett integrert.  

 
 Sunnaas sykehus gjør andre bedre. 

Ved å samhandle med pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med 
oppgaver i å sikre pasientenes helse og velferd, videreutvikler Sunnaas sykehus 
rehabiliteringsfeltet i Norge og internasjonalt. Dette skjer gjennom pasientrettet 
samarbeid, forskning, innovasjon, utdanning og kompetansebygging.  

   
Verdigrunnlag  
Med utgangspunkt i de tre nasjonale verdiene kvalitet, trygghet og respekt, legger 
sykehuset følgende innhold til egne verdier:  
   

https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/Utviklingsplan%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202035.pdf
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 Profesjonalitet   
Høy faglig kompetanse og nysgjerrighet i møte med andre, trygghet på egen rolle 
og evne til å møte andre med kunnskap, medmenneskelighet og empati.  

 
 Engasjement   

Vise en sterk interesse for arbeidsoppgavene, la seg utfordre og forplikte 
gjennom aktiv deltagelse i faglige utfordringer og arbeidsmiljø.  

 
 Glede   

Spre glede gjennom optimisme og pågangsmot, inspirere, bidra til å skape glede 
for pasienter, kolleger og brukere.  

 

1.3 Mål for virksomheten 

Rullert utviklingsplan 2035 med mål for perioden 2022-2024 bygger på sykehusets 
strategi 2035, styringsmål for 2022 og på oppdrag- og bestilling 2022 fra Helse Sør-Øst 
RHF.   
   
Foretaket jobber mot tre strategiske mål frem mot 2035:  

 Høyspesialisert rehabilitering  
Sunnaas sykehus tilbyr effektive, høyspesialiserte rehabiliteringstjenester slik at 
pasient og pårørende er mest mulig deltakende i samfunnet  

 Kompetanseformidling  
Sunnaas sykehus styrker rehabiliteringskompetansen i samfunnet, i samspill med 
andre aktører  

 Fremragende forskning og innovasjon  
Sunnaas sykehus er en fremragende nasjonal og internasjonal aktør for 
rehabiliteringsforskning og innovasjon  

 

1.4 Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll  

Styrende dokumenter for Sunnaas sykehus HF er:   
 Oppdrag og bestilling (OBD) 2022, foretakets årlige oppdrag fra Helse Sør-Øst 

RHF.   
 Sunnaas sykehus HF strategisk plan 2035 

 Sunnaas sykehus HF rullert utviklingsplan 2035, med mål for perioden 2022-
2024   

 
Arbeidet med mål 2022 i OBD, andre oppgaver i OBD, systemkrav i OBD, nasjonale 
kvalitetsindikatorer og strategi 2035 med mål for perioden 2022-2024, følger 
anbefalinger gitt i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten. Risikovurdering av måloppnåelse med utarbeidelse av eventuelle 
tiltak, gjennomføres i arbeidet med ledelsens gjennomgang (LGG). Måloppnåelse 
vurderes også ved utarbeidelse av årlig melding.   
 
I 2022 endret og forenklet sykehusetrapporteringsrutinene knyttet til ledelsens 
gjennomgang. Ledelsens gjennomgang gjennomføres ved midtveisrapportering til 
foretaksledelsen etter første halvår, og til styret etter årsslutt.  I tillegg avholdes jevnlig 
dialogmøter med spesielt fokus på tiltak for å rette opp eventuelle avvik/negative 
trender.   

https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Rullering%20av%20Utviklingsplan%202035%20Sunnaas%20sykehus%20for%20perioden%202022-2024.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Oppdrag%20og%20bestilling%202022%20-%20Sunnaas%20sykehus%20HF.pdf
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Rapportering og risikovurdering av måloppnåelse OBD og strategiske mål 2035 med mål 
for perioden 2022-2024 fremstilles slik:  
   
Mål 2022 i oppdrag og bestilling (OBD)   
Til styret: Månedlig rapportering i virksomhetsstatus, risikovurdering i LGG og 
rapportering i årlig melding  
Til Helse Sør Øst RHF: Månedlig rapportering, oppfølgingsmøter, foreløpig risikobilde 
med tiltaksplan LGG, styresak LGG tilgjengelig på sunnaas.no og rapportering i årlig 
melding   
   
Andre oppgaver i OBD   
Til styret: Risikovurdering i LGG etter årsslutt og rapportering i årlig melding  
Til Helse Sør Øst RHF: HSØ har tilgang til styresak LGG på sunnaas.no og rapportering i 
årlig melding  
   
Systemkrav i OBD   
Til styret: Utvalgte indikatorer rapporteres i virksomhetsstatus månedlig   
Til Helse Sør Øst RHF: Utvalgte indikatorer rapporteres månedlig og tertialvis.   
   
Nasjonale kvalitetsindikatorer  
Til styret: Utvalgte indikatorer rapporteres i virksomhetsstatus månedlig  
Til Helse Sør Øst RHF: Direkte fra Helsedirektoratet og på helsedirektoratet.no    
   
Strategiske mål 2035 med mål for perioden 2022-2024  
Til styret: Risikovurdering i LGG etter årsslutt og ved rullering av årlige 
aktiviteter/handlingsplan for å nå langtidsmålene.   
Til Helse Sør Øst RHF: Foreløpig risikobilde med tiltaksplan LGG og styresak LGG 
tilgjengelig på sunnaas.no.  
   
På bakgrunn av vedtatte strategier og krav i oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF, 
er det i samarbeid med brukerutvalg og ungdomsråd utarbeidet aktiviteter for 2022. 
Mål og årlige aktiviteter er lagt inn i malen for ledelsens gjennomgåelse, og grad av 
måloppnåelse og risiko vurderes på alle nivå i virksomheten. Risikoeiere utarbeider 
handlingsplaner tilknyttet områder som er vurdert til å ha moderat til høy risiko. Det er 
gjennomført interne prosesser for utarbeidelse og rullering av strategi, langtids- og 
handlingsplaner.   
 
*Ref de nasjonale kvalitetsindikatorene 

  
Styrets arbeid    
Eieroppnevnte styremedlemmer ble gjenvalgt for perioden 15. februar 2022 til og med 
15. februar 2024. Styremøtene har vekslet mellom digitale møter, fysiske møter og 
hybride møter for å sikre smittevern og tilgjengelighet. Saker som krever styrets 
beslutning eller forankring er behandlet i tråds med styrets årsplan for 2022.    
    
Styreseminarene har hatt følgende tema: 
Sunnaas Rehabilitation Cluster, Sunnaas som samfunnsaktør, Innovasjon gjennom 10 år 
- et tilbakeblikk med blikk for fremtiden og Samarbeid med næringslivet.   

http://www.sunnaas.no/
http://www.sunnaas.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.sunnaas.no/
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Styrets studietur gikk til København med besøk til Afdeling for Rygmarvsskader i 
Hornbæk og det nye NeurorehabiliteringsHuset på Glostrup. Styret hadde relevant 
erfaringsdeling, samtaler og diskusjoner om roller og funksjoner.   
    
Av andre saker som ble tatt opp i løpet av 2022 kan følgende trekkes frem: 
Kvalitetsrapport, årlig analyse alvorlige uønskede hendelser og HMS-rapport 2021, og 
plan for klinisk utvikling. Byggetrinn 3 var på sakslisten flere ganger og 
konseptfaserapport fase 1 ble besluttet i mai. I tillegg har faste årlige saker som for 
eksempel virksomhetsstatus, budsjett, resultater, protokoller, økonomisk langtidsplan 
og driftsorienteringer vært behandlet i tråd med styrets årsplaner.   
   
Arbeidet med god virksomhetsstyring   
Sykehuset er representert i det regionale nettverket for virksomhetsstyring og opplever 
det nyttig at arbeidet koordineres regionalt. I 2022 har Sunnaas sykehus startet 
implementering av flere moduler i Kvalitetsportalen; et system som bidrar til forenkling, 
effektivisering og profesjonalisering av virksomhetsstyringsarbeidet og bidrar til at alle 
nivåer får enklere og bedre tilgang til status på måloppnåelse, risiko og samsvar mv.   
  
Alle ledere i sykehuset inngår årlige lederavtaler som tydeliggjør den enkeltes oppgaver 
og ansvarsområder. Avtalene forplikter lederne på leveranser, inkludert budsjett og 
HMS. Fullmaktstrukturen gjennomgås og vedtas årlig av foretaksledelsen.   
  
Månedlig virksomhetsstatus   
Månedlig virksomhetsstatus gis med utgangspunkt i felles styringsverktøy for 
foretaksledelsen. Ledelsen redegjør regelmessig i dialogmøter for situasjonen innen eget 
ansvarsområde med spesielt fokus på tiltak for å rette opp eventuelle negative avvik. 
Virksomhetsstatus er fast sak i alle styremøter, og sendes styremedlemmer også de 
måneder det ikke er styremøter. Foretaket rapporterer månedlig til Helse Sør-Øst RHF 
på faste parametere.  
   
Risikostyring og ledelsens gjennomgåelse (LGG)  
Risikovurderingen gjennomføres på alle nivå i foretaket. Ledelsens gjennomgåelse, med 
identifisering av risikoområder og utforming av tilhørende handlingsplaner 
gjennomføres to ganger i året - til foretaksledelsen etter første halvår og til styret etter 
årsslutt. Hensikten med ledelsens gjennomgåelse er å identifisere risikoområder og 
iverksette risikoreduserende tiltak for å fremme ønsket utvikling.    
   
Internrevisjon   
På grunnlag av lovkrav og blant annet risikoområder meldt i ledelsens gjennomgåelse, 
blir det årlig utarbeidet et revisjonsprogram. Foretakets styre orienteres om 
revisjonsprogrammet, og status for lukking av avvik og forbedringstiltak rapporteres til 
styret gjennom ledelsens gjennomgåelse. Sentralt kvalitetsutvalg orienteres om effekt og 
forbedringstiltak etter gjennomførte revisjoner.   
   
Konsernrevisjon   
Det er ikke gjennomført konsernrevisjoner i foretaket i 2022.   
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Eksterne tilsyn   
Det er ikke gjennomført eksterne tilsyn i foretaket i 2022.   
  
Styrets evaluering   
Foretakets styre har gjennomført sitt arbeid i tråd med føringer gitt i bl.a. veileder for 
styrearbeid i helseforetak 

 

1.5 Medvirkning fra brukere og ansatte  

 
Medvirkning ansatte  
Sunnaas sykehus HF har en egen tilpasningsavtale til hovedavtalen som regulerer 
samarbeidet og møtearenaer mellom ledelse og organisasjonene på ulike nivå. Avtalen 
evalueres og revideres årlig.  

 Administrerende direktør, klinikksjef, kommunikasjonsdirektør og 
administrasjons- og organisasjonsdirektør møter alle foretakstillitsvalgte i 
månedlige møter  

 Øvrige nivå-2 ledere møter alle foretakstillitsvalgte minimum to ganger per år  
 Administrerende direktør og administrasjons- og organisasjonsdirektør har 

halvårlige møter med vernetjenesten  
 Administrasjons- og organisasjonsdirektør og HMS-ansvarlig har jevnlige møter 

med hovedverneombud  
 Avdelingsledere (nivå 3) har månedlige møter med lokale tillitsvalgte og 

verneombud  
   
Foretakstillitvalgte og hovedverneombud disponerer til sammen to stillinger til frikjøp.  
   
Aktiviteter 2022  
Foretaket gjennomførte Årlig samling 2022 for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Dette 
er en viktig årlig møteplass som har vært avlyst to år på rad grunnet covid-19 
pandemien. Det var i 2022 ca. 55 deltakere, og temaene var blant annet;   

 Partsamarbeid og rolleforståelse  

 Strategi og mål   
 Plan for klinisk utvikling  

 Rekruttere og beholde nødvendig kompetanse  

 Inkluderende arbeidsliv, helse, miljø, sikkerhet og sykefravær   
 
Innspill fra de foretakstillitsvalgte - se vedlegg 1 for innspillet i sin helhet  
Av foretakstillitsvalgt (NSF) Rasmus Vincent Dedenroth   
 
2022 har vært et vanskelig år for fagbevegelsen på Sunnaas sykehus HF. Det siste året 
har vi opplevd stor utskiftning blant tillitsvalgte. Flere verv forblir med utgangen 2022 
ubesatte og utgjør en vesentlig utfordring for partssamarbeidet lokalt. Norsk 
Fysioterapeutforbund, Fagforbundet, Psykologforeningen og Norsk 
Sykepleierforbund har fått nye hovedtillitsvalgte i løpet av 2022. Dessverre står flere 
forbund uten foretakstillitsvalgt med utgangen av 2022.   
 
Hvordan øker vi engasjement for ansatte?   
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Hvordan sikrer vi viktig representasjon av ansatte i virksomheten på alle nivåer?  
 
For alle nye tillitsvalgte er der mye å sette seg inn i. Roller, samarbeidsformer og 
møtefora kartlegges og mange opplever dette som overveldende, men samtidig veldig 
spennende og motiverende. Det er et stort ansvar den enkelte tillitsvalgte påtar seg på 
veiene av kollegaer.  
Alle tillitsvalgte trenger tidvis støtte og påskjønnelse fra kollegaer og 
samarbeidspartnere.   
La oss i 2023 takke alle tillitsvalgte for deres kontinuerlige bidrag til utviklingen av 
virksomheten.   
 
I 2022 var tillitsvalgte involvert i flere sentrale prosesser i foretaket.   
Organisasjonsutviklingsprosessen førte til at en ny avdeling ble etablert fra 2023. Denne 
prosess rommer spennende perspektiver for det fremtidige arbeidet i organisasjonen. Vi 
håper at denne nye avdeling kan bidra til å knytte fagutviklingen nærmere klinisk 
virksomhet. 
   
Som i 2021 har rekruttering av ansatte vært utfordrende, særlig sykepleier har vært 
vanskelig. Tillitsvalgte har vært involvert i utviklingen av en ny fastholdelses- og 
rekrutteringsstrategi, samt et konkret bemanningsprosjekt på avdeling for traumatisk 
hjerneskade. Alle ansatte på Sunnaas sykehus er verdifulle og besitter vital kompetanse 
og erfaring. Derfor håper vi at vi i 2023 ser effekten av disse tiltak.   
 
Foretakstillitsvalgte har bidratt aktivt i rekrutteringsprosessen av flere sentrale 
funksjoner i foretaket som ledere i klinikk og kvalitetsrådgiver. Foretakstillitsvalgte 
ønsker fortsatt å bidra aktivt i rekrutteringsprosessen og ser fordeler av å være tidlig 
inne i prosessen. 
   
I løpet av året er det ved flere avdelinger forsøk en form for oppgaveglidning, hvor bl.a. 
andre profesjoner har bidratt inn i driften av avdelingene. Endring av arbeidsoppgaver 
og arbeidsprosesser er noe foretakstillitsvalgte ønsker å medvirke til ut over 2023.  
  
Den årlige samling blev tradisjonen tro avholdt i mai. Her var tillitsvalgte, verneombud 
og lederer samlet for å drøfte samarbeidet og utviklingen av organisasjonen. Dette 
oppleves som en virksom og god måte at knytte tettere bånd mellom 
ansattrepresentanter og ledere på alle nivåer.   
 
Budsjettet for 2023 var likeledes en viktig prosess som tillitsvalgte aktivt bidro inn i. Vi 
står i 2023 overfor å måtte spare flere millioner og dette kan virke voldsomt. Det er 
viktig for de ansatte i virksomheten, at dette ikke må påvirke kvaliteten negativt. Flere 
faggrupper opplever allerede i dag at hverdagen byr på flere oppgaver enn den enkelte 
kan løse innenfor gitte rammer. Likeledes oppleves bemanning i forbindelse med 
kortvarig fravær som en utfordring.   
 
Ser frem mot et spennende og utfordrende 2023   
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Innspill fra vernetjenesten - se vedlegg 2 for innspillet i sin helhet  
Av hovedverneombud (HVO) Brit Langfeldt Øverland  
 
Sunnaas sykehus har 16 verneombud og hovedverneombud i 50 prosent frikjøp. 
I 2022 er obligatorisk HMS-opplæring for nye verneombud gjennomført i samarbeid 
med Oslo universitetssykehus. Det er gjennomført 12 verneombudsmøter à 1.5t.  
Foruten en møteplass for bilateral informasjonsflyt, har dette vært tematisert:  

 Innspill til HMS mål 2023 

 Avfallshåndteringen   

 Bidrag til kompetanseheving fra kvalitetssjef, organisasjonsdirektør, HMS-

rådgiver, smittevernlege og hygienesykepleier, eiendomssjef og 

organisasjonspsykolog.   

Verneombudets dag 22. september 
Vernetjenesten fulgte HMS Norge sin digitale konferansedag og gjennomførte det faste 
samarbeidsmøte mellom verneombudene, administrerende direktør, 
organisasjonsdirektør og HMS rådgiver. Det ble et fint felles kompetanseløft med fokus 
på trygghet i rollen og virkemidlene verneombud kan benytte i arbeidsmiljøarbeidet.  
 
Årlig samling for verneombud, tillitsvalgte og ledere i mai- innspill til foreleser og tema. 
 
Samarbeid og medvirkning 
HVO og vara HVO samarbeider godt med sykehusets foretakstillitsvalgte.  
I januar 2022 startet HVO dialog med nivå 1 om likeverdig deltakelse i møter.  
Vernetjenesten har tidligere ikke deltatt i ledelsens nivå 1 møter, til tross for at HMS og 
arbeidsmiljøtemaer har vært på saksliste.  
Vernetjenesten er ennå sårbar med tanke på medvirkning. På lokalt og overordnet nivå 
skal vernetjenesten bidra med kompetanse og innspill i prosesser som har betydning for 
ansattes arbeidsmiljø.  Relevante møteinvitasjoner sendes altfor ofte ut til de 
foretakstillitsvalgte som representerer fagforbundene. Hovedverneombudet har ikke 
hatt avtale som sikrer rette medvirkning og involvering i rollen. Medvirkning, slik loven 
krever, er derfor et viktig mål å nedfelle i avtale i 2023. Lokale verneombud og ledere 
har samarbeidsavtale.  
 
Byggetrinn 3 
Konseptfasens del 2 har i utgangen av 2022 ikke fått klarsignal fra Helse Sør-Øst RHF. 
Involveringen i konseptfasens del 1 ble bra, med deltakelse av lokale verneombud i 
arbeidsgrupper. HVO er representert i styringsgruppen.   
 
Hovedverneombud i HMS arbeidet/internkontroll 
Sjekkliste for vernerunde er ferdigstilt i Kvalitetsportalen og skal benyttes i 2023.  
Ved opprettelse av HMS fagteam januar 2021 ble hovedverneombudets faste deltakelse i 
sykehusets overordnet HMS-arbeid fjernet. HMS-rådgiver har rolle som kontaktledd 
mellom HMS fagteam og hovedverneombud. Med erfaring så langt er det rett å påpeke at 
hovedverneombudets rolle til medvirkning i overordnet HMS arbeid er sterkt redusert, i 
evaluering av HMS fagteam vil dette påpekes.  
 
Utfordringsbildet 
Vernetjenesten ser det noen behov som spesielt peker seg ut:  
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 Behov for at nytt bygg realiseres til beste for ansatte og pasienter i bygg D og 

bygg K  

 Beholde ansatte i pasientnært arbeid og forsvarlig arbeidsforhold for oss alle.  

 

Innspill fra brukerutvalg - se vedlegg 3 for innspillet i sin helhet  
Av leder Øyvind Gerhardsen  
 

Brukerutvalget består av 7 medlemmer fra ulike brukerorganisasjoner som 
representerer pasientgruppene i sykehuset gjennom sine paraplyorganisasjoner: 

 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
 Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) 

 
Brukerutvalgets medlemmer er representert i en lang rekke utvalg, råd, prosjekt- og 
erfarings- grupper der vi bidrar med råd og kompetanse sett fra vårt ståsted som 
pasienter, brukere og pårørende.  
 
Etter en lang pandemi har brukerutvalget sett nytten av å kunne bruke videolink om det 
er problematisk for medlemmer å møte fysisk, derfor har flere av de fysiske møtene 
vært kombinasjonsmøter, fysisk og over videolink. Brukerutvalget valgte å gjennomføre 
to ordinære BU-møter via videolink og fem møter fysisk på sykehuset.  
 

 Brukerutvalget har invitert sykehusets forskningsgrupper til møtene for å 
informere om sitt arbeid.  

 Brukerutvalget har begynt sin besøksrunde på sykehuset etter en lang pandemi, 
og vil fortsette med dette i 2023. 

 Brukerutvalget har hatt ett møte via videolink med ungdomsrådet, og ett 
samarbeidsmøte med leder av ungdomsrådet.  

 Brukerutvalget deltar jevnlig på pasient-allmøter ved en avdeling i sykehuset.  
 Brukerutvalget arrangerte sammen med lærings- og mestringssenteret (LMS) ett 

dialogmøte med brukerorganisasjonene fysisk på Sunnaas 12. oktober 2022.  
 Gjennom hele 2022 har brukerutvalget holdt god kontakt med Sunnaas sykehus 

og holdt seg oppdatert på sykehusets situasjon. 
 Brukerutvalget har engasjert seg i sykehusets målsetninger for 2022-2024, 

fortsettelsen av nytt sykehusbygg, brukerundersøkelsene, videreføring av CARF, 
og rehabiliteringsreformen. 

  
Innspill fra ungdomsråd – se vedlegg 4 for innspillet i sin helhet  
Av leder Rina Myrvang 

 
Ungdomsrådet på Sunnaas sykehus 2022 har fem medlemmer. Leder er eneste 
gjenværende medlem fra forrige ungdomsråd.   
 
Nytt råd og reorganisering  
Høsten 2021 ble det rekruttert fire nye medlemmer av rådet. Det nye 
ungdomsrådet(UR) hadde opplæringsdager i januar og jobbet frem mål for 2022. Alle 
planlagte rådsmøter har blitt gjennomført (10 stk.). Rådet har gjennomført 2 timers 
månedlige rådsmøter som i all hovedsak har vært gjennomført digitalt. Digitale møter 
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gjør det lettere for ungdommene å delta. Rådet har også hatt enkelte arbeidsmøter i 
tillegg for å bli ferdig med enkeltoppgaver.  
 
Mål for 2022:  

1. Markedsføre UR i flere kanaler 
2. Legge fokus på den sosiale delen av rehabilitering og verdien av dette (rettet mot 

pasienter) 
3. Videreføre arbeidet med ungdomshelse (rettet mot ansatte o.l.)  

Måloppnåelse:  
1. Ungdomsrådet har arbeidet med dette målet gjennom hele året og viderefører 

det til neste år. Ungdomsrådet har startet samarbeid med 

kommunikasjonsavdelingen og skal arbeide med en strategi for hvordan gå frem.  

2. Ungdomsrådet har startet samarbeid med erfaringskonsulentene for å kunne 

innhente informasjon om hvordan det er å være ungdom på Sunnaas. I tillegg til å 

kunne påvirke erfaringskonsulentene til å tenke på ungdommen i sitt arbeid med 

pasientene på Sunnaas. Ungdomsrådet har samarbeid med AKIM for å utvikle 

sosiale tilbud til ungdommen på Sunnaas. Arbeidet fortsetter i 2023. 

3. Rådet har fortsatt å arbeide med ungdomshelse ved å se på nettside for ungdom, 

forsalg til endringer på ungdomsrommet, ferdigstille prosjekt om podkast rettet 

mot ansatte og ungdomsvisitt. Temaer som overganger fra barn til voksen og 

seksualitet er temaer rådet ikke har arbeidet med enda. Dette arbeidet må også 
videreføres til 2023.  

 
2. Vurdering av virksomheten  

2.1 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2022 

 
Positive resultater:  
 
Høy brukertilfredshet  
Resultater fra brukerundersøkelsen 2022 viser at pasientene er svært fornøyd med 
tilbudet på Sunnaas sykehus. Resultatet har vært stabilt over flere år.  Følgende områder 
peker seg ut med høyere tilfredshet enn 90 prosent (pasientene svarer «i stor grad» og 
«i svært stor grad» på spørsmålene) 

 Har du følt deg trygg under sykehusoppholdet (96 %) 
 Ble du mottatt på en god måte (92 %) 
 Alt i alt, er du fornøyd med tilbudet du fikk på Sunnaas sykehus (91 %)  
 Samarbeidet teamet ditt god med deg om din utskrivelse (90 %) 

 
Økt aktivitet 
Sunnaas sykehus reduserte sengeantallet fra 159 til 153 senger i 2022, samtidig som vi 
økte den polikliniske aktiviteten med nærmere 1000 konsultasjoner sammenlignet med 
2021. Endringen er i tråd med planlagt omstilling av det kliniske rehabiliteringstilbudet; 
fra seng til dag til poliklinikk. Totalt har sykehuset gitt et rehabiliteringstilbud til 
overkant av 3500 unike pasienter i 2022, noe som er en betydelig økning fra tidligere år. 
Økningen i den polikliniske aktiviteten har vært størst i poliklinikken på Aker 
Helsearena  
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Nytt rehabiliteringsprogram: Intensiv balansetrening ved bruk av teknologi 
Sunnaas sykehus har etablert et intensivt gruppetilbud til personer med skade eller 
sykdom i det sentrale nervesystemet. Denne gruppen har ofte et for lavt aktivitetsnivå. 
Tilbudet er samlingsbasert, og er en kombinasjon av intensiv trening, undervisning, 
spillteknologi og virtual reality. Hensikten er å gi pasientene økt helse- og 
treningskompetanse med mål om økt aktivitetsnivå og egenmestring hos den enkelte. 
Implementeringen følges av en systematisk og strukturert evaluering av kvaliteten av 
det nye tilbudet. 
 
Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) 
Etableringen av Sunnaas Rehabilitation Cluster har god fremdrift. Ved utgangen av 2022 
er det inngått intensjonsavtaler mellom Sunnaas sykehus HF og OsloMET, Nesodden 
kommune, Norges Idrettshøyskole, Intervensjonssenteret Oslo Universitetssykehus, 
Fysioline, Biogen og UiO Medisinsk fakultet. Dialog om konkretisering av innholdet i 
samarbeid er godt i gang. I tillegg er det pågående dialog med andre potensielle 
samarbeidspartnere både fra næringsliv og akademia, nasjonalt og internasjonalt.  
Målet er å etablere et internasjonalt, ledende forsknings-, innovasjons- og 
utdanningsmiljø innenfor spesialisert rehabilitering. SRC skal heve 
kunnskapsgrunnlaget innen rehabiliteringsfeltet og utvikle nye rehabiliteringsløsninger 
i nært samarbeid med brukere 
 
Sunnaas kvalitetsregister klar for oppstart fra 2023 
Data relatert til sykehusets rehabiliteringsprogram fanges ikke tilstrekkelig opp av 
dagens analyser basert på journalsystemet. Derfor har Sunnaas opprettet et 
kvalitetsregister som vil gi systematisert kunnskap om sykehusets pasienter, effekt av 
tilbud og om den kliniske aktiviteten sykehuset. Registeret gir anledning til mer 
strukturert og standardisert klinisk arbeid og forventes å medføre bedre kodekvalitet, i 
tillegg til å styrke arbeidet med forbedring, kvalitet og pasientsikkerhet. Sunnaas 
kvalitetsregister er klart i starten av 2023.  
 
Etablert digitaliseringssekretariat og porteføljekontor 
Etablering av digitaliseringssekretariat og porteføljekontor på Sunnaas sykehus har 
bidratt til bedre samordning mellom regionale og lokale prosjekter for teknologi, e-helse 
og digitalisering. Det bidrar også til tydeligere ansvarsfordeling av oppgaver knyttet til 
arbeidet og bedre saksforberedelser til det lokale porteføljestyret (FTL). Modellen 
evalueres februar 2023.  
 
Tilsvarende er to tjenesteteam etablert på tvers av linjeorganisasjonen, Digital 
hjemmeoppfølging og Kliniske systemer. Dette sikrer bedre koordinering av løpende 
aktiviteter og utviklings-/innovasjonsprosjekter innenfor områdene. Det er mål om å 
etablere flere slike team i 2023.  
 
Mobile arbeidsflater er breddet til ca. halvparten av alle ansatte i klinikk, noe som bidrar 
til økt kvalitet på dokumentasjon og mer effektiv oppgaveløsning. I løpet av 2023 er 
målet at alle ansatte i klinikk skal ha denne løsningen.  
 
I 2022 ble 38,9 prosent av alle polikliniske konsultasjoner ved Sunnaas sykehus HF 
gjennomført over video eller telefon, en klar og tydelig vekst fra året og årene før.  



16 
 

 
Høy forskningsaktivitet med stort internasjonalt nettverk 
Forskere fra Sunnaas sykehus publiserte 50-60 NVI-godkjente vitenskaplige artikler og 
holdt flere vitenskapelige presentasjoner på internasjonale konferanser i 2022, tre 
disputaser ble gjennomført i 2022 i tillegg til at ytterligere to stipendiater leverte sine 
arbeid til bedømming, fem nye stipendiater startet sine ph.d.-prosjekter i 2022 med 
ekstern finansering fra Stiftelsen DAM.  
 
Mer kunnskap om pasienter med samtidige psykiske lidelse og/eller ruslidelser  
Sunnaas sykehus har avsluttet kvalitetsforbedringsprosjekt med forskningsinnretning 
finansiert av Helse Sør-Øst. Målet var å få mer kunnskap om omfanget og betydningen av 
psykiske lidelser, inkludert ruslidelser hos mennesker som mottar spesialisert 
rehabilitering etter fysisk skade og sykdom. Studien fant at 39 prosent av de inkluderte 
pasientene hadde en samtidig psykisk lidelse og/eller ruslidelse. Disse hadde behov for 
tettere tverrfaglig samarbeid under innleggelse, mer kontakt med eksterne 
samarbeidspartnere, mer oppfølging av enkelte yrkesgrupper, og fikk oftere forlengelse 
av rehabiliteringsoppholdet. Flere av pasientene med psykisk komorbiditet brukte 
opioider ved utskrivelse. De rapporterte også at søvnvansker og smerter påvirket deres 
evne til å gjennomføre trening. Arbeidet videreføres nå i et forskningsprosjekt som bl.a. 
vil vurdere pasientenes funksjon og behov 2-3 år etter utskrivelse. 
 
Tilbud og samarbeid om Ukraina 
Sunnaas sykehus har i 2022 hatt 11 pasienter fra Ukraina gjennom Medevac-ordningen 
innlagt til rehabilitering, med som regel lange opphold. 
 
Sykehuset har videreført arbeidet med å heve fagkompetanse på rehabilitering blant 
fagpersoner i Ukraina. Samarbeidet startet i 2018 på oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og inkluderer nå tre sykehus og helseministeriet i Ukraina. 
 
En av sykehusets fysioterapeuter deltar i Verdens helseorganisasjons (WHO) 
nødhjelpsrespons til Ukraina. Fysioterapeuten er en del av WHOs tverrfaglige 
internasjonale ekspertteam som støtter arbeidet med anskaffelse av medisinsk utstyr og 
rehabiliteringsutstyr, hjelpemidler, og medisinske forbruksvarer. I tillegg er en stor del 
av jobben å øke kompetansen og utvikle rehabiliteringstjenestene sammen med de 
ukrainske ansatte for å tilby rehabilitering etter internasjonale standarder. 
 
 
Uløste utfordringer   
  
Byggetrinn 3  
Sunnaas sykehus avventer endelig tilbakemelding på prosess for byggetrinn 3 (oppstart 
konseptfase del 2).  Utfordringsbildet på kort sikt er å sikre kontinuitet fra 
rådgivningsgrupper og arkitekter når tidsplanen som er lagt til grunn ved oppstart av 
konseptfase del 1 ikke har forespeilet fremdrift, og at ressurspersoner vil inngå i andre 
prosjekter.  
 
Dagens bygningsmasse har kjente utfordringer. Deler av bygningsmassen oppfyller ikke 
krav som stilles til pasient-, laboratorie- og logistikkfasiliteter (tilstandsgrad 3). Det er 
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behov for en avklaring på videre prosesser. Det vil være utfordrende og kostbart over 
tid å planlegge for tiltak i bygningsmassen som er planlagt avhendet. 
 
Mangler tilgang til radiologisk bildelagringssystem (PACS-løsning) 
Legene ved Sunnaas sykehus har ikke tilgang til radiologisk bildelagringssystem og kan 
derfor ikke se radiologiske bilder. Det har over tid blitt jobbet med å få på plass en 
løsning, bl.a. i samarbeid med andre helseforetak og Helse Sør-Øst RHF, men foreløpig 
uten resultat. Slik tilgang er viktig både for pasientbehandling, utdanning av 
legespesialister og forskning. En løsning vil tidligst være på plass i siste halvdel av 2023. 
 
Lønns- og prisvekst  
Lønns- og prisvekst ble langt høyere i 2022 enn budsjettert og forventet. Det har gitt 
utfordringer for 2022. HSØ har fordelt 1,3 milliarder mottatt fra Nysaldering budsjett 
2022 til helseforetakene. Sunnaas sykehus HF fikk ingen tildeling, da foretaket hadde 
positivt avvik mot budsjett 2022 som følge av tildeling av midler som dekker kostnader 
Medevac-UA pasienter. Utfordringen for 2022 er løst, men utfordringen blir med over til 
2023 og årene deretter.   
 
Sammenhengende behandlingsforløp og helsefelleskap 
Sunnaas sykehus HF skriver hvert år ut pasienter til ca. 230 kommuner i Norge. Mange 
av pasientene har behov for livslang, tverrfaglig oppfølging i helsetjenesten, og mange 
har også behov for samhandling med andre sektorer som skole- og utdanningssektoren, 
NAV, med flere. Sunnaas har derfor omfattende og lang erfaring med pasienter som er 
avhengig av god samhandling. Sunnaas har i 2022 på ulike måter bidratt til at dette 
temaet fortsatt har høy oppmerksomhet, blant annet gjennom godt besøkte seminarer 
og medieoppslag. Vi ser derfor fram til at den kommende Nasjonal helse og 
samhandlingsplan ser ut til å gjøre dette til et gjennomgående tema. 
  
De etablerte helsefellskapene har nettopp samhandling som sentralt virkeområde. 
Ettersom Sunnaas sykehus ikke har en formell rolle i helsefellesskapene, vil vi i 2023 se 
på andre måter der vi kan diskutere samhandling med de mange kommunene våre 
pasienter skrives ut til. Målet med dette er å få innspill til hvordan Sunnaas kan bidra til 
mer smidige overganger og god kommunal oppfølging og samhandling i og mellom 
helsetjenestens ulike nivåer og mellom helsetjenesten og andre sektorer. 
 

2.2 Evaluering av egen virksomhet og organisering  

 
Vurdering av egen organisasjon  
Sykehuset har en sterk og robust organisasjon preget av ansatte med lang erfaring og 
solid kompetanse. Det er kort vei fra medarbeidere til toppledelsen, og virksomheten er 
preget av en ledergruppe som er svært godt orientert om utfordringer på alle nivåer i 
sykehuset. Denne tette dialogen mellom nivåene muliggjør rask omstilling ved behov, og 
sikrer at tiltak som iverksettes er de riktige.  
    
Organisasjonsutvikling og omstilling  
En større organisasjonsutviklingsprosess ble gjennomført i 2022 med mål om å utrede 
hvordan organiseringen av fag, kvalitet, intern og ekstern kompetanse samt utdanning 
bør organiseres for best mulig å understøtte sykehusets lovpålagte oppgaver, kliniske 
tilbud og strategiske mål. Resultatet er at det skal opprettes en ny avdeling for medisin 
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og helsefag som får systemansvar for kvalitet og pasientsikkerhet, intern 
kompetanseutvikling, pasient- og pårørendeopplæring, kliniske videreutdanninger, 
samhandling, internasjonal aktivitet, samt at regional koordinerende enhet (RKE) og 
regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) inngår.  
   
Systemansvar for grunn-, master- og ph.d.-utdanning samt kontakt med samarbeidende 
universiteter og høyskoler samles i avdeling «Forskning og utdanning». Disse 
organisasjonsendringene er starten for videreutviklingen av områdene fag, kvalitet, 
kompetanse og utdanning; de legger grunnlaget for å sikre god kvalitet i pasienttilbudet 
og arbeide effektivt med kompetanseplanlegging og –utvikling, samt at de styrker 
arbeidet med å øke rehabiliteringskompetanse hos eksterne (andre sykehus, kommuner 
mm.).  
 

Neste del av OU-prosessen omfatter organisering av forskning og innovasjon. Denne 
prosessen har oppstart i begynnelsen av 2023. 
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DEL II: RAPPORTERINGER 

 
 
3. Oppfølging av styringsbudskap for 2022 
 

3.1 Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og 
pasientsikkerhet  

 

3.1.1 Bemanning og kompetanse 

 Det skal arbeides med tiltak som bidrar til å rekruttere, beholde og utvikle 
helsepersonell. Det skal tilrettelegges for praksisplasser og læreplasser. 

 
Sunnaas sykehus rekrutterer godt til de fleste stillingskategorier, men det er i økende 
grad krevende å rekruttere og beholde til sykepleietjenesten i et trangt arbeidsmarked. 
Det er tidvis få eller ingen søkere på utlyste stillinger.   
  
I 2021/2022 gjennomførte sykehuset et partssamarbeid med Norsk sykepleieforbund. 
Der ble sykepleierens synspunkt til hvordan rekruttere og beholde sykepleiere kartlagt. 
Basert på funnene er utlysningstekstene i stillingsannonsene revidert, bruken av sosiale 
medier i rekrutteringsøyemed er økende og det laget flere rekrutteringsfilmer. Sunnaas 
deltar aktivt på høyskolenes rekrutteringsdager og rekrutterer systematisk studenter i 
praksis.   
  
Et oppgavedelingsprosjekt er startet i sykehuset. Målet er å vurdere om 
sykepleierkompetansen blir brukt riktig, eller om det finnes oppgaver som ikke krever 
sykepleierkompetanse, som andre faggrupper kan overta, herunder helsefagarbeidere 
og assistenter.  
 
 

 Antall lærlinger i helsefagarbeiderfaget skal økes sammenlignet med 2021. 
 
Det var ansatt fem helsefagarbeiderlærlinger i Sunnaas sykehus i 2022, dette er en 
økning fra fire i 2021.  
  
Sunnaas sykehus er opptatt av å rekruttere og utdanne helsefagarbeiderlærlinger og 
vurderer flere tiltak for å tilrettelegge for at flere kan ta fagbrev. Det vurderes å tilby 
flere voksne tilkallingsassistenter en mulighet til å øke sin kompetanse for å åpne for 
fast stilling i foretaket.   
  
Foretaket har en samarbeidsavtale med Nesodden videregående skole om praksistilbud 
til elever i andre skoleår. Det er krevende å finne aktuelle kandidater til 
lærlingestillinger direkte fra videregående skole. 
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 Helseforetaket skal:  
o videreføre og forsterke arbeidet med å utvikle en heltidskultur i helseforetakene.  
o iverksette tiltak for å styrke rekruttering og spesialistutdanning for leger ved de 

mindre sykehusene i distriktene. 
o delta i arbeid med forslag til endringer i spesialistforskriften. 

 
Heltidskultur  
Sunnaas sykehus lyser som hovedregel ut alle stillinger som 100 %-stillinger. Foretaket 
har en gjennomsnittlig stillingsprosent på 94 prosent. Det er et mål å øke andelen hele 
stillinger, men medarbeidere som er i permisjon, er sykemeldt eller delvis ufør, gjør det 
krevende å øke graden av heltidsansatte ytterligere. Foretaket spør alle deltidsansatte 
om det er ønsket eller uønsket deltid. Det er få som registrerer uønsket deltid. Disse 
håndteres fortløpende, og de aller fleste får ønsket stillingsprosent innen kort tid.   
  
Styrke rekruttering og spesialistutdanning for leger   
Sunnaas sykehus har gjennom regionalt spesialitetsvis råd for LIS-utdanning i fysikalsk 
medisin og rehabilitering igangsatt, koordinert og gjennomført undervisning som 
styrker det faglige undervisningstilbudet ved de mindre helseforetakene.   
  
Foretaket har samarbeidsavtaler om å styrke rekruttering og spesialistutdanning for 
leger ved Beitostølen Helsesportsenter og Unicare Hokksund og Jeløy. Foretaket er i 
tillegg i prosess med Vestre Viken om en samarbeidsavtale.  
   
Spesialistforskriften  
Sunnaas sykehus svarte på høringen om endringer i spesialistforskriften og har deltatt i 
arbeidet med endring i læringsmål, jmf. vedleggene til spesialistforskriften. Gjennom 
regionalt spesialitetsvis råd for LIS utdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering har 
Sunnaas fremmet forslag til endring i læringsmål i fysikalsk medisin og rehabilitering, 
samt gitt innspill på forslag til endringer på det samme fra de andre helseregionene. 
Foretaket leder dette rådet, og har derfor også representert spesialiteten på vegne av 
Helse Sør-Øst i det nasjonale samarbeidet om innspill til endringer i læringsmålene. 
Foretaket er i gang med arbeidet med å svare på høringen om endringer i felles 
kompetansemål (FKM).  
 
 

 Ved behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) vedtok Stortinget å 
be daværende regjering sørge for at stedlig ledelse skulle være hovedregelen ved 
norske sykehus, og at dette ble fulgt opp i foretaksmøtet den 4. mai 2016. 
Hurdalsplattformen slår fast at man skal sikre stedlig ledelse i sykehusene. 
Helseforetaket bes vise hvordan dette er ivaretatt innenfor lovens krav til enhetlig 
ledelse, jf. også rundskriv I-2/2013 om Lederansvaret i sykehus.  
Helseforetaket skal redegjøre for hvordan de ulike virksomhetene er organisert for å 
ivareta prinsippet om stedlig ledelse. Dette skal gå fram av årlig melding for 2022. 

 
Sunnaas sykehus har organisert sin virksomhet i samsvar med kravet om stedlig ledelse. 
 

 Et av regjeringens satsingsområder er "Arbeid for alle i et inkluderende arbeidsliv". 
Som store arbeidsgivere er det av spesiell betydning at helseforetakene fortsetter 
arbeidet med å legge til rette for å rekruttere personer som av ulike grunner har 
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utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. Inkluderingsarbeidet skal også bidra til 
å forhindre frafall fra arbeidslivet. Helseforetaket skal videreføre arbeidet med 
inkludering og mangfold og legge til rette for rekruttering av personer som har 
utfordringer med å komme inn i arbeidslivet, samt å forhindre frafall fra arbeidslivet. 

 
Sykehuset har egen hospitantordning i drift hvor fem personer har vært på 
arbeidstrening i sykehuset i 2022. Inkluderende rekruttering er en del av sykehusets 
rekrutteringspolicy og sykehuset har i 2022 ansatt 9 personer i målgruppen (hull i CV 
eller funksjonsnedsettelse).  
 

3.1.2 Forskning og innovasjon, kvalitet og pasientsikkerhet  

 Det skal tilrettelegges for forskning og innovasjon i tjenesten, og arbeidet med 
pasientsikkerhet og kvalitet skal styrkes. 

 
En av målsetningene i langtidsplan for forskning ved Sunnaas sykehus er å stimulere til 
helsetjenesteforskning, samt forskning innenfor kvalitet-, pasientsikkerhet og 
forbedring.  
  
For 2022 gjenspeiles dette i flere forskningsprosjekter, knyttet opp til  
 barn med ryggmargskader 
 ernæring 
 forebygging av trykksår 
 arbeidsrehabilitering etter mild og moderat traumatisk hjerneskade 
 effekt av målorientert rehabilitering i kroniske fase etter hjerneskade der 

spesialister i rehabilitering jobber med pasienter og familier i deres nærmiljø 
 uttesting av modell for målrettet rehabilitering for barn med ervervet 

hjerneskade der familie og skole er tungt involvert 
 nytt forskningsprosjekt knyttet opp mot pasienter som har samtidig rus og psykisk 

lidelse 
 utprøving av virtual reality (VR) i kognitiv rehabilitering 
 utprøving av klinisk hypnose som mulig supplement til eksisterende rehabilitering 

etter ervervet hjerneskade 
 forskningsprosjekt som frembringer viktig kunnskap om behandlingsbehov for 

pasienter med locked-in-syndrom, der Sunnaas har nasjonalt ansvar.  
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For 2022 gjenspeiles dette i en rekke innovasjonsprosjekter, herunder: 

 Innovasjonspartnerskapet «Fortsett å bli bedre», med mål om utvikling av en 
samhandlingsløsning mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, med pasienten i 
sentrum 

 Innovasjonspartnerskapet «Mål og pasienter der pasienten er», med mål om å 
utvikle en digital løsning som kobler pasientens mål og aktiviteter sammen med 
timeplan og helsepersonells innsats 

 Innovasjonsprosjektet «Digitalt utenforskap» som skal utvikle en løsning for bedre 
inkludering/deltagelse for pasienter i digitale tjenester 

 Innovasjonsprosjektet «Telelogopedi» med mål om å utvikle en løsning for 
logopedtjenester levert over avstand 

 Et omfattende samarbeid med helsenæringen om utvikling av nye produkter og 
tjenester 

 
Pasientsikkerhet og kvalitet   
Sunnaas sykehus har innført kvalitetsportalen EK, et helhetlig kvalitetssystem. To 
moduler er tatt i bruk i 2022, dokumentstyring og ny forbedringsmodul. I løpet av 2023 
vil ytterligere moduler tas i bruk og bidra til et helhetlig system for god 
virksomhetsstyring og kvalitet.  
 

 

 Samlet forbruk av bredspektret antibiotika skal reduseres med 30 pst. i 2022 
sammenliknet med 2012. 2021 var siste året for Handlingsplan mot 
antibiotikaresistens i helsetjenesten (2015-2020) og det planlegges for videre arbeid 
med den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens i 2022. 

 
Sammenlignet med 2012 har Sunnaas sykehus redusert forbruk av bredspektret 
antibiotika med 25,2 prosent (tall er ikke korrigert for aktivitet).   
 
For 2021 var reduksjonen 37 prosent. Fra 2020 har vi hatt et økende forbruk av 
bredspektret antibiotika sammenliknet med foregående år.  
 
Vi antar at medisinsk komplekse pasienter med langvarig antibiotikabehandling i 
betydelig grad bidrar til økt forbruk av bredspektret antibiotika, men for å finne årsaken 
til økt forbruk er det behov for å få på plass systemer og rutiner for bedre overvåking av 
antibiotikabruk per avdeling i sanntid. Manuell registrering er mulig, men tid- og 
ressurskrevende. 
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 Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med metoden GTT, skal 
reduseres til 10 pst. innen 2023, jf. mål i Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet 
og kvalitetsforbedring. 

 
Sunnaas sykehus HF gjennomfører ikke kartlegging av pasientskader gjennom global 
trigger tool (GTT), da systemet ikke er tilpasset medisinsk rehabilitering. 
 
 

 Antall kliniske behandlingsstudier i helseforetakene som inkluderte pasienter i 2022 
skal økes med minst 15 pst. sammenliknet med 2021, jf. målene i Nasjonal 
handlingsplan for kliniske studier. 

 
På Sunnaas sykehus har det vært en økning på 40 prosent i antall kliniske studier som 
inkluderer pasienter fra 2021 til 2022, fra 10 studier i 2021 til 14 studier i 2022. 
 
 

 Helseforetaket skal legge til rette for helsetjenesteforskning og innovasjonsprosjekter 
som utvikler nye måter helsetjenester kan leveres på, samt prosjekter som evaluerer 
kvalitet og pasientsikkerhet i pasientbehandling. 

 
Forskning  
I 2022 ledet Sunnaas sykehus et innovativt forskningsprosjekt om arbeidsrehabilitering 
etter mild og moderat traumatisk hjerneskade. Prosjektet så på den samlede effekten av 
kombinert innsats fra helsetjenesten og NAV i tilbakevending til arbeid. Prosjektet peker 
på nye måter å organisere vår innsats rettet mot arbeidsdeltakelse.   
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Sykehuset deltar i ledelsen av en studie som måler effekt av målorientert rehabilitering i 
kroniske fase etter hjerneskade, der spesialister i rehabilitering jobber med pasienter og 
deres familier i deres nærmiljø. Studien gir viktig kunnskap om modeller for ambulant 
og poliklinisk innsats i kronisk fase etter alvorlig skade, noe som er et satsningsområde 
for klinisk virksomhet. 
 
Sunnaas sykehus leder et prosjekt som tester ut en modell for målrettet rehabilitering 
for barn med ervervet hjerneskade der familie og skole er tungt involvert. Også denne 
studien peker frem mot mulige nye rehabiliteringsprogrammer for barn i kronisk fase 
etter hjerneskade, men potensielt også andre diagnoser.   
  
Det siste året har sykehuset startet forskningsprosjekter med relevans for pasienter som 
har samtidig psykisk lidelse. Vi tester ut effekt av ny teknologi, som virtual reality i 
kognitiv rehabilitering, og vi prøver ut klinisk hypnose som mulig supplement til 
eksisterende rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Ytterligere ett nytt 
forskningsprosjekt frembringer viktig kunnskap om behandlingsbehov for pasienter 
med Locked-in-syndrom, der Sunnaas har nasjonalt ansvar.   
  
Innovasjon  
Sunnaas sykehus HF arbeider målrettet med innovasjon og utvikling knyttet til nye 
måter å levere rehabiliteringstjenester på, i tråd med målene i foretakets og Helse Sør-
Østs utviklingsplan 2035. Aktivitetene har særlig rettet seg mot økt mobilitet for ansatte 
med hensyn til gjennomføring av arbeidsprosesser og løsning av oppgaver, to 
innovasjonspartnerskap som utvikler løsninger for bedre samhandling på tvers av 
tjenestenivåer og med pasient, samt digital hjemmeoppfølging. Det er også en stor 
satsning på bruk av virtuell virkelighet, robotikk og ibruktakelse av humanoide roboter. 
Sistnevnte satsninger løses i tett samarbeid med forskningsavdelingen.  
 

 

 Helseforetaket skal videreutvikle arbeidet med å se arbeidsmiljø og pasientsikkerhet 
i sammenheng, med utgangspunkt i oppfølging av nasjonal handlingsplan for 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring og undersøkelsen ForBedring. 

 
Sunnaas sykehus gjennomfører årlig analyse av uønskede hendelser. I den nylig innførte 
kvalitetsportalen EK, modul for uønskede hendelser, kan ansatte og ledere dokumentere 
om hendelsen var sammenfallende med HMS-hendelse. Det vil være behov for å 
evaluere om innføring av nytt avvikssystem også medfører en risiko knyttet til 
integrering av HMS og pasientsikkerhetsområdet, da ansatte må velge mellom HMS, 
pasientrelatert og drift når de melder hendelser.  
  
Det ligger fortsatt potensial i å se disse to områdene i sammenheng. For eksempel om 
det er sammenfallende utfall i pasientrelaterte hendelser, sykefravær eller 
arbeidsmiljøproblematikk og organisatoriske faktorer som bemanning og system for 
opplæring.  Videre vurderes det om uønskede hendelser skal være fast tema i ledermøte 
uavhengig av kategorisering HMS, pasientrelatert, drift.  
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Det gjennomføres forbedringsvisitter der administrativ ledelse møter frontpersonalet, 
noe som kan være et utgangspunkt for at medarbeidere gis mulighet til å kunne jobbe 
med forbedringsarbeid og pasientsikkerhet. 
 
 

 Helseforetaket skal følge opp at forskningen er i tråd med regelverket og de 
risikoområder som er avdekket i Statens helsetilsyns rapport (6/2021) 
«Forskningsansvarlig har ansvar for at forskningen er forsvarlig». 

 
Sunnaas sykehus har fulgt opp at forskningen er i tråd med regelverk gjennom følgende 
tiltak i 2022:  

 Gjennomgang av rapporten med funn fra Statens helsetilsyns rapport med alle 
ledere for tematiske forskningsgrupper  

 Gjennomgang av eksisterende instruks og prosedyrer for medisinsk og 
helsefaglig forskning, samt utsendt informasjon på e-post om disse til alle 
forskere ved foretaket.  

 Fremskaffet oppdatert oversikt over medisinske og helsefaglige 
forskningsprosjekter basert på en systematisk gjennomgang av aktivitet i hver av 
de fire forskningsgruppene ved Sunnaas sykehus. Denne oppdateres jevnlig  

 Informasjon om rapportens funn, samt intern oppfølging ved foretaket i 
foretaksledermøtet 08.03.22.  

 Gjennomført obligatorisk opplæring i personvern og informasjonssikkerhet i 
praksis (PIIP) for alle ansatte  

 

3.1.3 Legemidler  

 Helseforetaket skal etablere innføringsprosjekt for regional standard for lukket 
legemiddelsløyfe. 

 
Foretaket arbeider tett med det regionale prosjektet som planlegger innføring av lukket 
legemiddelsløyfe. Det er etablert prosjektledelse for et lokalt innføringsprosjekt, og 
prosjektteamet vil ved behov gradvis utvides for å sikre god innføring av lukket 
legemiddelsløye ved foretaket. Et viktig tiltak er å øke bruk av legemidler i endoser. 
Foretaket har allerede oppnådd høy andel av endoser, og vil ha fokus på å ta i bruk nye 
muligheter for endoser når disse blir tilgjengelig.  
 

3.2 Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp  

3.2.1 Ventetid somatikk  

 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2021. Målsetningen på 
sikt er lavere enn 50 dager.  

 
 Ventetiden på Sunnaas sykehus er 55 dager for avviklede pasienter i 2022. Dette 

er en oppgang fra 47 i 2021. 
 Ventetider har blitt påvirket av variasjon i tilgang på ressurser, samt at sykehuset 

har økt det polikliniske tilbud i 2022. Tiltak er iverksatt høsten 2022 ved å spisse 
inklusjonskriterier og justere ressurser for å redusere ventetider på polikliniske 
tilbud.   
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 Det planlegges å videreutvikle arenafleksible vurderingsprogram, ved å tilby 
poliklinisk tilbud til de pasientene som kan nyttiggjøre seg dette. Det forventes at 
ventetiden reduseres.   

 Sykehuset jobber med å etablere faste tider og faste ressurser til poliklinisk 
aktivitet for å forbedre planleggingshorisonten.  

 Planlegger for overbooking av pasienter  
 

3.2.2 Pasientavtaler 

 Helseforetaket skal overholde minst 95 pst. av pasientavtalene.  
 
Sunnaas sykehus HF overholder 95 prosent av pasientavtalene ved utgangen av 2022. Vi 
er nå på måltall. Forbedringsarbeid som har pågått i flere år med rett pasient til rett tid 
ved avdeling for oppfølging av ryggmargsskade, har medført en reduksjon i passert 
planlagt tid. Kontinuerlig monitorering av ventelister.  
 

 Andelen polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video og telefon skal 
være over 15 pst.  

 
I 2022 ble 38 prosent av alle polikliniske konsultasjoner ved Sunnaas sykehus HF 
gjennomført over video og telefon. Dette er 23 prosentpoeng over målet.   
   
Video utgjorde 28 prosent, noe som er den høyeste andelen videokonsultasjon i Helse 
Sør-Øst, der gjennomsnittet er 1,7 prosent. Telefonkonsultasjoner utgjorde 10 prosent, 
noe som er på gjennomsnittet i regionen.   
  
Prosedyrer og sjekklister for videokonsultasjon er gjennomgått og revidert i 2023.   
Det jobbes med å utvikle et regionalt e-læringskurs om videokonsultasjon der Sunnaas 
sykehus har en sentral rolle.   
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3.2.3 Epikriser somatikk  

 Minst 70 pst. av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk 
helsetjeneste. 

 
78 prosent av epikrisene er i 2022 sendt innen 1 dag  
 

3.2.4 Behandlingstilbud 

 Det vises til punkt 10.4 Kompetanseutveksling i protokoll 23. juni 2022 fra 
foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF der det påpekes at utviklingen i demografi og 
sykdomsbyrde i befolkningen er en utfordring for den samlede helse- og 
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omsorgstjenesten. Flere pasienter har sammensatte og langvarige tilstander. Enkelte 
pasientgrupper bør unngå lange reiser og helst få nødvendig behandling i hjemmet.  
 
Helseforetaket skal gi en vurdering av hvordan veiledning og kompetanseutveksling 
mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan 
bidra til god kvalitet og hensiktsmessig oppgavedeling.  

 
Sunnaas sykehus har i en årrekke benyttet tilgjengelig teknologi for å hjelpe pasienter og 
fagpersoner på avstand. Spesielt videokonferanser har vært nyttig for 
avstandsoppfølging av våre pasienter. Sykehusets bruk av teknologi videreutvikles og 
digital hjemmeoppfølging planlegges integrert i alle rehabiliteringsprogram. 
Sårbehandling via videokonferanse på sikker sone har vist seg å være meget gunstig for 
at pasienter skal slippe innleggelse, i tillegg til at den kommunale helsetjenesten 
gjennom konsultasjonen får verdifull veiledning og kompetanseoverføring.   
  
Sunnaas sykehus har et livslangt oppfølgingsansvar for pasienter med ryggmargsskader. 
Denne pasientgruppen innlegges jevnlig til oppfølgingsopphold. For å tilpasse tilbudet 
bedre, har sykehuset satt i gang drift av digital oppfølging av pasientene gjennom 
egenregistrering av utvalgte helseopplysninger som vurderes og graderes. På den måten 
vil kun de pasientene med et reelt behov for oppfølgingsopphold bli innkalt og 
unødvendige innkallinger unngås.   
  
Sykehuset vil de neste par årene utvikle nye systemer i samarbeid med næringslivet og 
videreutvikle eksisterende systemer for digital hjemmeoppfølging. Det er behov for et 
bedre digitalt system for utveksling av nødvendige helseopplysninger mellom pasient og 
sykehuset og mellom helsearbeidere på tvers av tjenestenivå og sykehuset har innledet 
et godt samarbeid for å utvikle blant annet NIMBLE homewards og NIMBLE people for å 
dekke disse behovene. 
 

3.3 Øvrige krav og rammer for 2022 

3.3.1 Beredskap og sikkerhet  

 Helseforetaket skal videreutvikle beredskapsarbeidet og planene med hensyn til 
pandemier og andre alvorlige kriser, ved å følge opp egenevaluering av 
pandemihåndteringen, Koronakommisjonens rapport og egne risiko og 
sårbarhetsanalyser knyttet til infrastruktur, kompetanse og innsatsfaktorer mv.  

 
I pandemiens første år gjennomførte Sunnaas sykehus en egen evaluering av 
pandemihåndteringen. Funnen i denne evalueringen er fulgt opp i foretaket. Høsten 
2022 ble det utarbeidet en oppsummering over hvordan pandemien traff Sunnaas 
sykehus. Den inkluderer bl.a. nøkkeltall fra pandemien, oversikt over smitteverntiltak, 
testing, vaksinasjon og beredskapsorganisering. Sykehusets beredskapsutvalg evaluerer 
beredskapsplanen i lys av overnevnte rapporter og erfaringer, og revidert plan skal 
vedtas første tertial 2023.   
 
 

 Helseforetaket bes om å forberede seg på en stor flyktningetilstrømming fra Ukraina, 
og i den forbindelse blant annet sikre stor nok kapasitet til tuberkulosescreening.  
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Sunnaas sykehus har i 2022 hatt 15 pasienter fra Ukraina innlagt til rehabilitering, med 
som regel lengre opphold. Sykehuset er del av det regionale arbeidet om Medevac-
ordningen og har mottatt 11 pasienter gjennom denne, i tillegg til 4 andre pasienter fra 
Ukraina som har kommet til eller skadet seg i Norge. 
  
Sunnaas sykehus er ikke områdesykehus og gjennomfører derfor ikke 
tuberkulosescreening av flyktninger.   
 
 

 Foretaksmøte vedtok:  
1. Helseforetaket skal legge regjeringens oppdaterte strategi og beredskapsplan for 

videre håndtering av covid-19-pandemien til grunn.   
2. Kapasitet for PCR-analyser skal inntil videre tilsvare mulighet til å analysere 

prøver av én prosent av befolkningen per uke. 
 
Pkt. 1: Sunnaas sykehus reviderte egen beredskapsplan i 2022, derunder Delplan for 
smitteutbrudd og pandemi.   
Pkt. 2: Sunnaas sykehus utfører ikke selv PCR-analyser for påvisning av koronavirus. 
Prøver sendes ved behov til mikrobiologisk avdeling OUS Ullevål. 
 

3.3.2 IKT-utvikling og digitalisering 

 Helseforetaket skal bidra til regional standardisering og redusert variasjon, gjennom 
oppslutning om regionale fellesløsninger og innføring av regional 
forvaltningsmodell. Helseforetaket skal aktivt bidra til sanering og standardisering 
av applikasjonsporteføljen, i samarbeid med Sykehuspartner.  

 
Sunnaas sykehus HF bidrar aktivt i arbeidet med regional standardisering og redusert 
variasjon ved å slutte opp om regionale fellesløsninger og innføring av regional 
forvaltningsmodell. Sunnaas er representert i de aktuelle regionale prosjekt- og 
arbeidsgrupper, og er i rute med «lokale» innføringsprosjekter. Sunnaas har i 2022 
innført Windows 10, og har nesten ferdigstilt avtalt applikasjonssanering. Sunnaas har 
gjennom 2022 tatt en aktiv rolle som pilot på flere aktuelle områder, ikke minst 
innføring av mobil arbeidsflate, med tilhørende utvikling av forretnings- og 
forvaltningsmodell.  
 

 Skatteetaten har modernisert det sentrale folkeregisteret med nye og endrede felter. 
Skatteetaten forbereder også innføring av ny personidentifikator (PID) i 2032. I den 
forbindelse innfører Norsk Helsenett (NHN) en ny persontjeneste for oppslag av 
folkeregisterinformasjon som Helse Sør-Øst må ta i bruk. Dette medfører behov for 
endringer i integrasjoner og informasjonsmodell i IKT-systemer samt i 
medisinteknisk utstyr som benytter personopplysninger. Det er etablert et regionalt 
prosjekt som legger til rette for ibruktakelse av integrasjoner samt ny personmaster i 
Helse Sør-Øst. Helseforetaket skal holde seg orientert om det nasjonale og regionale 
arbeidet, samt legge til rette for nødvendige lokale tilpasninger. Helseforetaket skal 
legge frem en tidsplan for dette arbeidet innen 1. juni 2022. 

 
Sunnaas sykehus HF har gjennomført kartlegging og meldt tilbake resultatene av denne 
til det regionale prosjektet innen tidsfristen. Det er ikke avdekket lokale IKT-
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systemer/medisinteknisk utstyr som benytter folkeregisterinformasjon. Helseforetaket 
holder seg orientert om det nasjonale og regionale arbeidet.  
 

3.3.3 Informasjonssikkerhet  

 Nye teknologier tas i bruk og mer pasientbehandling foregår på tvers av 
helseforetak, hjemme og over internett. Helseforetaket skal kunne møte endringer på 
en effektiv og trygg måte. Helseforetaket skal derfor arbeide systematisk med 
informasjonssikkerhet og ha kontroll med risiko. 

 
Foretaket har i 2022 omstrukturert beredskapsplanen, inkludert forsterket fokus på 
informasjonssikkerhet. Det er gjennomført øvelser og foretaket har god dialog med 
Sykehuspartner HF. Sykehuspartner er representert i styrings- og arbeidsgrupper for de 
større digitale satsningene. 
 

 Helseforetaket skal ha oversikt over domener de bruker, for å kunne etterleve 
offentlige krav og anbefalinger. Domenene skal være registrert gjennom 
Sykehuspartner HF, senest innen utgangen av 2022. Eventuelle unntak skal avklares 
med Helse Sør-Øst RHF. 

 
Foretaket har kartlagt internettdomener og oversendt en oversikt til Sykehuspartner HF 
i tråd med krav og tidsfrist. Helse Sør-Øst RHF er informert om foretakets 
domeneoversikt. Videre oppfølging ledes av Sykehuspartner og Helse Sør-Øst. 
Oversikten over domener er unntatt offentlighet.  
 

3.3.4 Klima og miljø  

 Helseforetaket skal: 
o dokumentere årlig status i arbeidet med å nå felles klima og miljømål for 

spesialisthelsetjenesten  
o vurdere om det er ressursmessig riktig å videreføre tredjepartssertifiseringen av 

system for miljøledelse, eller om man skal ivareta målsettingene for miljøledelse 
på annen måte. 

o bidra i arbeidet med en nasjonal analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov 
relatert til klimaendringer og helse. 

 
Dokumentere årlig status i arbeidet med å nå felles klima og miljømål for 
spesialisthelsetjenesten  
   

 Innen 2030 redusere CO2e-utslipp med 40 prosent  

Siden 2013 har sykehuset redusert utslipp med 56 prosent, og i forhold til 
baseline 2019 med ca. 11 prosent. Deltakelse i felles kjøp av gjenvinningskraft vil 
bidra til ytterligere reduksjoner, men vil ikke bringe sykehuset i mål med mindre 
det oppnås kraftig reduksjon av strømforbruket. Sykehusets ISO 50001 
energiledelse fornyes i 2022/2023 for å sikre nødvendig energisparing og –
omlegging.  

 
Langsiktig mål 
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 Klimanøytralt innen 2045  
Sykehuset bidrar ved deltakelse i faggruppe for forbruksbasert klimaregnskap 
som skal tas i bruk av Sykehusinnkjøp HF og sykehusene, og . stiller klima- og 
miljøkrav i alle anskaffelser.   

 Redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner  
Det utføres regelmessig måling og rapportering om forekomst av HAIer  

 Andel produkter uten helse- og miljøskadelige stoffer skal være 75 prosent  
Se omtale om faglig samarbeid med Sykehusinnkjøp HF.  

 Redusere energiforbruket med 20 % og øke andelen gjenvinningskraft  
Sykehuset følger ISO 50001 energiledelse og utfører regelmessig driftskontroll, 
og har gjort en kost/nyttevurdering av solenergianlegg for å redusere behovet for 

nett.    
 Andel polikliniske konsultasjoner over video og telefon skal være 

minimum 20 prosent  
Sykehuset utfører regelmessig måling og rapportering om bruk av digitale 
konsultasjoner 

 Matavfall reduseres med 50 prosent 
Måloppnåelsen styres ved kontraktsoppfølging med sykehusets leverandør av 
mattjeneste. 

 Fossilfri virksomhet innen 2030, og redusert reisevirksomhet for 
medarbeidere  
Tjenestekjøring i 2022 er opp 81,8 prosent fra 2021, men fortsatt 18,3 prosent 

lavere enn i pre-pandemiåret 2019. Andelen kilometer med el-biler i 
tjenestereiser var på 14,2 prosent i 2022, opp fra 5,2 prosent i 2019. 

 Miljøbevisste medarbeidere i alle virksomheter  
Kommunikasjonsarbeid og kampanjer kjøres jevnlig, og sykehuset deltar for 
eksempel årlig i «sykle til jobben aksjon».  

   
Vurdere om det er ressursmessig riktig å videreføre tredjepartssertifiseringen av 
system for miljøledelse, eller om man skal ivareta målsettingene for miljøledelse på 
annen måte.   
Foretaket besluttet å avvikle sertifiseringen og ivareta videre miljøledelse iht. ISO 14001 
ved bruk av egne systemer for internkontroll, bl.a. bruk av internrevisjon, og 
videreføring av miljøoppgaver og -roller allerede etablert på sykehuset.  
   
Bidra i arbeidet med en nasjonal analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov relatert 
til klimaendringer og helse.   
Sunnaas sykehus bidrar direkte til Folkehelseinstituttets oppgaver med analyse av 
sårbarhet og tilpasningsbehov relatert til klimaendringer og helse via en frikjøpsavtale, 
samt deltakelse i EU LIFE RESYSTAL prosjektet.  
 

3.3.5 Bygg og vedlikehold  

 Tilstand i bygningsmassen registreres hvert fjerde år. Helseforetakene skal i løpet av 
2022 etablere tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner for tilstandsgrad 2 (TG2) og 
tilstandsgrad 3 (TG3) i henhold til Norsk Standard for Tilstandsanalyse av byggverk 
(NS3424) som følger: 
o 10-års tilstandsbasert vedlikeholdsplan for TG2  
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o 5-års tilstandsbasert vedlikeholdsplan for TG3 
 

Helseforetaket skal oppgi tidfestet mål for tilstandsgrad for sine bygg.  
 
Eiendomsrelaterte kostnader, som også inkluderer interne kostnader, skal rapporteres 
årlig og strukturert etter kontoplan for livsløpskostnader i henhold til Norsk Standard 
for Livssykluskostnader for byggverk (NS3454). 

 
Sunnaas sykehus etablerte tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner for samlet 
bygningsmasse i 2021. Vedlikeholdsplanen skal revideres i 2025.  
   
Vedlikeholdsplanen viser at TG3, som også har høy konsekvensgrad og høy kritikalitet, 
skal prioriteres i 1. halvdel av 10-årsplanen, slik at tiltak i kategorien TG3 i all hovedsak 
skal være utbedret i 2025.  
   
Foretaket startet med å bruke feltet i kontostrengen NS3454 for eiendomsrelaterte 
kostnader som gjelder bygg i desember 2022. Foretaket tester ut nye rutiner og ansvar, 
slik at eiendomsrealterte kostnader registreres i henhold til NS3454 i 2023. Det betyr at 
eiendomsrelaterte kostnader ikke kan rapporteres strukturert etter NS3454 for året 
2022. 
 

3.3.6 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser  

 Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester viser til utfordringer knyttet 
til kapasitet og kvalitet i de polikliniske helsetjenestene for barn, unge og voksne 
innenfor psykisk helsevern. Det vises for øvrig til de mål som er satt for arbeidet med 
psykisk helsevern i 2022.  
Helseforetaket må følge opp Riksrevisjonens undersøkelse om psykiske helsetjenester. 

 
Sunnaas sykehus har ikke et poliklinisk tilbud innenfor psykisk helsevern.   
 
 

 Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene viser 
at pasienters tilgang til kliniske behandlingsstudier ikke er god nok, at kliniske 
behandlingsstudier ikke er tilstrekkelig integrert i pasientbehandlingen og at mange 
styrer i helseforetak og regionale helseforetak har liten oppmerksomhet rettet mot 
forskning. Det vises for øvrig til de mål som er satt for å følge opp nasjonal 
handlingsplan for kliniske studier i 2022.  
Helseforetaket må følge opp Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske 
behandlingsstudier i helseforetakene. 

 
Sunnaas sykehus har vedtatt langtidsplan for forskning 2022-25. Ett av målene i denne 
planen er å styrke tverrfaglig og klinikknær forskning gjennom å tilrettelegge for 
hensiktsmessige møteplasser og kombinerte stillinger mellom forskning og klinikk, sikre 
klinikknær forskning ved å øke antall kliniske studier og øke antall pasienter til kliniske 
behandlingsstudier. Denne langtidsplanen ble behandlet og vedtatt i styremøte 
19.11.2021.   
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I perioden 2020-2022 har Sunnaas sykehus hatt en økning i antall kliniske studier på 40 
prosent (økning fra 10 til 14 pågående kliniske studier fra 2021 til 2022). Informasjon 
om de kliniske studiene og deltakelse publiseres på den nasjonale nettsiden 
sunnaas.no/kliniske-studier.  
 
 

 Riksrevisjonen har undersøkt tilbudet om helse- og omsorgstjenester til barn og unge 
med funksjonsnedsettelser og familiene deres. Riksrevisjonen peker på at det er 
geografiske forskjeller og utilstrekkelig kapasitet i helseforetakenes 
habiliteringstilbud til barn.  
Helseforetaket må følge opp Riksrevisjonens rapport om helse- og omsorgstjenester 
til barn og unge med funksjonsnedsettelser. 

 
Sunnaas sykehus samarbeider med habiliteringsmiljøer i andre sykehus i forbindelse 
med inn- og utskrivelser. 
 

3.4 Tildeling av midler og krav til aktivitet  

3.4.1 Økonomiske krav og rammer  

 Sunnaas sykehus HF skal i 2022 basere sin virksomhet på de tildelte midler. 
 
Sunnaas sykehus HF har basert sin virksomhet på tildelte midler. Foretaket har et 
positivt resultat for 2022 på 14,8 millioner kroner mot budsjettert 7,0 millioner kroner. 
Det gir et positivt avvik på 7,8 millioner kroner. 
 

 Sunnaas sykehus HF skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte 
og slik at de kommer pasientene til gode. Resultatkrav skal nås gjennom god drift og 
riktig bruk av ressurser. 

 
Sunnaas sykehus HF har etter forholdene levert godt på de fleste pasientrelaterte 
resultatkrav som ble stilt i oppdrag- og bestillingsdokumentet for 2022. Økonomisk 
resultatkrav for 2022, ble mer enn oppnådd, som følge av tildeling midler tilsvarende 
rapporterte kostnader for Medevac-UA pasienter. 
 
 

 Helseforetaket skal innrette virksomheten innenfor økonomiske rammer og krav som 
er gitt fra Helse Sør-Øst RHF i oppdrag og bestilling og foretaksmøter, slik at det 
legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid. 

 
Sunnaas sykehus HF har levert godt på de fleste resultatkravene som ble stilt i oppdrag- 
og bestillingsdokumentet for 2022, herav holdt seg godt innenfor økonomiske rammer. 
Sunnaas sykehus HF følger økonomisk langtidsplan 2023-2026(2042), strategisk plan 
2035 og utviklingsplan 2035, så langt det har vært mulig når hensyn tas til Covid-19 og 
Medevac-UA pasienter. Foretaket har lagt til rette for en bærekraftig utvikling over tid.   
  
 
 Resultatkrav 

 Årsresultat 2022 for Sunnaas sykehus HF skal minst være på 7 millioner kroner. 
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Sunnaas sykehus HF har et årsresultat på minst 7 millioner kroner. Foretaket har et 
positivt resultat for 2022 på 14,8 millioner kroner mot budsjettert 7,0 millioner kroner. 
Det gir et positivt avvik på 7,8 millioner kroner.  
  
  
 Likviditet og investeringer  

 Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til 
drift og investeringer. 

 
Sunnaas sykehus HF holder seg innenfor tilgjengelige rammer til drift og investeringer. 
 

 Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 
2022 skal ikke benyttes til investeringer i 2022 uten etter særskilt avtale med Helse 
Sør-Øst RHF. 

 
Etablerte prinsipper er fulgt opp. Foretaket brukte ikke budsjettert resultat 2022 til 
investeringer i 2022. 
 

 Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter 
før etablering av nye investeringsforpliktelser. 

 
Sunnaas sykehus HF følger løpende opp resultatrisiko og risiko ved investerings-
prosjekter. Foretaket kan stoppe igangsettelse av nye investeringsprosjekter, dersom 
det underveis i året viser seg at det ikke er tilstrekkelige midler. 
 

3.4.2 Aktivitetskrav 

 Sunnaas sykehus HF skal i 2022 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i samsvar 
med aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF. En oversikt over de detaljerte kravene 
er tatt inn i vedlegg. 

 
Sunnaas sykehus HF har ikke hatt en aktivitet i samsvar med de opprinnelige 
aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF. Årsak til avviket er covid-19, feil i NPR-melding, 
pasienter fra land med konvensjonsavtale og Medevac-UA pasienter.  
 

 Aktivitet knyttet til heldøgn endte med 5747 ISF-poeng mot budsjett 6035 ISF-
poeng, som gir et negativt avvik på -288 ISF-poeng.  

 Aktivitet knyttet til poliklinikk endte med 435 ISF-poeng mot budsjett 460 ISF-
poeng, som gir et negativt avvik på -25 ISF-poeng. 

 
4. Andre rapporteringer 

4.1 Oppfølging av andre oppdrag 

 
Norsk ryggmargsskaderegister, NorSCIR   
Sunnaas sykehus HF deltar med to representanter i fagrådet for NorSCIR. Foretaket har 
siden etableringen i 2009 rapportert inn til det norske ryggmargsskaderegisteret. 
Databehandlingsansvaret ligger til Helse Midt, St. Olavs hospital.   
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Norsk ryggmargsskaderegister samler inn data om pasienter med ryggmargsskade eller 
cauda equina-syndrom som er innlagt til spesialisert rehabilitering ved de tre 
ryggmargsskadeavdelingene i Norge. Registeret er samtykkebasert. Den nasjonale 
årsrapporten fra registeret har de siste tre årene blitt vurdert av en ekspertgruppe til 
høyeste stadium 4 A   
  
Sunnaas sykehus leverte gode resultater på de nasjonale indikatorene. For mer 
informasjon: https://www.kvalitetsregistre.no/register/rehabilitering/norsk-
ryggmargsskaderegister   
   
Rehabiliteringsregisteret   
Rehabiliteringsregisteret er et landsomfattende kvalitetsregister for rehabilitering i regi 
av Helsedirektoratet som er under oppbygging. Sunnaas sykehus har vært 
pilotinstitusjon for registeret siden mars 2020 og bidrar sentralt til den stadige 
utviklingen av registeret. Helsedirektoratet har bestemt seg for å redusere sin 
ressursinnsats for den videre utviklingen av registeret og ønsker å overføre ansvaret for 
registeret til et RHF/HF. Sunnaas sykehus har meldt sin interesse, per utgangen av 2022 
er økonomiske og formelle forhold vedrørende en ev. overtakelse ikke avklart.  
 

4.2 Andre forhold ved driften 

 
Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC)  
Planlegging og oppstart av aktivitet knyttet til Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) er 
godt i gang. Målsetning er at SRC skal bli et verdensledende senter innen forskning, 
innovasjon og utdanning, der utvikling av nye produkter, diagnostikk, 
behandlingsprogram og tjenesteløsninger skjer i samarbeid med brukere og i tråd med 
Sunnaas sykehus sine kjerneverdier profesjonalitet, engasjement og glede. Det er inngått 
intensjonsavtaler om etablering av SRC mellom Sunnaas sykehus HF og OsloMET, 
Nesodden kommune, Norges Idrettshøyskole, Fysioline, Biogen og UiO Medisinsk 
fakultet. Dialog er innledet med andre potensielle samarbeidspartnere både fra 
næringsliv og akademia, nasjonalt og internasjonalt.   
   
Faglig premissgiver   
Sunnaas sykehus HF har som strategisk mål å styrke rehabiliteringskompetansen i 
samfunnet, i samspill med andre aktører. Dette er koblet til den todelte 
virksomhetsidéen om å tilby og utvikle høyspesialisert rehabilitering som pasient og 
samfunn har nytte av, og å gjøre andre bedre.   
   
Sunnaas sykehus skaper bevissthet om aktuelle problemstillinger innen rehabilitering i 
allmennheten og blant beslutningstakere. Sammen med en rekke andre aktører innenfor 
rehabiliteringsfeltet har foretaket bidratt til oppmerksomhet om behovet for en nasjonal 
plan for rehabilitering. Foretaket samarbeider systematisk med andre helseinstitusjoner 
og med universitets- og høyskolesektoren i inn- og utland.  Vi skal utvikle fysiske og 
digitale kompetansetilbud som kan bidra til å bygge rehabiliteringskompetanse lokalt, 
regionalt og nasjonalt og internasjonalt. 
 

https://www.kvalitetsregistre.no/register/rehabilitering/norsk-ryggmargsskaderegister
https://www.kvalitetsregistre.no/register/rehabilitering/norsk-ryggmargsskaderegister
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

5. Utviklingstrender og rammebetingelser  
 
Sunnaas sykehus HF viser til styregodkjente dokumenter for dekkende beskrivelser av:  

 Utviklingen innenfor opptaksområdet  
 Økonomiske rammeforutsetninger  
 Personell og kompetanse   
 Bygningskapital – status og utfordringer   

   
Følgende dokumenter er aktuelle:  

 Utviklingsplan 2035 Sunnaas sykehus HF  
 Sunnaas sykehus HF strategisk plan 2019-2035  
 Rullert utviklingsplan 2035 Sunnaas sykehus for perioden 2022-2024 
 Økonomisk langtidsplan Sunnaas sykehus HF- styresak 2922 2022-05-20  
 Idéfaserapport Sunnaas sykehus HF  

   
I dialog med pasienter, brukerorganisasjoner, andre helseforetak og kommuner, foreslår 
Sunnaas sykehus flere konkrete forslag som vil bidra til å løse utfordringene foretaket 
står overfor. Dette er utdypet i rullert utviklingsplan 2035 for perioden 2022-2024.  
 
Utviklingen av sykehusets virksomhet kommer i tillegg til, og som en forsterkning av, 
eksisterende klinisk tilbud:  

 Tverrfaglige rehabiliteringspoliklinikker  
 Rett kompetansetilbud og kompetansedeling  
 Styrket nasjonal og regional rolle i fagutvikling og forskningssamarbeid  
 Intervensjonssenter for innovasjon og utprøving av ny teknologi  
 Fag- og forskningsnettverk  
 Kvalitetsregister og analysesenter for rehabilitering  

 

 

Økonomiske rammeforutsetninger  
Sykehuset står overfor spesifikke utfordringer når det gjelder fremtidig finansiering av 
rehabilitering. Disse utfordringene må løses, slik at de ikke begrenser ønsket utvikling. 
Innsatsstyrt finansiering «premierer» døgnbasert pasientbehandling. I dag finnes kun to 
diagnoserelaterte grupper (DRG) for heldøgnrehabilitering. Dette gjør at det er store 
forskjeller på tilbudet som gis innen en DRG, både med hensyn til kvalitet og pris. 
Beregninger foretaket har av kostnad per pasient (KPP) viser at kostnad per døgn kan 
variere med mer enn 100 prosent innenfor samme DRG-kode.     
   
Utviklingen av fagfeltet fysikalsk medisin og rehabilitering og Sunnaas sykehus HF mot 
2035, forutsetter en omlegging av finansieringsordningen for rehabilitering i sykehus. 
Helsedirektoratet tok vinteren 2020 initiativ til å revidere regelverket. Mindre 
endringer i ISF ble innført fra 2022, men Sunnaas sykehus finner det avgjørende at 
arbeidet mot en større revisjon av finansieringsordningen fortsetter.   
   
Sunnaas sykehus imøteser og etterlyser fortsettelsen av det mer langsiktige arbeidet 
med en større gjennomgang av finansieringsordningen for rehabilitering i sykehus, 

https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2022/2022-05-20/Sak%202922%202022-05-20%20Saksfremlegg%20%C3%98konomisk%20langtidsplan%20(%C3%98LP)%202023-2042%20Resultat-Balanse-Likviditet.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Id%C3%A9faserapport%20-%20Sunnaas%20sykehus%20HF%20byggetrinn%203%20%20-%20fremtidens%20rehabiliteringssykehus.pdf
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spesielt det varslede arbeidet med å ta mer hensyn til ressursinnsatsen, der det synes å 
være bred enighet om at pasientenes funksjonsnivå er en vesentlig faktor.  
   
Helsesektoren som helhet står overfor utfordringer knyttet til ressurstilgang, både 
økonomisk og når det gjelder rekruttering. Ny teknologi og nye måter å organisere 
tjenester på gjør det mulig å få mer ut av ressursene. Løsningsforslagene 
utviklingsplanen presenterer, gir bedre samlet utnyttelse av ressursene ved sykehuset 
og i rehabiliteringsfeltet regionalt og nasjonalt.  
  
Personell og kompetanse   
Det ventes sterkere konkurranse om kvalifisert arbeidskraft i planperioden. Sunnaas 
sykehus som høyspesialisert rehabiliteringssykehus trenger spesialkompetanse både 
blant tradisjonelle og nye yrkesgrupper, noe som stiller krav til langsiktige planer for 
videreutdanning og rekruttering. Det er vesentlig å strømlinjeforme organisasjonen, 
arbeidsprosesser internt, og samarbeide med kompetansemiljøer utenfor sykehuset for 
å sikre best effekt av samlet ressursinnsats.  
   
Bygningskapital – status og utfordringer   
Dagens bygningsmasse har kjente utfordringer. Deler av bygningsmassen oppfyller ikke 
krav som stilles til pasient-, laboratorie- og logistikkfasiliteter. I oktober 2021 vedtok 
Helse Sør-Øst å videreføre prosjektet byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus HF til 
konseptfase. Prosessen etter konseptfasens del 1 er ikke avklart. Det forventes avklaring 
knyttet til dette tidlig i 2023, slik at foretaket unngår store investeringskostnader 
knyttet til renovasjon av gamle bygg (tilstandsgrad 3).  
  
Det er utarbeidet tilstandsrapport basert på tilstandsanalyse av byggverk, NS3424. 
Basert på denne utarbeides planer for å innfri kravet om å bedre kvaliteten på 
bygningselementer, samtidig som helsefremmende arkitektur, energi og klimatiltak 
inkluderes.  
 
 
6. Strategier og planer  
 
Sunnaas sykehus HF har utviklingsplan 2035 og strategisk plan 2035 som grunnlag for 
det strategiske arbeid sykehuset gjør.  Helse Sør-Øst RHF ga i styresak 148/2020 alle 
helseforetak i oppdrag å rullere sine utviklingsplaner, med spesiell vekt på perioden 
2022-2024. Sunnaas sykehus hadde gjennom 2021 arbeidet med rulleringen, i tråd med 
den interregionale veilederen for hva den rullerte utviklingsplanen må behandle. 
Dokumentet var på høring fra januar til mars i 2022.  Flere av høringssvarene 
kommenterte at planen var tydelig og oversiktlig. “Hovedinntrykket er god oversikt over 
utfordringene og vel gjennomtenkte strategier for å takle dem.” De utfordret også 
Sunnaas sykehus på kapasitet, samhandling med kommunene, rollen som 
utdanningsinstitusjon, samt fortsette samarbeidet med flere aktører i forskning på 
rehabilitering. Innspillene ble innarbeidet i planen, styrebehandlet (sak18/22) og 
oversendt til Helse Sør-Øst RHF innen fristen1.mai 2022.   
   
Strategi 2035 og utviklingsplanen 2035 (U35) er målbildet organisasjonen jobber mot.   
Sykehuset ser det som hensiktsmessig at ved neste rullering skal de områder i sykehuset 
som må ha langsiktighet i sin utvikling som forskning, digitalisering og klinisk utvikling 

https://www.sunnaas.no/Documents/Utviklingsplan%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
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innarbeides tydeligere i den neste rullering fra 2025-2029.  Strategi og økonomisk 
langtidsplan å ha en tydeligere sammenheng for prioriterte aktiviteter.   
   
Mål og prioriteringer for de kommende årene  
Sunnaas sykehus har tre strategiske mål. Under gis en oppsummering av de prioriterte 
områdene sykehuset vil jobbe med i årene framover.  
  
Høyspesialisert rehabilitering   

Pasientenes rehabiliteringsforløp skal videreutvikles arenafleksibelt i form av 
døgnopphold, med økende bruk av poliklinikk og digitale tjenester. Digitale verktøy skal 
bli enda viktigere i klinisk hverdag og forsterke pasientenes eierskap til egen 
rehabiliteringsprosess.   
Videre skal høyspesialisert rehabilitering utføres av tverrfaglige kjerneteam, supplert 
med utstrakt bruk av laboratorier for funksjonsdiagnostikk, evaluering og trening. 
Kvalitetsregisteret med aktuelle pasientdata skal implementeres og benyttes aktivt 
innen forbedringsarbeid, fagutvikling og forskning.  
Sunnaas sykehus sitt nye bygg skal legge til rette for høyspesialisert rehabilitering, 
kompetanseformidling, forskning og innovasjon.  

  
Kompetanseformidling  

Sunnaas sykehus skal fortsette arbeidet med å bli en sentral utdanningsaktør i 
rehabiliteringsfeltet, og tilby en meny av læringsaktiviteter og læringsløp for kommuner, 
rehabiliteringsinstitusjoner og utdanningsinstitusjonene. Sunnaas sykehus skal også 
fortsette arbeidet med å øke kunnskapen om og forståelsen av rehabilitering, i 
samarbeid med andre aktører som brukerorganisasjoner, kommuner, 
profesjonsorganisasjoner, de private rehabiliteringsinstitusjonene og 
utdanningsinstitusjoner. Rollen som faglig premissgiver for utvikling av nasjonale 
tjenester innenfor rehabilitering, er en viktig del av dette. Sunnaas sykehus må også 
videreutvikle fremtidsrettet kompetanse og forsterke arbeidet med å være en attraktiv 
arbeidsplass som rekrutterer og beholder ansatte.   
  
Forskning og innovasjon  

Sunnaas sykehus skal fortsatt utvikle sin evne til å være en aktiv pådriver i regionalt og 
nasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid innenfor rehabiliteringsfeltet. Sunnaas 
innovasjonsarbeid vil på denne måten bidra til utvikling av gode 
rehabiliteringstjenester, i tett samarbeid med næringslivet.  
I årene framover vil etablering av Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) som et senter for 
forskningsbasert innovasjon, i samarbeid med akademiske partnere, kommuner og 
industripartnere, ha høy prioritet. Sunnaas sykehus skal jobbe for å etablere samarbeid 
med internasjonalt anerkjente forskere/forskningsmiljøer innenfor alle sykehusets 
prioriterte forskningsområder.  
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DEL IV: VEDLEGG 

7. Vedlegg  
 
Vedlegg 1: Årlig melding Sunnaas sykehus 2022_foretakstillitsvalgte 
Vedlegg 2: Årlig melding Sunnaas sykehus 2022_vernetjenesten 
Vedlegg 3: Årlig melding Sunnaas sykehus 2022_brukerutvalget 
Vedlegg 4: Årlig melding Sunnaas sykehus 2022_ungdomsrådet 
 


