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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

1. Innledning  

1.1. Om Sunnaas sykehus HF – oppgaver og organisering 

 
Sunnaas sykehus HF (SunHF) er Norges ledende spesialsykehus innen medisinsk rehabilitering 
og en vei videre for pasienter og pårørende. Sykehuset tilbyr rehabilitering, vurdering og 
oppfølging etter alvorlig skade eller sykdom, og flere av behandlingsprogrammene har et 
livsløpsperspektiv. Sykehuset behandler pasienter med ryggmargskader, alvorlige hjerneskader, 
multitraumer, alvorlige brannskader og nevrologiske sykdommer, og prioriterer tilbud til barn og 
ungdom. 
 
Sunnaas sykehus – en helsereise gjennom 60 år 
I 2014 var det 60 år siden Sunnaas sykehus ble etablert. Jubileumsåret ble markert med til 
sammen 8 ulike arrangementer med fokus på pasient, pårørende, fagmiljøet i klinikk, 
forskning/innovasjon, samarbeid med universitet og høgskoler, samt sykehusets internasjonale 
nettverk. 

Gjennom disse årene har sykehuset utviklet seg fra å være et pleiehjem til et anerkjent 
rehabiliteringssykehus, både nasjonalt og internasjonalt. I de første årene var det stort fokus på 
pasientenes livskvalitet som ble understøttet av et stolt personale og en rasjonell drift hvor blant 
annet kostholdet var basert på egenprodusert og kortreist mat. 

Siden helsereformen i 2002 har sykehuset utviklet seg til et moderne spesialisert 
rehabiliteringssykehus med fokus på evidensbaserte behandlingsprogrammer, sterk satsing på 
forskning og innovasjon. Sykehuset har utviklet en egen samhandlingsavdeling og sterke 
internasjonale nettverk. SunHF har et stort potensial til å utvikle seg videre som en nasjonal 
tilbyder av rehabiliteringstilbud. Dette dokumenteres med at sykehuset i 2014 hadde 
utskrivninger til 260 kommuner fordelt på alle helseregionene. En slik utvikling vil tjene 
pasientene på sikt gjennom utvikling av sterke fagmiljøer og god forskning spesielt innrettet mot 
behandlingsprogrammene for komplekse og lavfrekvente grupper, samt barn og ungdom. 

SunHF fremstår i dag som et veldrevet og utviklingsorientert sykehus med stolte ansatte som 
lever ut verdiene profesjonalitet, engasjement og glede hver eneste dag. Disse ansatte har et stort 
engasjement for å videreutvikle sykehuset til beste for fremtidige pasienter. Potensialet her er 
stort og det er en nedfelt målsetting at sykehuset bør etablere seg som et av verdens fremste 
rehabiliteringssykehus. Skal det være mulig å nå denne målsettingen er det helt avgjørende at vår 
eier støtter opp om sykehusets strategi som er forankret på områdene: 

 Klinikk 

 Forskning 

 Samhandling 

 Innovasjon 

 Internasjonal aktivitet 
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Sunnaas sykehus HF er i dag et sterkt merkenavn innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge. Dette 
er et resultat av det imponerende arbeid som ansatte har lagt ned gjennom sykehusets 60-årige 
historie. Ved utgangen av jubileumsåret hadde sykehuset 760 ansatte fordelt på 539 årsverk. 

Bærebjelkene i sykehuset 

Klinikk, forskning og samhandling utgjør bærebjelkene i foretakets virksomhet. Konkret 
innebærer dette at det arbeides aktivt med kunnskapsbaserte behandlingsprogram, forskning 
integrert i den kliniske hverdag, og forutsigbare og gode fag – og kompetanseprogram som sikrer 
karrieremuligheter for ansatte. Det er etablert en tverrfaglig arbeidsform som sikrer koordinerte 
rehabiliteringsprosesser rundt den enkelte pasient. Det gjennomføres kontinuerlig 
pasienttilfredshetsundersøkelser og kvalitets-, pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid er godt 
integrert i virksomheten.  
 
SunHF har økt satsingen på forsknings- og innovasjonsarbeidet, og har i sin strategiske 
målsetting å implementere innovasjonstenkning i hele organisasjonen - ”det innovative 
sykehuset”. Sykehuset er en del av innovasjonsnettverket Oslo Medtech. På kort tid er det 
opparbeidet et stort nettverk og satt i gang flere samarbeidsprosjekter.  
 
Videre fortsetter utviklingen av samhandlingsnettverk mot andre helseforetak, institusjoner og 
kommunehelsetjenesten. SunHF satser på kunnskapsutvikling, og utarbeider gode måter å 
overføre kunnskapen til alle foretakets interessenter på. 
 
Til sykehuset ligger også et kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) som er en del av 
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD), samt Nasjonal behandlingstjeneste 
for rehabilitering ved locked-in syndrom og et eget lærings- og mestringssenter.  
 
Anerkjent forskningsmiljø 
SunHF har i dag Norges største forskningsmiljø innenfor rehabiliteringsfeltet. I 2002 var 3 ph.d.-
prosjekter knyttet til sykehuset, i 2014 var antallet tidoblet til 30. I samme periode har antall 
professorat med universitetstilknytning økt fra 1- 15. Våren 2014 ble forskningsarbeidet ved 
SunHF evaluert i forhold til fire av de beste europeiske og fire av de beste amerikanske 
rehabiliteringssykehusene. Denne benchmarkingen ble gjennomført av Nordisk institutt for 
studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og sykehuset ble rangert på høyt 
internasjonalt nivå. SunHF har ambisjon om å bli blant verdens ledende 
rehabiliteringsinstitusjoner. Sykehuset har leger, psykologer, spesialpedagoger, fysioterapeuter og 
sykepleiere som er tilknyttet Universitetet i Oslo, Høyskolen i Oslo og Akershus og Norges 
Idrettshøyskole. I tillegg har sykehuset satset på gjesteprofessorstillinger fra internasjonale 
universitetsmiljøer. Ordningen bidrar til akademiske kontakter og impulser i undervisning av 
fremtidens helsearbeidere.  
 
Regional samhandling  
Gjennom Regional koordinerende enhet (RKE) har SunHF ansvaret for å gi informasjon om 
private og offentlige rehabiliteringstilbud. Det er etablert et godt samarbeid med de private 
rehabiliteringsinstitusjonene når det gjelder informasjon og behandling av henvisninger fra 
fastleger til private institusjoner. Sykehuset bidrar i de regionale prosessene knyttet til 
rehabiliteringsfeltet i dialog med Helse Sør-Øst RHF.  
 
Sykehuset følger samhandlingsreformens krav til tjenesteavtaler i samarbeid med sykehusområdet 
Oslo. Raskere tilbake poliklinikk og Regional kompetansetjeneste rehabilitering på 
samhandlingsarena Aker, utgjør en arena for å styrke konkrete samhandlingstiltak. I 2014 var 
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Sunnaas sykehus HF sentral i arbeidet med å utvikle strategisk plattform for Aker helsearena på 
Aker sykehus i samarbeid med Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF.  
 
Nytt sykehusbygg 
I 2014 fortsatte Sunnaas sykehus HF byggingen av en ny tverrfløy på Nesodden. Sykehuset 
moderniseres og det gis plass til innovative løsninger som skal dekke befolkningens fremtidige 
rehabiliteringsbehov. Byggeprosessen innebærer at enheten i Askim flytter til Nesodden i april 
2015. Det er utviklet en plan for bruk av den totale bygningsmassen på Nesodden (masterplan), 
og gjennom hele 2014 har det vært arbeidet med flere tilpasningsprosesser frem mot ferdigstilling 
og innflytting sommeren og høsten 2015. 
 
Organisasjonskart for Sunnaas sykehus HF 2014 
 

 
    

1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 

 
Visjon og verdier 
Sunnaas sykehus HF er en vei videre for pasienter, pårørende, ansatte og andre interessenter. 
Visjonen ”en vei videre” innebærer erkjennelsen av at det finnes flere muligheter, flere veier å gå. 
Sykehusets rehabiliteringstjenester skal, med utgangspunkt i respekt for den enkeltes verdier og 
valg, bidra til retning og veivalg for å fremme vekst og utvikling for den enkelte.  
 
SunHFs virksomhetsidé er at 

 Sykehuset skal være landets ledende sykehus innen spesialisert medisinsk rehabilitering og 
holde høyt internasjonalt nivå 



4 
 

 Sykehuset skal ivareta sitt særlige ansvar for å bidra til utvikling av rehabiliteringsfeltet 
knyttet til pasientbehandling, forsknings- og kunnskapsutvikling og samhandling 

 
På SunHF drives virksomheten verdibasert. Med utgangspunkt i de tre nasjonale verdiene 
kvalitet, trygghet og respekt, vektlegges følgende verdier: 
 
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. Sunnaas sykehus HF mål for 2014 

 
Sunnaas sykehus HF utdyper i strategi mot 2020 og langtidsplan 2014-2017 (vedlegg 1og 2 i del 
IV), hvordan Helse Sør-Øst RHFs strategiske plan mot 2020 følges opp. Gjennom strategier og 
mål identifiseres fremtidige utviklingslinjer, prioriteringer, nødvendige omstillingstiltak og 
holdningsendringer, slik at dette utgjør et samlet målbilde frem mot 2020.  
 
Basert på disse måldokumentene utarbeider sykehuset årlige måldokumenter. Målene for 2014 er 
lagt ved i vedlegg 3 i del IV. SunHFs måloppnåelse for 2014 og langtidsplaner er konkretisert i 
del II og III. 
 

1.4. Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll 

   
På bakgrunn av vedtatte strategier og krav i oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF, er det 
utarbeidet mål for 2014. Målene er lagt inn i malen for ledelsens gjennomgåelse, og grad av 
måloppnåelse risikovurderes hvert tertial. Det utarbeides handlingsplaner tilknyttet områder som 
er vurdert til å ha moderat til høy risiko. Det er gjennomført interne prosesser for utarbeidelse og 
rullering av strategi, langtidsplaner og årsmål. Styret er tilfreds med foretakets økonomistyring og 
revisjonsrapporten bekrefter god kontroll. 
 
Akkreditering gjennom CARF (Commision Accreditation Rehabilitation Facilities)   
SunHF ble i 2012 akkreditert for tredje gang i henhold til kravene fra den amerikanske CARF-
organisasjonen. Akkrediteringen er på høyeste internasjonale nivå og er gitt til sykehuset for en 
periode på tre år. Alle behandlingsprogrammene i foretaket er akkreditert, og administrasjon, 
ledelse og styret inngår i granskningen. I 2014 har foretaket arbeidet med forberedelser til 
reakkreditering fra CARF som gjennomføres i september 2015. 
 
Internrevisjon 
På grunnlag av lovkrav og risikoområder meldt i ledelsens gjennomgåelse, blir det årlig utarbeidet 
et revisjonsprogram. Foretakets styre orienteres om vedtatt revisjonsprogram, og status for 
lukking av avvik og forbedringstiltak rapporteres til styret hvert tertial gjennom ledelsens 
gjennomgåelse. 
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Konsernrevisjon 
Konsernrevisjonen startet i desember 2014 revisjon av virksomhetsstyring, kompetansestyring og 
utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten. Styret holdes orientert om det 
forbedringsarbeid denne revisjonen vil medføre. 
 
Eksterne tilsyn  
Det er gjennomført ett eksternt tilsyn fra lokalt brannvesen i 2014. Tilsynet avdekket to avvik. 
Styret orienteres om oppfølging gjennom ledelsens gjennomgåelse. 
 
Miljøsertifisering  
SunHF mottok i februar 2014 sertifiseringsbevis på bakgrunn av hovedrevisjon ISO 14001 
Miljøstyring november 2013. Det er gjennomført årlig revisjon av miljøstyringssystemet ISO 
14001 i 2014. Revisjonen avdekket tre avvik i kategori 2 (mindre avvik). Styret orienteres om 
oppfølging gjennom ledelsens gjennomgåelse. 
 
Risikovurdering 
Ledelsens gjennomgåelse med identifisering av risikoområder og utforming av tilhørende 
handlingsplaner, gjennomføres hvert tertial etter en standard prosedyre. Risikovurderingen 
gjennomføres på alle nivå i foretaket, dermed blir hele foretaket involvert i prosessen. Styret 
behandler ledelsens gjennomgåelse hvert tertial. 
 
Pasientsikkerhet 
Alle innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet 24/7 som er relevante for 
fysikalsk medisin og rehabilitering, er innført og vurdert som svært sentrale områder for SunHF. I 
løpet av året har det vært stort engasjement i helseforetaket, og det har vært arbeidet med å sikre 
en god forankring i klinikken. Det har vært gjennomført en kartlegging av pasientsikkerhetskultur 
blant ansatte i pasientnær virksomhet, og styret er orientert om oppfølging og planlagte og 
iverksatte forbedringstiltak. 
 
Styrets evaluering 
Foretakets styre har gjennomført arbeidet sitt i tråd med føringer gitt i Veileder for styrearbeid i 
helseforetak. Kravene som her er beskrevet, samsvarer i stor grad med CARF-krav til styrearbeid. 
 
Arbeidet med god virksomhetsstyring  
SunHF jobber kontinuerlig med virksomhetsstyring gjennom klare fullmaktsstrukturer mellom de 
ulike ledernivåer i organisasjonen. Alle ledere inngår årlige lederavtaler som tydeliggjør den 
enkeltes oppgaver og ansvarsområder, og som forplikter den enkelte leder på leveranser innen 
ulike områder. Fullmaktsstrukturen gjennomgås årlig av foretaksledelsen.  
 
Risikostyring og vurdering av overordnet risikobilde  
Ledelsens gjennomgåelse gjennomføres tertialvis, og hele foretaket involveres i prosessen. 
Hensikten med ledelsens gjennomgåelse er å identifisere risikoområder og iverksette korrigerende 
tiltak for å fremme ønsket utvikling. Områder i oppdrags- og bestillingsdokumentet og foretakets 
mål for 2014 ligger i verktøyet som benyttes. Malen oppdateres årlig.  
 
Risikobildet i ledelsens gjennomgåelse for 3. tertial 2014 viser ett område med svært alvorlig 
konsekvens og stor sannsynlighet risiko: 

 Kondemnabel bygningsmasse 
 
Følgende områder er vurdert med moderat (ubetydelig til alvorlig konsekvens og liten til stor 
sannsynlighet) risiko: 
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 Ombygging av bygg D med full aktivitet på seksjon for hjerneskade 

 Aktivitet i Askim flyttes til Nesodden 

 Regelverk for innsatsstyrt finansiering (ISF-regelverk) 

 Kostnad nytt bygg 

 Levering fra Sykehuspartner  

 Ventetider 

 Brannvernopplæring 

 Antall åpne dokumenter 
 
Korrigerende tiltak følges opp i samsvar med tilhørende handlingsplan. Ledelsens gjennomgåelse 
behandles tertialvis av foretakets styre. 
 

1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte 

 
Brukermedvirkning 
I rehabilitering er medvirkning fra pasienten et nødvendig premiss for rehabiliteringsprosessen. 
Sunnaas sykehus HF legger derfor vekt på at pasientens mål skal være førende for arbeidet til det 
tverrfaglige teamet. Sykehuset har gjennom mange år hatt et aktivt brukerutvalg som har jobbet 
med brukermedvirkning på systemnivå. Under følger deres beskrivelse av arbeidet i 2014, utdypet 
i vedlegg 4. 

 
Oppsummering brukerutvalgets vedlegg til årlig melding 2014 
 
Saker i brukerutvalget 2014 
 
Brukermedvirkning 

 Deltatt på allmøter for pasienter ved de ulike avdelinger i sykehuset 

 Deltatt i ulike råd/utvalg/prosjekter/erfaringsgrupper 

 Har utarbeidet strategisk plan 2013 – 2015 for brukerutvalget ved Sunnaas sykehus, handlingsplan og 

årshjul 

 Utarbeidet forslag til eget budsjett for 2015 
 
Pasientbehandling og pasientsikkerhet 

 Fulgt opp resultater og kommentarer fra pasienttilfredshetsundersøkelsen 

 Gitt innspill til mål 2014 og langtidsplan 2014-2017 for Sunnaas sykehus HF 

 Har vært opptatt av å ivareta opplæringsrettigheter til pasientene ved Sunnaas sykehus HF, da spesielt 
logopedtilbudet ved sykehuset 

 Hatt fokus på betydningen av kosthold, ernæring og aktivitet 
 
Teknologi, innovasjon og forskning 

 Er opptatt av innovasjon, forskning og teknologi og holder seg oppdatert på disse områdene 

 Deltar i prosjekter der dette er ønskelig. Er representert i byggprosjektet tverrbygg Sunnaas sykehus HF 
 
Kunnskapsutveksling 

 Samarbeidsmøte med pasient- og brukerombudet i Oslo. Avtale om et oppfølgende møte 

 Deltatt i læringsnettverk for helhetlig pasientforløp og behandlingslinjer i Helse Sør-Øst 

 Årlig dialogmøte med brukerorganisasjonene 
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Samhandlingsreformen 

 Fremme informasjon om rettigheten til individuell plan for pasientene 

 Kompetanseoverføring fra sykehuset ut i kommunene 

 
Medvirkning ansatte 

SunHF har i samarbeid med organisasjonene utarbeidet en egen tilpasningsavtale til 
Hovedavtalen som regulerer samarbeidet mellom ledelse og organisasjonene på nivå 1 og nivå 2. 
HR–enheten tilrettelegger for at avtalen blir fulgt opp og sørger for innkallinger og referat til 
månedlige møter.  

 På nivå 1 møter deltakerne på sammenslutningsnivå. Alle har én representant med unntak 
av UNIO som har to representanter.  

 På nivå 2 møter de foretakstillitsvalgte.  
 
Det er utarbeidet et flytskjema for alle typer møtefora, fra personalmøter i enhetene til 
arbeidsmiljøutvalg og andre virksomhetsomfattende møter. Erfaringene med å systematisere og 
formalisere samarbeidet har så langt vært positivt og ført til bedre informasjonsflyt mellom ulike 
nivå i foretaket. Tillitsvalgte og verneombud melder at de har fått bedre oversikt, økt mulighet for 
dialog med ledelsen og en mer forutsigbar hverdag som tillitsvalgt.  
 
Aktiviteter 2014: 

 Årlig samling med ledere, tillitsvalgte og verneombud 14. og 15. mai i Son. Hovedtema 
for samlingen var tilpasningsprosesser til ”nytt” sykehus i 2015 

 IA kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud i regi av NAV. Tema var rolleavklaring i 
IA- arbeidet 

 Budsjettkonferanse høsten 2014 

 10 tilpasningsprosesser ”nytt sykehus” med representasjon fra tillitsvalgte og 
verneombud. 

 
Uttalelse fra de foretakstillitsvalgte: 
2014 har vært et år preget av stor aktivitet og mange prosesser. Sett i lys av de 12 prinsippene for medvirkning er 
de tillitsvalgte godt fornøyd med involvering og deltakelse. Årlig samling 2014, for ledere, tillitsvalgte og 
verneombud, hadde fokus på medarbeiderskap. Et flytskjema/diagram på bakgrunn av samlingen for 2013, som 
et tillegg til tilpasningsavtalen til Hovedavtalen, er til hjelp i rolleavklaring og prosesstyring.  
Tilpasningsavtalen som etter avtale skulle evalueres i løpet 2014, ble utsatt til alle prosessene vedrørendenytt bygg 
og organisering er klart. 

2. Sammendrag 

2.1. Positive resultater og uløste utfordringer  

 
Positive resultater i 2014: 
Sunnaas sykehus HF har levert godt på resultatkravene som ble stilt i oppdrag- og 
bestillerdokumentet for 2014. Sykehuset har oppnådd målsetningene innenfor de aller fleste 
områder, og tilfredshetsundersøkelsene både blant pasienter og ansatte viser meget gode 
resultater, og en økning i andelen tilfredshet fra 2013. 
 
Resultatmål med 3 millioner i positivt avvik 
SunHF oppnådde et resultat for 2014 på kr 67,1 millioner, hvilket gir et positivt avvik på kr 3,1 
millioner. Resultatkravet for 2014 ble økt fra kr 20 millioner til 64 millioner som følge av en 
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betydelig reduksjon i pensjonskostnader. Foretaket er meget fornøyd med å levere mer enn 
resultatkravet, ikke minst fordi driften i klinikken tidvis har vært sterkt berørt av byggeaktivitet på 
sykehuset. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 
 
Historisk lavt sykefravær 
Sykefraværet i SunHF er historisk lavt for 2014. Ved utgangen av november lå det på 6,2 
prosent.  Foretaket har siden høsten 2012 hatt et synkende sykefravær og resultatet for 2013 var 
identisk med måltallet på 7 prosent. For 2014 satt foretaket måltallet til 6,9 prosent. Som IA-
bedrift har SunHF arbeidet aktivt med sykefraværsoppfølging i mange år. Det er mye som tyder 
på at det er dette langsiktige arbeidet som nå gir resultater.  
 
SunHF er stolte av å være sykehuset med det laveste sykefraværet blant helseforetaket i Helse 
Sør-Øst RHF i 2014.  
 
Oppstart Sunnaas sykehus HF strategi mot 2030 
Styret i SunHF vedtok i juni 2014 å utarbeide et strategisk plandokument for SunHF mot 2030. 
Gjennom 2.halvår 2014 ble det gjennomført en innspillprosess i hele organisasjonen til arbeidet, 
og nedsatt en prosjektgruppe ledet av medisinsk fagsjef med følgende mandatet:  

 ta ansvar for å utarbeide en utviklingsplan med klare strategiske målsettinger for Sunnaas 
sykehus HF frem mot 2030  

 legge frem forslag til strategi 2030 med utgangspunkt i utviklingsplanen  

 sikre hensiktsmessig intern og ekstern kommunikasjon rundt prosessen, samt godt 

beslutningsgrunnlag gjennom omdømme/interessentanalyse  
 
Arbeidet vil pågå gjennom hele 2015, med endelig vedtak i styret i desember. 
 
Store bygningsendringer - full klinisk drift  
De nye pasientarealene på 5000 kvm, som har vært under bygging siden 2013, skal tas i bruk i 
2015. Dette gir muligheter for å tilpasse, effektivisere og optimalisere arbeidsprosesser i 
sykehuset. Det har gjennom 2014 vært gjennomført 10 omfattende tilpasningsprosesser for å 
sikre planlegge innflytning, mulighetsutnyttelse og drifting i nye pasientlokaler. I tillegg har en 
gjennom disse prosessene planlagt og kvalitetssikret flytting av den sengebaserte aktiviteten 
sykehuset har i Askim til Nesodden. Arbeidet har vært godt forankret i klinikken. 
 
Videre har sykehuset sett på hvordan hele bygningsmassen skal benyttes med mål om å få 
effektiv utnyttelse av arealene. Det har vært førende at kliniske funksjoner samles nær der 
pasientene vil være og beveger seg i sykehuset. Dett innebærer at svært mange i foretaket vil flytte 
på seg. I både tilpasningsprosessene og i arbeidet med å optimalisere øvrig bygningsmasse har 
man hatt partsammensatte grupper med tillitsvalgte, verneombud, brukere og ledere.  
 
Særlig er det verd å trekke frem at sykehuset gjennom 2014 har lykkes godt med å kombinere full 
pasientbehandling med bygging ny sykehusfløy og ombygging deler av restarealer. Det har vært 
krevende for både pasienter og ansatte. God informasjon og vilje til å gjøre justeringer har vært 
nøkkelen til at foretaket har klart å gjennomføre 2014 med solide resultater på tross av store 
utfordrende prosesser  
 
Forskningsaktivitet 
Gjennom 2014 har forskningsaktiviteten ved SunHF vært meget høy. Én disputas er 
gjennomført, 41 publikasjoner, hvorav de fleste internasjonale, er presentert, og foretaket har 25 
pågående ph.d.-prosjekter, hvorav 8 er nye av året. Det jobbes aktivt med en sterkere tilknytning 
til Universitetet i Oslo, samt Høyskolen i Oslo og Akershus og Norges idrettshøgskole. Foretaket 



9 
 

har sju gjesteprofessorer, fordelt på tre fra Karolinska Institutet i Stockholm, én fra Gøteborgs 
Universitetet, én fra København Universitet, én fra Monash University, Melbourne Australia, og 
én fra Syd-Danske Universitet i Odense. Foretaket forventer å oppnå mellom 20 og 30 NIFU 
poeng for 2014. 

SunHF har i dag det største forskningsmiljøet innenfor rehabiliteringsfeltet i Norge. Foretaket 
har som mål å øke andel av budsjett brukt til forsknings- og utvikling til 7 prosent i 2014, og til 
samme nivå som Oslo universitetssykehus HF, det vil si ca. 10 prosent, i et 2020-perspektiv.  
 
Forskning styrker rehabiliteringsbehandlingen 
Mesteparten av forskningen er klinisk pasientnær, noe som gjør at resultatene ofte kan 
implementeres raskt. Doktordisputasen i 2014 om et nytt behandlingsopplegg for personer med 
kognitiv svikt, Goal Management Training, er et eksempel hvor forskningsresultatene var så 
lovende at behandlingen nå forsøkes på andre pasientgrupper.  
 
En annen ringvirkning av forskningen er den fortløpende diskusjon mellom forskerne, 
veilederne, fagsjefene og gjesteprofessorer, noe som også innvirker på behandlingsprogrammene i 
klinikken, siden mange også er involvert i kompetansegrupper.  
 
Internasjonal strategi 
Foretakets internasjonale strategi ble styrebehandlet i desember 2014. Hovedintensjonen med 
strategien er å målrette det internasjonale arbeidet og involvere store deler av organisasjonen.  
Styret valgte å sette av ekstra midler til å utforske hva det vil innebære å være blant verdens 
ledende rehabiliteringssykehus, og for å gi både forskere, klinikere og administratorer mulighet til 
å delta aktivt på internasjonale arenaer. Dette blir fulgt opp i 2015. 
 
I desember 2014 ble to av legene ved sykehuset sertifisert som europeiske spesialister innen 
fysikalsk medisin og rehabilitering. De bestod den prestisjefylte europeiske spesialisteksamen 
Certification of the European Board of Physical and Rehabilitation Medicine. 
 
Forskningsarbeidet ved SunHF ble våren 2014 evaluert i forhold til fire av de beste europeiske og 
fire av de beste amerikanske rehabiliteringssykehusene. Denne benchmarkingen ble gjennomført 
av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som rangerte 
SunHF på høyt internasjonalt nivå. 
 
Innovasjon 
SunHF har gjennom 2014 hatt en jevn økning i innovasjonsaktiviteten. Det er sendt 16 søknader, 
og både brukerdrevne og forskningsbaserte innovasjoner er søkt. Syv søknader er innvilget, tre 
venter vi fortsatt svar på. Antall pågående innovasjonsprosjekter er 28. Enkelte av disse ble 
startet med ekstern delfinansiering i 2013, et flertall er prosjekter som drives frem gjennom intern 
satsning i helseforetaket. En har i 2014 også deltatt på søkersiden i EØS, EU og Nordiske 
innovasjonsprosjekter. Helseforetaket arbeider aktivt med innovasjonsprosjekter som bidrar til 
bedre pasientbehandling og samhandling.  
 
Som følge av stor innovasjonsaktivitet er langtidsplan 2012-16 rullert høsten 2014. Dette har 
skjedd gjennom en bredt forankret prosess på alle ledernivåer, med innovatørene, med 
representanter for brukerutvalget og med eksterne. Ny langtidsplan ble vedtatt i foretaksledelsen 
medio desember 2014. Hovedfokus i denne planen er en videre utvikling av 
innovasjonsaktiviteten gjennom økt lederforankring og lederstøtte, og en mer spisset satsning i 
tråd med brukernes behov og helseforetakets kjernekompetanse. 
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Større pågående innovasjonsprosjekter 
SunHF fikk i desember 2012 midler av Sunnaasstiftelsen til et såkalt eksoskjelett av produsenten 
Ekso Bionics. Dette utstyret har gitt mulighet for å trene gangfunksjon hos pasienter med 
lammelser i bena. I 2014 har utstyret blitt brukt i behandling både hos pasienter med følger etter 
hjerneslag og ryggmargsskade. Nytte og eventuelle problemer knyttet til treningen har blitt 
systematisk registrert. En tverrfaglig gruppe med deltakere fra klinikk og forskning samarbeider 
om prosjektet. Resultatene har blitt presentert både nasjonalt og internasjonalt. Fortsatt er SunHF 
det eneste sted i Norge der slik trening foregår. I august var SunHF vert for oppstart av det 
europeiske samarbeidsprosjektet der effekt av treningen skal studeres mer i detalj. Alle 
godkjenninger for prosjektet ble avklart, og oppstart vil bli i begynnelsen av 2015. 
 
Gjennom 2014 har SunHF samarbeidet med SINTEF MiNaLab om utvikling av en mikrosensor 
for trykkmåling hos pasienter. Dette er spesielt relevant for pasienter med forstyrret funksjon av 
urinblæren etter ryggmargsskade. Disse problemene medfører for mange av pasientene en 
vesentlig belastning i forhold til livskvalitet, men kan også føre til livstruende komplikasjoner. 
Teknologien har potensial for å bli en bedre og enklere måte å gjennomføre svært eksakte 
målinger sammenlignet med dagens metodikk. I 2014 ble første prosjekt for utprøving hos 
pasienter godkjent. Prototyp med mikrosensoren ble brukt for første gang i verden hos en 
pasient i desember 2014 med godt resultat. Sunnaas sykehus HF har sammen med SINTEF fra 
2015 fått innvilget kr 6,4 millioner til å fortsette utviklingen av sensoren over 3 år.  
 
Rehabilitering på kartet  
SunHF følger samhandlingsreformens krav til tjenesteavtaler i samarbeid med sykehusområdet 
Oslo. Raskere tilbake poliklinikk og regional kompetansetjeneste rehabilitering på 
samhandlingsarena Aker har utgjort en arena for å styrke konkrete samhandlingstiltak. Foretaket 
har gjennom 2014 vært sentral i arbeidet med å utvikle strategisk plattform for Aker helsearena 
og Aker sykehus i samarbeid med Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF.  
 
Gjennom regional koordinerende enhet har foretaket etablert et godt og jevnt samarbeid med de 
private rehabiliteringsinstitusjonene, og bidratt til å formalisere oppgaver og ansvarsområder 
knyttet til dette i dialog med Helse Sør-Øst RHF. Dette arbeidet fortsetter i 2015. Foretaket 
ønsker å være en diskusjonspartner for kommuner og andre som ønsker å utvikle 
rehabiliteringsområdet, og vil gjennom 2015 fortsette å sette rehabilitering på agendaen i det 
offentlige rom.   
 
Regional funksjoner 
SunHF etablerte i 2014 regional kompetansetjeneste rehabilitering (RKR) som har fire 
heltidsansatte. Kompetansetjenesten har på oppdrag fra det regionale fagråd rehabilitering jobbet 
med muligheten for felles kartleggingsverktøy for rehabiliteringsavdelingene i regionen. Det har 
fordret samarbeid med flere miljøer både i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Videre har RKR 
arbeidet med modell for kunnskapsimplementering. Her har RKR ansatt en forsker fra 
Rehabilitation Institut of Chicago som prosjektleder. Det er etablert tre fagnettverk, for lunge, 
kreft og ervervet hjerneskade, og ett ledernettverk. 
 
Regional koordinerende enhet (RKE) har gjennom 2014 bidratt vesentlig i anskaffelsen Helse 
Sør-Øst RHF har gjort av private rehabiliteringstjenester. Funksjonen som vurderingsenhet for 
henvisningene fra fastlegene til de private rehabiliteringsinstitusjonene, gjør at RKE har jevn og 
god dialog med de private rehabiliteringsinstitusjonene. Nettsiden www.helse-
sorost.no/rehabilitering har i 2014 blitt lagt på ny publiseringsløsning, og man har fått opp 
beskrivelse av tilbudene innen habilitering. Det siste i nært samarbeid med regionsenter for 

http://www.helse-sorost.no/rehabilitering
http://www.helse-sorost.no/rehabilitering
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habiliteringstjenesten for barn og unge på Oslo universitetssykehus HF. Informasjonstelefonen 
har hver måned ca. 500 samtaler og krever tre åpne linjer til enhver tid. 
 
Ernæringsstrategi 
I 2014 fikk Sunnaas sykehus sin første kliniske ernæringsfysiolog (KEF). KEF har 20 prosent 
bistilling ved Universitetet i Oslo, og samarbeidet med avdeling for ernæringsvitenskap ved 
Universitetet i Oslo er dermed styrket.  
 
I 2014 ble det etablert et faglig nettverk for ernæring med bred sammensetning, ledet av klinisk 
ernæringsfysiolog ved SunHF. Hovedoppgaven til nettverket har i 2014 vært å utarbeide en lokalt 
tilpasset ernæringsstrategi, kartlegge og identifisere hvilke områder innen ernæring det må 
arbeides med, og det er gjennomført en spørreundersøkelse og utprøving av 
ernæringsscreeningsverktøy på sykehuset. KEF har ved behov vært brukt til rådgivning og 
veiledning i foretaket og vært involvert i komplekse pasientsaker. Videre har KEF en aktiv rolle i 
pasientundervisningen om ernæring, og påbegynt kompetanseheving av ansatte innen ernæring.  
 
Ernæring er også tatt inn som et innsatsområde i pasientsikkerhetsprogrammet ved sykehuset. I 
samarbeid med Universitet i Oslo er det startet planlegging av forskning på pasienter med 
ryggmargskade, og det er laget utkast til protokoll.  
 
I 2015 vil arbeidet konsentrere seg om å implementere den overordnede ernæringsstrategien, ved 
å utvikle verktøy, prosedyrer og retningslinjer for ernæringsbehandling og oppfølgning i 
klinikken, samt økt kompetanseheving av ansatte, og utvikle informasjonsmateriell til pasienter. I 
tillegg kommer ernæringsstudenter i praksis, og det skal igangsettes mer forskning i samarbeid 
med avdeling for ernæringsvitenskap, Universitet i Oslo.  
 
Brukertilfredshet og svarprosent 
Foretaket gjennomfører fortløpende pasienttilfredshetsundersøkelser gjennom året. Det 
rapporteres årlig og tertialt til styret, og forbedringsarbeid i etterkant av resultatuttak er satt i 
system. Brukerutvalget er en viktig premissleverandør for dette arbeidet.  Prosentandelen som 
svarte at de totalt sett var meget eller svært fornøyd med oppholdet i Sunnaas sykehus HF, økte i 
2014 til 93 prosent, fra 91 prosent året før. Svarprosenten for 2014 var på 57,7 prosent. 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet 
Pasientsikkerhetskampanjen ble i 2014 omgjort til pasientsikkerhetsprogram. SunHF legger stor 
vekt på pasientsikkerhet. Pasientsikkerhetsvisitter gjennomføres 3 ganger i året, og 
pasientsikkerhet er fast tema på alle ledermøter og på allmøtene. Smittevern har hatt spesielt 
fokus i 2014 hos alle personellgrupper, noe som har medført økt kunnskap og forbedrerede 
rutiner og prosedyrer.  
 
Kvalitet og pasientsikkerhet 
SunHF støtter opp under regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet. Sykehuset arbeider 
systematisk med å sikre en mer aktiv pasient- og brukerrolle, utvikle strukturer som støtter 
kvalitetsarbeidet, og bidra til kvalitetsforbedring i tilbudene. Sykehuset har stor åpenhet om 
kvalitet og pasientsikkerhet og arbeider systematisk med utvikling av nye behandlingsmetoder.  
 
Rehabilitering etter kreftbehandling 
Sunnaas sykehus HF har et etablert rehabiliteringstilbud for pasienter med pasienter med kreft 
som medfører nevrologiske funksjonsnedsettelser. Generelt er tilbudet for denne pasientgruppen 
per i dag ikke godt nok systematisert. I 2014 ble det startet et pilotprosjekt med systematisk 
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vurdering av rehabiliteringsbehov hos pasienter behandlet for hjernesvulst ved OUS, 
Radiumhospitalet. Pilotprosjektet fortsetter i 2015.   
 
Klinisk etikk-komité 
Klinisk etikk-komité ved SunHF (KEK) har som hovedoppgave å utdype forståelsen av etiske 
dilemmaer i sykehusets kliniske hverdag. Komitéen legger spesielt vekt på følgende oppgaver 

 Øke den klinisk-etiske bevisstheten og kompetansen blant sykehusets personale 

 Gi råd i kliniske enkeltsaker der det er etiske dilemmaer  

 Gi råd til sykehusets ledelse i saker der klinisk-etiske spørsmål er berørt 
 
Det har vært stor aktivitet i 2014 og komiteen har diskutert følgende saker 

 Etikk i den daglige rehabiliteringen  

 Ståsted vedrørende tro- og livssynssamtaletjeneste 

 Oppdatering av KEK på internett, intranett og brosjyrer 

 Hvordan forholde seg til taushetsplikten ovenfor pårørende 

 Pasientsikkerhet og bruk av symboler.  

 Pasientsikkerhet 

 To case vedrørende behandling av pasient 

 Case vedrørende samtykkekompetanse. 

 Case vedrørende skilting av dører og bordkort vs. taushetsplikt 
 
Bistandsprosjekter i 2014 
Sunnaas sykehus HF har videreført samarbeidet med organisasjonen Norwac (The Norwegian 
Aid Committee, www.norwac.no). Norwac er en hjelpeorganisasjon som arbeider med 
helserelaterte prosjekter fortrinnsvis i Midt-Østen. Sykehusets medarbeidere har også i 2014 vært 
involvert i prosjekter som skal bedre tilbudet til pasienter med ryggmargsskadde i Libanon og 
Syria. Det har i 2014 vært full drift av klinikk for syriske krigsskadde lokalisert i grensebyen 
Reyhanli i Tyrkia. I samarbeid med Oslo universitetssykehus HF har det vært to besøk til 
klinikken som i tillegg til rehabilitering nå også inkluderer operativ aktivitet. Tilsvarende ble det 
åpnet klinikk utenfor byen Tyr i Syd-Libanon i mai 2014 som nå er i full drift. Det har vært flere 
besøk til klinikken i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF, og fra høsten også igangsatt 
program for infertilitetsbehandling etter ryggmargsskade.  
 
Fredskorpset har i 2014 støttet et forprosjekt for samarbeid om rehabilitering av 
ryggmargsskadde i Kambodsja. Helsepersonell fra SunHF var i Kambodsja på besøk i april, og 
det ble avholdt seminar for fagfolk og brukere. Prosjektet er i samarbeid med Landsforeningen 
for ryggmargsskade. I oktober 2014 var en delegasjon fra Kambodsja på besøk i Norge, og det 
ble lagt planer for et fremtidig prosjekt for utveksling og opplæring av helsepersonell og 
representanter fra brukerorganisasjonene. Prosjektet er forankret i ”Persons with Disability 
Foundation” under Sosialdepartementet i Kambodsja. Planer for et flerårig prosjekt er under 
utarbeidelse i 2015.  

 
Uløste utfordringer 
 
Regional og nasjonal oppgave – og funksjonsfordeling innen spesialisert rehabilitering 
SunHF har som mål at alle pasienter som har behov for rehabiliteringstjenester, får tilgang til 
disse når de trenger dem. Høyst prioritert er tidlig rehabilitering etter nyoppstått sykdom/skade. 
At behandlende helsepersonell på akuttsykehus har kunnskap om eksisterende 
rehabiliteringstilbud er en forutsetning for at pasienter henvises. Klare og entydige 

http://www.norwac.no/
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henvisningskriterier er en fordel – dette er imidlertid utfordrende hos pasientgrupper der kun et 
utvalg skal få rehabiliteringstilbud ved SunHF, som f.eks. hjerneslag. Med noen avdelinger som 
traumatologisk/nevrokirurgisk intensivavdeling på Oslo universitetssykehus Ullevål er det 
etablert tett samarbeid, med nærmest daglig kontakt, om aktuelle pasienter. For mindre hyppige 
pasientgrupper og tilstander som behandles mer desentralisert, er samarbeidet mindre 
systematisk. Hvorvidt det enkelte sykehus har egen rehabiliteringsspesialist som kan vurdere 
behov for spesialisert rehabilitering, synes å innvirke på om pasientene blir henvist til 
rehabilitering, og til riktig sted. En annen utfordring for at pasienter opplever sømløs 
behandlingskjede med direkte overføring fra akuttenhet til tidlig rehabilitering, er manglende 
akuttkapasitet, spesielt for nevrotraumer på Oslo universitessykehus. Det er også fortsatt 
forbedringspotensial med tanke på tilstrekkelig kapasitet, dette gjelder først og fremst å kunne ta 
inn pasienter ”på dagen” når de er ferdigbehandlet på akuttavdeling. 
 
I dialog med Haukeland universitetssykehus HF undersøkes nå mulighetene for å etablere en 
regional behandlingstjeneste for rehabilitering av brannskadde i Helse Sør-Øst RHF. Dette vil 
blant annet innebære at SunHF kan bli mottager av alle henvisningene til denne målgruppen, via 
Regional koordinerende enhet, inkludert henvisninger for videre oppfølging for pasienter som 
ikke har behov for kompleks rehabilitering. Målet er å etablere en samarbeidsavtale med 
Brannskadeavsnittet, Haukeland universitetssykehus HF for 2015.  
 
SunHF har spesialkompetanse på området (lang)varig bevissthetsforstyrrelse etter ervervet 
hjerneskade både når det gjelder diagnostikk og behandling og forskning, er nasjonalt ledende på 
feltet og samarbeider bl.a. med fremragende internasjonale miljøer. Pasienter som over tid 
befinner seg f.eks. i en vegetativ tilstand er en stor utfordring for kommunehelsetjenesten som 
har behov for ambulante tilsyn, råd og veiledning. Helsedirektoratets utredning av en mulig 
nasjonal tjeneste på dette området konkluderte med at behovene bør løses på regionalt nivå. 
SunHF har henvendt seg til Helse Sør-Øst RHF vedrørende opprettelse av en slik regional 
funksjon. 
 
Finansieringssystemet   
SunHF har siden reformen i 2002 påpekt at DRG-finansieringen av rehabilitering ikke er tilpasset 
en pasientgruppe som har liggetid i sykehus over flere uker eller måneder. Tilsvarende er DRG-
finansieringen lite egnet som incitament for økt poliklinikk og økt bruk av telemedisin i 
oppfølging av pasientene.  
 
Foretaket har de siste årene deltatt aktivt i dialog rundt finansiering. Dette ved deltagelse i 
kostnadsvektsarbeid og diverse andre treffpunkter med sentrale aktører.  Foretaket har arrangert 
seminar om temaet hvor Helsedirektorater, Helse Sør-Øst RHF og store deler av det norske 
rehabiliteringsfeltet var tilstede. Foretaket deltar også i en gruppe ledet av Helse Sør-Øst RHF i 
arbeidet med å finne en felles klassifisering av rehabiliteringspasienter. 
 
Det er i dag kun to diagnoserelaterte grupper (DRG) for rehabilitering; enkel og kompleks, 
samtidig som det finnes mange behandlingsprogrammer og opphold med veldig ulik 
ressursinnsats og kostnader. Helsedirektoratet er enige i at dagens finansieringsordning ikke er 
tilpasset rehabilitering, men har signalisert at det vil ta flere år før finansieringssystemet for 
rehabilitering legges om. Det er da viktig å få til enkle tilpasninger av dagens system. Nordisk 
Casemix Center driver NordDRG på vegne av medlemslandene. NordDRG har utredet 
muligheten for å innføre en tredje og mer kompleks DRG gruppe for rehabilitering, for å skille ut 
den spesialiserte rehabiliteringen.  
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For best mulig å speile aktiviteten i SunHF er det viktig å ha et større spekter av koder. Det vil 
bidra til å redusere feilprising av rehabiliteringstjenester. SunHF går derfor inn for at det innføres 
minst én ny kode i 2015. 
 
Jobb smartere - ikke mer  
Gjennom mange år har SunHF innført en rekke ulike elektroniske løsninger og verktøy som et 
ledd i digitaliseringen av sykehuset. Erfaringene en har gjort seg er at det et stort fokus på 
implementeringsfasen og oppstarten/driften av systemet til det er tatt i bruk. Innføringen av de 
ulike systemer og verktøy innehar en videreutviklingsfase hvor en ser mange muligheter for en 
mer effektiv måte å arbeide på, som igjen vil gi mer tid til for eksempel direkte pasientkontakt og 
individuell kompetanseheving. Det antas å være mye å hente på å ta i bruk potensialet som ligger i 
utvikling av strukturerte maler, felles dokumentasjon og tilgjengelighet av bærbart pc-utstyr, 
holdningsendringer og endring i arbeidsprosessene hos den enkelte ansatte. 
 
Hovedprosjektet Jobb smartere - ikke mer! har som mål å hjelpe ansatte i SunHF til å 
effektivisere arbeidsdagen ved å jobbe smartere og mer effektivt. Dette innebærer å optimalisere 
arbeidsprosesser, endre arbeidsmetoder, bedre intern samhandling, og enklere dele og finne 
relevant informasjon, mennesker og ressurser. Dette vil bidra til å gjøre ansatte mer produktive, 
effektive og fleksible. IKT-løsninger må utnyttes og utvikles for å bistå og forandre måten ansatte 
jobber på. Sykehuset må i tillegg utvikle og benytte ansattes eksisterende kompetanse og 
tilgjengelige arbeidskraft enda bedre enn hva som er tilfellet i dag. Det ble i 2014 nedsatt ulike 
arbeidsgrupper og en prosjektansvarlig for arbeidet. Sykehuset har som målsetning å få effekt av 
deler av dette arbeidet i 2015. Arbeidet er forankret i hele organisasjon og er helt nødvendig for 
at sykehuset skal skape handlingsrom for nye og utfordrende muligheter til beste for pasientene 
som trenger det i årene fremover  
 

2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering  

 
Foretaket har levert tilfredsstillende på alle områder i oppdrags- og bestillerdokumentet med 
unntak av et negativt avvik på ventetider. Målet om ventetider på 65 dager eller mindre er ikke 
nådd til tross for at det har vært jobbet mye og systematisk med dette gjennom 2014. Det har 
imidlertid vært en meget positiv utvikling gjennom året fra gjennomsnittlig 85 ventedager i januar 
til 50 ventedager i desember (se også p. 2.1, og del II - rapportering) Det er lagt et godt grunnlag 
for å sikre gjennomsnittlig ventetid under 60 dager for 2015.  
 
Antall polikliniske konsultasjoner, som var det området foretaket hadde et negativt avvik på i 
2013, har nå et positivt avvik med til sammen 2.835 antall konsultasjoner i 2014. Polikliniske 
konsultasjoner er et område foretaket planlegger ytterligere økt satsing på i 2015 med blant annet 
oppstart av treningspoliklinikk i våre lokaler på Aker helsearena. 
 
Resultater fra pasienttilfredshetsundersøkelsen indikerer at SunHF har nådd hovedmålet med å 
skape et økonomisk handlingsrom uten at kvaliteten på tjenestene er redusert. Foretaket har 
stadig fokus på økt kvalitet i pasientbehandlingen gjennom forskning, kunnskapsbasert praksis, 
systematisk forbedringsarbeid og høy grad av pasientsikkerhetskultur blant våre ansatte.  
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SUNNAAS SYKEHUS HF 
Rapportering til årlig melding 2014  

 

DEL II: RAPPORTERINGER 

3. Rapportering i forhold til oppdrag og bestilling for 2014 

3.1. Overordnede føringer 

3.1.1. Mål for Helse Sør-Øst 

For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det vedtatt 
målformuleringer som en del av Plan for strategisk utvikling 2013-2020. Målene uttrykker organisasjonens 
ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet: 

 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 
Sunnaas sykehus HF har 0 fristbrudd i 2014. 
 
Gjennom hele 2014 har foretaket jobbet med å redusere ventetider i poliklinikken og i det 
sengebaserte vurderings- og oppfølgingstilbudet. I det sengebaserte 
primærrehabiliteringstilbudet har ventetidene ligget godt under målet på 65 dager. 
Tertialvise handlingsplaner har vært iverksatt for å sikre reduksjon av ventetider. Styret i 
Sunnaas sykehus HF far fått månedlig rapportering på utvikling og resultater. Det har 
vært en nedgang i ventetider gjennom hele året, og gjennomsnittlig ventetid pr. 
31.12.2014 var 76 dager, og 50 dager for desember måned.  Mål for 2014 ble justert i 
styremøtet i juni 2014; under 60 dager pr. 31.12. 2014. 
 

 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 
Det ble gjennomført fire prevalensundersøkelser i 2014. Akkumulert var andel 
sykehusinfeksjoner for 2014 5,8prosent. Av disse er 2,5 prosent for pasienter mottatt fra 
annen institusjon og 3,3 prosent oppstått i eget foretak.  

 

 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
I snitt fikk 77 prosent av våre pasienter timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt 
henvisning. 

 

 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 

etablering av forbedringstiltak for egen enhet. 

65 prosent av de ansatte svarer at de har vært involvert i oppfølging av 

medarbeiderundersøkelsen 2013. 

 

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 
Foretaket hadde et resultat for 2014 på kr 67,1 millioner mot budsjett på kr 20 millioner. 
Det gir et positivt budsjettavvik på kr 47,1 millioner. I 2014 var det en stor reduksjon i 
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pensjonskostnadene på kr 66,2 millioner. Foretaket fikk derfor redusert basisinntekter 
med kr 22,2 millioner, samtidig som resultatkravet fra Helse Sør-Øst RHF ble økt med kr 
44 millioner til kr 64 millioner og foretaket har derfor et positivt avvik på kr 3,1 millioner. 

 

3.1.2. Tildeling av midler  

 Sunnaas sykehus skal benytte midlene som stilles til rådighet på en effektiv måte og slik at de kommer 
pasientene til gode. Sunnaas sykehus skal i 2014 basere sin virksomhet på de tildelte midler. 

 

Rapportering for tildelte midler 2014 i tusen kr 

Basisramme 
Tildeling: 347 388 

Resultat1: 325 188 

- herav forskning i basis 
Tildeling: 934 

Resultat1: 934 

Nasjonale kompetansetjenester 
Tildeling: 30 743 

Resultat1: 31 399 

Statlige tilskudd 
Tildeling: 184 

Resultat1: 184 

ISF-refusjoner 
Tildeling: 116 323 

Resultat1: 111 980 

I alt 
Tildeling: 494 637 

Resultat1: 470 307 

 
I tillegg til disse inntekter kommer gjestepasientinntekter, polikliniske refusjonsinntekter, samt øvrige 
foretaksspesifikke inntekter, herunder pasientbetaling og eventuelle tilskudd til definerte formål fra Helse Sør-
Øst RHF, statlige etater og andre. 

 
Helseforetakets kommentarer: 
Foretaket har i 2014 levert helsetjenester av høy kvalitet innenfor de tildelte rammer og i tråd 
med oppdrag- og bestillerdokument.  

 
Resultat for 2014 som rapporteres er kr 67,1 millioner som gir et positivt budsjettavvik på kr 3,1 
millioner sett mot økt resultatkrav.  

 
Innsatsstyrt finansiering 

 ISF- refusjonsandelen er økt fra 40 til 50 % fra 2014. Innsatsstyrt finansiering er en forenkling av en 
kompleks klinisk virkelighet og er ikke egnet til finansiering av de enkelte avdelingene i sykehusene. Det er 
viktig at finansieringen ikke er til hinder for god organisering av tilbudet på den enkelte avdeling eller mellom 
avdelinger. Den medisinske kodingen dokumenterer helsehjelpen pasienten mottar. Kodingen må være faglig 
korrekt og skal ikke benyttes for å øke inntjeningen i strid med god faglig praksis og hensiktsmessig 
organisering. 
Foretaket utfører i all hovedsak kompleks rehabilitering som kodes med Z50.80.  
I 2014 er det gjort endringer i ISF regelverket som gjør at foretaket mister finansieringen til 
komplekse førerkortvurderinger. Dette dreier seg om 106 opphold. 

 
Midler til etablering og drift av kommunale øyeblikkelig hjelp plasser 

 Helse Sør-Øst skal sette av minst 234,1 mill. kroner av basisbevilgningen til etablering av døgntilbud 
øyeblikkelig hjelp i kommunene, og bidra til at tilbudene i kommunene har en kvalitet som reelt sett avlaster 
sykehus. Det forutsettes at helseforetaket setter av nødvendige midler til utbygging og drift av øyeblikkelig hjelp 
tilbud i henhold til avtalte utbyggings- og opptrappingsplaner med kommuner i helseforetakets opptaksområde. 
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Ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF 
 
Raskere tilbake 

 Ordningen med ”Raskere tilbake” videreføres i 2014. Det øremerkede tilskuddet til ”Raskere tilbake” er 
ikke omfattet av vederlagstabellen over. Dette tilskuddet skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de 
kostnader som finansieres gjennom basisbevilgningen. Tilskuddets størrelse vil bli avklart senere. Aktivitet som 
genereres i medhold av denne ordningen er ikke omfattet av aktivitetsbestillingen i tabellen over, men kommer i 
tillegg. 
Foretaket har i 2014 hatt 1721 konsultasjoner i prosjekt “Raskere tilbake”. Disse 
konsultasjonene er merket i PAS med debitorkode 20. 
 
Aktiviteten i prosjekt “Raskere tilbake” kommer i tillegg til annen aktivitet ved foretaket. 

 
Drift og investering 

 For 2014 tildeles foretaket en samlet basisramme til drift og investeringer. Det forutsettes at helseforetaket 
legger til rette for at investeringer kan gis den nødvendige prioritering innenfor basisrammen. Basisrammen 
tilfører likviditet slik at Sunnaas sykehus kan gjennomføre ordinære investeringer for i alt 13,3 millioner 
kroner forutsatt et økonomisk resultat i balanse. Helse Sør-Øst RHF presiserer at positive resultater som 
oppstår i løpet av året ikke kan benyttes til investeringer før foretaket har tilstrekkelig grad av sikkerhet for 
positiv resultatoppnåelse på årsbasis. Helseforetaket tildeles et lån på 64 millioner kroner til ny sykehusfløy. 
Endelig finansiering vil kunne bli endret i løpet av året basert på faktisk pådrag. 
Sunnaas sykehus HF har i løpet av 2014 utført ordinære investeringer innenfor tildelt ramme. 
Foretaket har ikke trukket opp lån i 2014 vedrørende ny sykehusfløy. Bedre resultat i 2013 og 
forsinket fakturering fra entreprenør, er hovedårsaken. Det er planlagt å trekke opp lån på i alt 
kr 130 millioner i 2015, hvilket utgjør ca. 50 prosent av planlagt kost for ny sykehusfløy. 

 
Likviditet og kapitalforvaltning 

 Foretaksgruppens etablerte prinsipper for likviditetsstyring ligger til grunn for løpende tilpasning av 
investeringsnivå til resultat og tilgjengelig likviditet. Utbetalingene til helseforetaket skjer innen den 7. 
arbeidsdag i hver måned. Månedlig overføring utgjør normalt 1/12 av samlet likviditetsoverføring. Enkelte 
tilskudd mv vil bli utbetalt i sin helhet når disse er utbetalt til Helse Sør-Øst RHF. Helseforetaket skal 
forespørre Helse Sør-Øst RHF i god tid dersom det er behov for driftskreditt ut over gjeldende ramme, og det 
skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende dokumentasjon. Fra 2014 innføres renteberegning av alle 
helseforetakenes langsiktige, konserninterne fordrings- og gjeldsforhold overfor det regionale helseforetaket. 
Sunnaas sykehus HF har i 2014 har ikke hatt behov for driftskreditt utover gjeldende ramme. 
Foretaket har hatt bedre likviditet enn ventet i 2014 og har kun trukket et beskjedent beløp 
helt på slutten av året. 
Foretaket har tatt hensyn til intern rentebelastning i budsjett 2014, samt bokført alle 
internrenter i tråd med beregninger fra HSØ. 

 
Resultatkrav for 2014 

 Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre 
høy kvalitet på pasientbehandlingen. God ledelse er en viktig forutsetning for å nå resultatkrav. Sunnaas 
sykehus må iverksette nødvendige tiltak for å innfri resultatkravene innenfor rammer og oppgaver som gjelder. 
Gjennomføringen av tiltak skal skje i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, og i god dialog med 
pasienter, pårørende og deres organisasjoner. Det legges til grunn at det er etablert prosesser for medvirkning på 
alle nivåer. 
Foretaket har god styring og kontroll. Ledelsen i foretaket har jevnlige møter med brukere, 
tillitsvalgte og verneombud. 
Foretaket følger 13 prinsipper for brukermedvirkning og 12 prinsipper for medvirkning i 
omstilling for medarbeidere. 
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 Sunnaas sykehus skal skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 
Sunnaas sykehus HF har et positivt resultat på kr 67,1 millioner. Dette skal gi foretaket 
handlingsrom til utvikling og investering i hovedsak til ferdigstilling av en ny sykehusfløy. 
Foretaket driftet med et positivt budsjettavvik på kr 3,1 millioner sett mot nytt resultatkrav i 
2014. Det positive avviket vil i sin helhet benyttes til investeringer. 
  

 Sunnaas sykehus skal for 2014 ha et resultat på 20 millioner kroner. 
På grunn av endrede pensjonskostnader har Sunnaas sykehus HF et økt resultatkrav til kr 64 
millioner. Foretaket et resultat for 2014 på kr 67,1 millioner som gir et positivt avvik på kr 3,1 
millioner. Årsregnskapet er ikke revidert og det tas forbehold om mulige endringer i resultat 
for 2014. 

 

3.2. Resultater for mål 2014 

3.2.1. Aktivitet 

 Budsjettert aktivitet er i tråd med bestillingen. 
 

Rapportering av aktivitet 2014 Somatikk VOP BUP TSB 

Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, 
poliklinikk og bilo. legem.) i henhold til 
”sørge for”-ansvaret 

Krav: 5 706    

Resultat1: 5 538    

Pasientbehandling 

- Antall utskrevne pasienter, 
døgnbehandling 

Krav: 2 809    

Resultat1: 2 889    

- Antall liggedøgn døgnbehandling 
Krav: 45 550    

Resultat1: 43 758    

- Antall dagbehandlinger 
Krav: 0    

Resultat1: 0    

- Antall inntektsgivende polikliniske 
konsultasjoner 

Krav: 2 657    

Resultat1: 2 835    

 
Helseforetakets kommentarer: 
 
Aktivitet pasientbehandling er tilnærmet som budsjettert totalt sett ved bare 39 diagnose 
relaterte grupper (DRG) i negativt avvik. Det er imidlertid negativt avvik på DRG “sørge for”  
på 167 DRG og positivt avvik for “gjester”.  
Noe av utfordringen i 2014 har vært mangel på finansiering på vurdering av førerkort som 
opptar flere senger og er ressurskrevende. Dette dreier seg om 106 pasienter og ville gitt en 
DRG verdi på 75 DRG hvis de var blitt registrert på samme måte som i 2013. 
 
Foretaket har i tillegg vært i en byggeprosess som har vært utfordrende i forhold til 
pasientlogistikk da flere rom i perioder har vært stengt. 
 
Aktivitet på poliklinikk har vært høyere enn budsjettert. Foretaket er tilfreds med dette da det 
har vært et satsningsområde i flere år.  
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3.2.2. Tilgjengelighet og brukerorientering 

 Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager. 
Gjennom hele 2014 har foretaket jobbet med å redusere ventetider i poliklinikken og i det 
sengebaserte vurderings- og oppfølgingstilbudet. I det sengebaserte 
primærrehabiliteringstilbudet har ventetidene ligget godt under målet på 65 dager. Tertialvise 
handlingsplaner har vært iverksatt for å sikre reduksjon av ventetider. Styret i Sunnaas sykehus 
HF far fått månedlig rapportering på utvikling og resultater. Det har vært en nedgang i 
ventetider gjennom hele året, og gjennomsnittlig ventetid pr. 31.12.2014 var 76 dager, og 50 
dager for desember måned.  Mål for 2014 ble justert i styremøtet i juni 2014; under 60 dager 
pr. 31.12. 2014. 
 

 Ingen fristbrudd. 
Oppnådd 
 

 Alle ventetider på frittsykehusvalg.no er oppdatert månedlig. 
Sunnaas sykehus HF rapporterer ikke til frittsykehusvalg.no 
 

 80 % av kreftpasienter har startet behandling innen 20 dager fra mottatt henvisning. 
Ikke aktuelt 
 

 Det er gjennomført pasienterfaringsundersøkelser på behandlingsenhetsnivå, resultatene er offentliggjort på 
helseforetakenes nettsider og aktivt fulgt opp i tjenesten. 
Det gjennomføres kontinuerlig pasienterfaringsundersøkelse i Sunnaas sykehus HF. Svarprosent for 
2014 var 57,7 prosent. 93 prosent av pasientene var meget eller svært fornøyd med oppholdet på 
Sunnaas. 

 

 Det er etablert flere standardiserte forløp i henhold til nasjonale retningslinjer.  
Ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF 

 

 Det er oppnevnt koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester. 
Sunnaas sykehus HF har etablert 8 pasientkoordinatorer i 100 prosent stilling. Alle pasienter 
får oppnevnt pasientkoordinator ved innkomst.  

 

 Helseforetaket skal ha konkrete og gjennomførbare planer for å redusere ventetiden og unngå fristbrudd. 
 
I forbindelse med rapportering for arbeidet med ventetider og fristbrudd, henvises det også til 
protokoll fra helseforetakets foretaksmøte 13. februar 2014 sak 3: Overordnede styringsbudskap 
for 2014: 

 Ventetid og fristbrudd vil være kritiske suksessfaktorer i 2014. Mange helseforetak har god utvikling i 
arbeidet med disse områdene, og noen har allerede nådd de målene som er satt. Erfaringen viser likevel at dette 
ikke er områder der gode resultater opprettholdes av seg selv, men at god resultatoppnåelse bygger på et 
kontinuerlig arbeid. 

Det vises også til protokoll fra helseforetakets foretaksmøte 12. juni 2014 sak 3: Årlig melding 
2013, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14: 

 Helseforetaket må i 2014 ha en særlig ambisjon om å bedre tilgjengeligheten for pasientene med spesiell vekt på 
å unngå fristbrudd. Ventetider og fristbrudd har i flere år vært prioritert som et av de fem overordnede målene 
for Helse Sør-Øst. Foretaksmøtet forutsatte at helseforetakets styre legger stor vekt på å forbedre 
måloppnåelsen innen disse områdene. I årlig melding 2013 har Sunnaas sykehus HF gitt tilbakemelding om 
et egendefinert mål for ventetid på 55 dager, mens det ble oppnådde en gjennomsnittlig ventetid på 70 dager i 
2013. Tilbakemeldingen i årlig melding 2013 er at helseforetaket hadde en meget positiv utvikling av ventetid 
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første halvår 2013 (59 dager). Våren 2013 ble det igangsatt et forbedringsarbeid for å øke andelen pasienter 
som fikk timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. Dette medførte en ”pukkeleffekt”, hvor 
gjennomsnittlig ventetider steg betydelig utover andre halvår 2013. Denne utviklingen er nå stoppet, og det er 
satt i gang tiltak for å sikre en reduksjon av ventetid og måloppnåelse i 2014. Foretaksmøtet merket seg at 
gjennomsnittlig ventetiden i 2014 frem til og med april har vært på 76 dager. Dette viser at helseforetaket 
fortsatt må arbeide aktivt for å kunne nå målet for 2014 som er satt til under 65 dager. Tilbakemeldingen i 
årlig melding 2013 viser at helseforetaket bare hadde ett fristbrudd i 2013. Foretaksmøtet var fornøyd med at 
helseforetaket så å si ikke hadde fristbrudd i 2013. Frem til og med april 2014 er andel fristbrudd rapportert 
til 0 %. Foretaksmøtet ba om at styret i Sunnaas sykehus HF fortsatt følger opp arbeidet med å hindre at nye 
fristbrudd oppstår. 
Foretaket har gjennom 2014 arbeidet kontinuerlig med å redusere ventetider. Det har vært 
jobbet systematisk og langsiktig med å etablere gode rutiner for henvisning og inntak. Dette 
har gitt en gradvis reduksjon av ventetider fra 81 dager i januar 2014 til 50 dager i desember 
2014. Akkumulert ble ikke målet på 65 dager nådd, men utgangspunktet for å nå det nasjonale 
målet inn i 2015 er godt. Det bemerkes at foretaket har godt under gjennomsnittlig ventetid 
for primærrehabiliteringsopphold. 

 

3.2.3. Kvalitet og pasientsikkerhet  

I forbindelse med rapportering for alle underpunkter under overskriften kvalitet og 
pasientsikkerhet, henvises det også til protokoll fra helseforetakets foretaksmøte 13. februar 2014, 
sak 3 Overordnede styringsbudskap for 2014: 

 Arbeidet med standardisering av arbeidsprosesser og støttefunksjoner er, sammen med utvikling av gode 
pasientforløp, viktige elementer for å heve kvaliteten i behandlingen. I Helse Sør-Øst har mange helseforetak 
utviklet gode tilbud basert på dette. Alle helseforetaksstyrer vil ha et ansvar for at det gode arbeidet fortsetter og 
at erfaringer både fra eget og andre helseforetak følges opp i den videre utviklingen. Det forventes at 
helseforetakstyrene sørger for at det utarbeides konkrete tiltaksplaner for å realisere oppdragsdokumentets 
styringskrav. 
Sunnaas sykehus HF satser aktivt på jobb smartere prinsippet. Gode pasientforløp er utviklet, 
og det arbeides med utvikling av gode pasientforløp for flere pasientgrupper. 
 
Alle styringskrav fra eier integreres i måldokumentene herunder langtidsplanen og målplan for 
inneværende år. Foretaket evaluerer og rapporterer tertialvis til styret. 
 
Status på oppdrag- og bestillerdokumentet medio 2014 ble forelagt styret i september 2014.  
 

 
Pasientsikkerhetskampanjen 

 Pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakker inngår som en del av sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene 
følges opp i ledelseslinjen. 
De innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet som er relevant for medisinsk 
rehabilitering er implementert og fulgt opp. Ved utgangen av 2014 er samstemming av 
legemiddellister, forebygging av fall, trykksår og urinveisinfeksjoner innført ved alle aktuelle 
enheter i helseforetaket. I 2014 innførte sykehuset et eget innsatsområde rettet mot 
ernæringsområdet. Det arbeides kontinuerlig med forbedring av innsatsområdene og disse 
videreføres i 2015. Det vil bli spesielt lagt vekt på innsatsområdet samstemming av 
legemiddellister.  
 
Pasientsikkerhetsvisitter er gjennomført hvert tertial ved alle de kliniske enheter som tilbyr 
pasientbehandling.  
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Kvalitet og pasientsikkerhet er innført som fast punkt på agendaen på alle ledermøter, i møter 
med fagforeninger, arbeidsmiljøutvalg og allmøter. 

 
Rapportering til Helsedirektoratet 

 Kvalitetsindikatorer og ventetider som rapporteres til Helsedirektoratet, inkludert til fritt sykehusvalg, er 
rapportert på sykehusnivå, og benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk 
forbedringsarbeid og forskning. 
Ventetider og indikatorer som gjelder for medisinsk rehabilitering blir rapportert og benyttet 
til systematisk forbedring av klinisk praksis.  

 
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre  

 Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har: 
- nasjonal dekningsgrad 

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister 
 

- omfatter pasientrapporterte effektmål 
Årsrapport 2014 kommer ultimo 2015 kvalitetsregister.no 
 

- benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning. 
Arbeidet med å hente ut og analysere data er satt i gang. Evaluering av klinisk praksis vil 
være neste skritt i utviklingsarbeidet, tidligst medio 2015. 

 
 
Nye metoder i spesialisthelsetjenesten  

 Det er etablert en enhetlig og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 
Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) er etablert. RKR jobber med utvikling 

og implementering av felles metode for kunnskapsbasert praksis. Dette er et satsingsområde i 

2014. 

Foretaket følger for øvrig retningslinjer gitt av nasjonalt kompetansesenter for 
metodevurdering. 
 

 Oslo universitetssykehus er etablert som regionalt kompetansesenter for metodevurdering. 
Sunnaas sykehus HF følger kompetansesenterets anbefalinger. 

 
”Øyeblikkelig hjelp”-døgntilbud i kommunene  

 Helseforetaket samarbeider med kommunene for å unngå uønskede reinnleggelser.  
Ikke relevant for Sunnas sykehus HF. 

 
 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  

 Det er etablert systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer. 
Høsten 2014 ble det gjennomført en anonym spørreundersøkelse om inneliggende pasienters 
alkohol- og rusmiddelbruk ved Sunnaas sykehus, Nesodden. Bakgrunnen for denne 
kartleggingen er målsetningen til det regionale helseforetaket (RHF HSØ) om å fremskaffe 
mer kunnskap om omfanget av alkohol- og rusvansker blant brukerne av somatiske 
helsetjenester.  

 
Kartleggingen bestod av anerkjente, internasjonale screeningskjema, utviklet for å fange opp 
mulig alkohol- og rusmiddelmisbruk. Følgende tre skjema var inkludert i kartleggingen: 
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Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), Rapid Alcohol Problems Screen – 
Quantity Frequency (RAPS4-QF) og Drug Abuse Screening Test (DAST-10). I tillegg ble 
deltakerne i undersøkelsen bedt om å fylle inn demografisk informasjon. AUDIT ble inkludert 
da det er Helsedirektoratets anbefalte screeningverktøyet for alkoholvansker, mens de to andre 
kartleggingsskjemaene er en del av datasettet som benyttes i Sunnaas rehabiliteringsregister.  

 
Sykehuset vil vurdere om en slik standard screening hos alle innlagte pasienter eller utvalgte 
pasientgrupper kan være hensiktsmessig å innføre ved sykehuset, da rusproblematikk ikke 
alltid avdekkes ved ordinært journalopptak. 

 
Pasientadministrative rutiner  

 Helseforetaket har stor oppmerksomhet på betydningen av gode pasientadministrative rutiner som bidrag til 
trygghet og sikkerhet i pasientbehandlingen og forløpet. 
Helseforetaket er akkreditert av CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation 
Facilities) organisasjonen, første gang i 2006 og deretter i 2009 og 2012. Neste CARF-
granskning skal foregå i 2015, og alle pasientadministrative rutiner er derfor evaluert i 2014. 

 
Sykehusapotek  

 Sunnaas sykehus skal samarbeide med Sykehusapotekene i arbeidet med å utvikle gode farmasøytiske tilbud. 
Foretaket gjennomfører samarbeidsmøter med Sykehusapotekene HF 3 – 4 ganger hvert år. I 
avtalen inngår hva som skal være farmasøytens oppgaver. Dette følges opp i 
samarbeidsmøtene.   
  

 Tiltak for å forebygge alvorlige legemiddelfeil/legemiddelhendelser skal gjennomføres. 
Foretaket arbeider kontinuerlig med forebygging og forbedringer. Internrevisjoner innen 
området gjennomføres. 
 

 Det skal utarbeides gode rutiner for å sikre legemiddelinformasjon og legemiddelforsyning til pasient og 
samarbeidende helsepersonell ved utskriving fra sykehus. 
Inngår som et av innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet. Det er fokus på 
utskrivningssituasjonen. 
 

 Som en del av oppfølgingen av pasientsikkerhetsprogrammet skal metode for samstemming av legemiddellister 
og legemiddelgjennomganger for prioriterte pasientgrupper implementeres. 
Sykehuset arbeider med en forbedret metode for samstemming av legemiddellister, der lege 
skal være ansvarlig for samstemmingen ved mottak av pasient.  

- Det utarbeides sjekkliste for legene til bruk ved samstemming.  

- Dokumentasjon og oppfølging av legemiddelopplysninger 

- Ny gjennomgang av rutiner for legens mottak av pasient 

- Samstemming av legemiddelliste ved utreise skal gjennomføres av lege 
 
Legemiddelgjennomgang etter IMM-metode med farmasøyt har vært gjennomført ved den 
enhet som har det mest komplekse legemiddelforbruket.  
 

 Sunnaas sykehus skal samarbeide med Sykehusapotekene i relevante forskings- og utviklingsprosjekter. 
Det er konkrete planer om å gjennomføre en masteroppgave i farmasi rettet mot inneliggende 
pasienter i sykehuset.  Det arbeides aktivt med forberedelse av et doktorgradsarbeid som vil 
være et samarbeid mellom Sykehusapotekene, Farmakologisk institutt ved Det medisinske 
fakultet, Farmasøytisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Sunnaas 
sykehus HF.  
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3.2.4. Personell, utdanning og kompetanse 

 Gjennomføre analyser og utarbeide planer for håndtering av behov for personell. Særlig innsats må rettes mot 
behovet for spesialisert kompetanse for å sikre gode tjenestetilbud. 
Det er innført rutine for kompetansekartlegging av alle ansatte i foretaket. Klinikken er i gang 
med tiltaksplaner etter gjennomførte sårbarhetsanalyser av kritisk kompetanse. Øvrige enheter 
i foretaket vurderer årlig sine mer langsiktige behov for kompetanse i forbindelse med 
rullering av langtidsplan Sunnaas sykehus HF.  

 

 Tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister. 
Foretaket har økt med en stilling for lege under utdanning i 2014, og har nå totalt 12 stillinger. 
Antallet vurderes å være tilstrekkelig. 

 

 Redusere omfanget av midlertidige stillinger i helseforetakene. 
Foretaket har en personalpolitikk som tilstreber at alle medarbeidere ansettes i faste 
fulltidsstillinger. Ved hver ny stillingsutlysning gjøres det en vurdering av muligheten for dette. 
Sykefravær, studiepermisjoner og problematikk rundt helgearbeid er elementer som gjør det 
vanskelig å redusere omfanget. 

 

 Det er gjennomført oppgavedeling og oppnådd reduserte ventetider og gode og effektive pasientforløp. 
Foretaket har satt i gang prosjektet ”jobb smartere” hvor hovedmålet er å gjennomgå 
arbeidsprosesser og oppgavedeling mellom faggrupper i sykehuset. Prosjektet leverer rapport 
med forslag til implementering mars 2015. 

 

 Det bygges opp lokale utdanningsløp for å sikre tilstrekkelig rekruttering til den nye spesialiteten innen 
rusmedisin. 
Ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF. 

 

3.2.5. Forskning og innovasjon  

Forskning 

 Sunnaas sykehus skal øke omfanget av klinisk pasientrettet forskning og helsetjenesteforskning av høy relevans 
og kvalitet, herunder kartlegging og oppfølging av kunnskapssvake områder. 
Forskningsaktiviteten har fortsatt vært høy. Vesentlig klinisk pasientrettet forskning av høy 
relevans og kvalitet, relatert til våre målgrupper. 
 

 Sunnaas sykehus skal øke omfanget av nasjonalt og internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, 
iverksatt tiltak for større grad av brukermedvirkning i forskning. 
Sunnaas sykehus HF har intensivert internasjonal aktivitet i tråd med strategien. 
Innovasjonsarbeidet har vært spesielt intensivt, og pasientmedvirkning har vært praktisert i 
forskningen. 
 

 Oslo universitetssykehus skal ivareta regionale forskningsstøttefunksjoner som er finansiert av regionale 
strategiske forskningsmidler. 
Sunnaas sykehus HF har benyttet regionale forskningsstøttefunksjoner ved Oslo 
universitetssykehus HF, særlig vedrørende statistikk og bibliotektjenester. 
 

 Sunnaas sykehus skal legge til rette for deltakelse i - og gjennomføring av kliniske intervensjonsstudier, 
inkludert multisenterstudier. 
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Sunnaas sykehus deltar i ulike kliniske intervensjonsstudier, og også flere multisentersstudier, 
blant annet en multinasjonal slagstudie og en gangfunksjonsstudie (gangrobot utprøving). 
 

 Sunnaas sykehus skal legge til rette for samhandlingsforskning i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets 
føringer, også innenfor egne budsjettrammer. 
Flere av forskningsprosjektene kan betegnes som samhandlingsforskning, og sykehuset 
oppmuntrer til denne type forskning 

 
Innovasjon  

 Sunnaas sykehus skal initiere eller delta i forskningsbaserte eller brukerdrevne innovasjonsprosjekter, og det er 
et konkret mål at aktiviteten økes på dette området. 

 Sunnaas sykehus skal ved behov delta i større innovasjonsprosjekter som bidrar til bedre pasientforbehandling 
og samhandling. 

 
Sunnaas sykehus HF har gjennom 2014 hatt en jevn økning i innovasjonsaktiviteten. Det er sendt 
16 søknader, og både brukerdrevne og forskningsbaserte innovasjoner er søkt. Syv søknader er 
innvilget, tre venter vi fortsatt svar på. Antall pågående innovasjonsprosjekter er 28. Enkelte av 
disse ble startet med ekstern delfinansiering i 2013, et flertall er prosjekter som drives frem 
gjennom intern satsning i helseforetaket. En har i 2014 også deltatt på søkersiden i EØS, EU og 
Nordiske innovasjonsprosjekter. Helseforetaket arbeider aktivt med innovasjonsprosjekter som 
bidrar til bedre pasientbehandling og samhandling.  
 
Som følge av stor innovasjonsaktivitet er langtidsplan 2012-16 rullert høsten 2014. Dette har 
skjedd gjennom en bredt forankret prosess på alle ledernivåer, med innovatørene, med 
representanter for foretakets brukerutvalg og med eksterne. Ny langtidsplan ble vedtatt i 
foretaksledelsen medio desember 2014. Hovedfokus i denne planen er en videre utvikling av 
innovasjonsaktiviteten gjennom økt lederforankring og lederstøtte, og en mer spisset satsning i 
tråd med brukernes behov og helseforetakets kjernekompetanse. 
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3.3. Styringsparametre 2014 

Styringsparametre Mål 
Status (og regionens 
gj.snitt) 

Tilgjengelighet og brukerorientering HF 
RHF 
snitt 

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i 
spesialisthelsetjenesten, somatikk 

Under 65 
dager  

2. tert. 2013: 70,2 71,6 

2013 totalt: 69,7 75,9 

2. tert. 2014: 83,7 70,5 

Kommentarer: 
Ventetiden har igjennom 2014 vært synkende. Gjennomsnittlig ventetid for 2014 var 76 dager. 
For desember var ventetid på 50 dager.  
Foretaket har igjennom 2014 jobbet systematisk for å redusere ventetiden. Gjennomsnittlig 
ventetid for fortsatt ventende har vært synkende siste halvår. 

Andel fristbrudd for rettighetspasienter - avviklede, somatikk 0 

2. tert. 2013: 0,0 8,1 

2013 totalt: 1,3 7,7 

2. tert. 2014: 0,0 7,1 

Kommentarer: 

 Foretaket har ikke fristbrudd. 

Brukererfaringer for inneliggende pasienter som får 
behandling i somatiske sykehus 

        

Kommentarer: 
Foretaket har intern pasienttilfredshetsundersøkelse der alle pasienter gis tilgang til å gi 
tilbakemelding på sine erfaringer med tilbudet de har mottatt fra Sunnaas sykehus HF. For 2014 
har foretaket en svarprosent på ca. 57,7 % og av disse sier 93 % at de er meget eller svært tilfreds 
med tilbudet de har mottatt.  
Pasientene gis tilbud om å kommentere tilbudet i fritekst. Tilbakemeldingene brukes aktivt av 
foretaket til å forbedre tilbudet. 

Kvalitet og pasientsikkerhet HF 
RHF 
snitt 

Sykehusinfeksjoner   

Mai 2013: 10,2 4,2 

Nov. 2013: 10,4 4,7 

Mai 2014: 8,7 4,9 

Kommentarer: 
Foretaket har gode rutiner på måling av prevalens helsetjenesteervervede infeksjoner. Resultatene 
for de fire målingene for 2014 på rapporteringspliktige infeksjoner er 7,5 %, 8,7 %, 3,9 % og 4,6 
%. Totalt for 2014 5,8 %. Av disse er 2,5 % for pasienter mottatt fra annen institusjon og 3,3 % 
oppstått i eget foretak.  
Foretaket har igjennom 2014 igangsatt flere tiltak for å redusere infeksjoner i foretaket. 

Antall beslutninger i samarbeid mellom de regionale 
helseforetakene om å innføre eller ikke innføre en ny metode, 
jf. nasjonale metodevurderinger i system for innføring av nye 
metoder i spesialisthelsetjenesten 

   0     

Kommentarer: 

 Ingen 

Antall gjennomførte mini metodevurderinger som er sendt til 
Kunnskapssenterets database 

   0     

Kommentarer: 

 Foretaket har ikke gjennomført mini metodevurderinger 
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3.4. Organisatoriske krav og rammebetingelser 

 

3.4.1. Krav og rammer for 2014 

Foretaket innfrir i hovedsak godt på alle kravene i oppdrag og bestilling for 2014 fra Helse 
Sør-Øst RHF. 

 
 
 

- Foretakene skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk (jf. Meld. St. 
13 (2010-2011) Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi). Foretakene skal føre en 
ansvarlig arbeidsgiverpolitikk som også bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtida og forsikre seg 
om at ansatte hos leverandører - også i andre land - har forsvarlige vilkår. 

- Foretaket følger kravene til stortingsmelding 13 igjennom Helse Sør-Øst RHF oppdrag og 
bestilling.  

- Foretaket har kartlagt ansattes kompetanse og gjennomfører nå en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for å kunne utarbeide en tiltaksplan for å sikre kritisk kompetanse for 
fremtiden.  

- Foretaket utdanner helsepersonell på høgskole og universitetsnivå. 
- Sunnaas sykehus HF følger retningslinjer om Etisk handel i helseforetakene i Norge.  
- Foretaket har i 2014 gjort store investeringer i bygg. Avtalen med hovedleverandør sikrer 

ivaretagelse av de utenlandske arbeidstakere vilkår.  
 

- Foretaksmøtet viste til og la til grunn videreføring av tidligere krav om intern kontroll og risikostyring, 
herunder krav til forbedring av det pasientadministrative arbeidet. Foretaksmøtet understreket at god 
ledelse som kan representere foretaket utad i offentligheten og overfor andre interessenter, er en viktig 
forutsetning for å nå resultatkravene. 
Foretaket gjennomfører årlige internrevisjon på bakgrunn av plan vedtatt av styret. System 
for lukking av avvik rapporteres i ledelsens gjennomgåelse til styret hvert tertial. Plan for 
revisjon er forankret i foretaksledelsen. 
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- Regjeringen har til hensikt å innføre nøytral moms for helseforetakene i løpet av stortingsperioden. 
Foretakene må ta hensyn til dette når de planlegger og beslutter investeringer og innkjøp. 
Dette vil bli hensyntatt i økonomisk langtidsplan 2016-2019. 

 
Videreutvikling av nasjonalt samarbeid - bedre samordning på tvers av regionene 

 I foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 7. januar 2014 ble det vist til protokoll fra foretaksmøtet i januar 
2013 og omtale i Prop. 1 S (2013-2014) vedrørende utredning av muligheter for å ta ut gevinster av bedre 
samordning på tvers av regionene for arbeidet med sykehusbygg, IKT og innkjøp. Videre ble det vist til at de 
regionale helseforetakene skal etablere et felles helseforetak, Nasjonal IKT HF, for strategisk samarbeid på 
IKT-området. Det ble også vist til at de regionale helseforetakene har igangsatt et prosjekt for mer nasjonalt 
samarbeid om innkjøp. 
- Sunnaas sykehus må merke seg oppdragene de regionale helseforetakene er gitt innen videreutvikling av 

nasjonalt samarbeid. 
Sunnas sykehus HF følger dette arbeidet i tråd med de regionale føringene innen innkjøp, 
bygg og IKT. Helseforetakene har på mange områder nytte av et nasjonalt perspektiv, og i 
anskaffelsen av private rehabiliteringstjenester ble det gjort en stor innsats for å samkjøre krav 
til de private rehabiliteringsinstitusjonene. Videre er oppfatningen at Sunnaas sykehus HF 
kunne hatt flere nasjonale funksjoner, noe man vil arbeide videre med. 

 

3.4.2. Øvrige styringskrav 2014 

 Øvrige styringskrav legges til grunn for styrets arbeid i 2014. 
 
Beredskap og sikkerhet  

 Sunnaas sykehus skal i 2014 ha: 
- etablert beredskap for kritisk infrastruktur, bl.a. vann, strøm, IKT, legemidler 

Sunnaas sykehus HF har svart opp Riksrevisjonens kartlegging og spørsmål for sykehusets 
beredskap knyttet til IKT, vann og strømforsyning. Rapporten beskriver at Sunnaas 
sykehus HF beredskapsplan er det bærende dokumentet i sykehusets beredskapsarbeid. 
Beredskapsplanen revideres årlig etter oppsatt plan og har egne kapitler for tiltak ved 
bortfall av kritisk infrastruktur som beskrevet i oppdragsdokumentet. Det er videre satt i 
gang arbeid med opplegg for beredskapsøvelser knyttet til bortfall av IKT, vann og 
strømforsyning. Øvelser som gjelder bortfall av IKT er gjennomført.  Plan for 
legemiddelberedskap inngår i avtalen med sykehusapotekene. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
er gjennomført på dette området.  
 

- etablert sikringstiltak i tråd med sikkerhetsloven, bl.a. objektsikkerhetsforskriften 
Sunnaas sykehus HF har merket seg ny versjon (versjon 1.2 2014-08-19) av Veileder for 
objektssikkerhetsforskriften. Veilederen vil bli benyttet i det videre arbeid med kartlegging 
av sykehusets samfunnskritiske verdier, vurdering av hvordan bortfall av verdiene vil 
påvirke samfunnet samt risikovurdering i forhold til skader av skjermingsverdige verdier. 
Arbeidet vil starte opp 1.halvår 2015. 
 

- ferdigstilt oppfølgingstiltak for spesialisthelsetjenesten etter 22. juli 2011 innen 31. desember 2014. 
Sunnaas sykehus HF har satt seg inn i brev fra Helse Sør-Øst datert 28.01.14 med 
momenter for videre oppfølging av 22. juli i helseforetak og sykehus. Relevante 
oppfølgingsområder for vårt sykehus er registrert og ble behandlet som egen sak i 
sykehusets lokale beredskapsutvalg i september. Prioriterte oppfølgingsområder er 2, 3, 6 
og 7. Beredskapsutvalget har fortløpende oppfølgingsområdene på agendaen for å sikre 
fremdrift for de ulike områdene. Det er også etablert dialog med ytre etater om mulig 
samarbeid om beredskapsøvelser. 
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Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven  

 I forbindelse med lovendringen er de regionale helseforetakene bedt om å gjennomføre et felles arbeid for å 
utvikle og implementere nødvendige endringer i sykehusenes pasientadministrative systemer (EPJ/PAS) for 
best mulig etterlevelse av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven. De skal også bidra i arbeidet med å 
utvikle bedre systemstøtte for pasientrettigheter på tvers av virksomheter og IKT-systemer og bidra i 
Helsedirektoratets arbeid med å utvikle standard for elektronisk henvisning mellom helseforetak: Videre skal 
de gjennomføre implementering og utrulling av elektronisk henvisning mellom helseforetak i samarbeid med 
leverandørene. 
- Sunnaas sykehus skal i 2014 delta i dette arbeidet etter nærmere vurdering fra Helse Sør-Øst RHF. 

Sunnaas sykehus HF kjenner til endringene i pasient- og brukerrettighetsloven som 
regulerer retten til å få organisert tjenestene personlig assistanse som brukerstyrt personlig 
assistanse. 
 
Sunnaas sykehus HF deltar i aktuelle og relevante fora. 

 
Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse)  

 Helse Sør-Øst RHF skal bidra i arbeidet mot visjonen om én innbygger - én journal. Samtidig skal det legges 
vekt på å fullføre igangsatte tiltak. 

 Digital fornying er Helse Sør-Østs program for fornying og standardisering av teknologiske løsninger og 
arbeidsprosesser og er realiseringen av Helse Sør-Øst sin vedtatte IKT-strategi (styresak 066-2012). 
Programmet er en satsing som skal gi felles løsninger bygget på standardiserte arbeidsprosesser for hele regionen. 
Sunnaas sykehus Helseforetaket skal understøtte digital fornying ved å innføre løsninger i henhold til vedtatt 
gjennomføringsplan fra fornyingsstyret og bidra med nødvendig kompetanse og kapasitet, samt realisere 
tilknyttede gevinster og kvalitetsforbedringer i tråd med regionalt planverk. Dette forutsetter god endringsledelse 
og virksomhetsutvikling i innføringsprosjektene. Sunnaas sykehus skal i 2014: 
- oppdatere områdeplan slik at den er i henhold til regional gjennomføringsplan. 
- forberede, starte og gjennomføre prosjekter som i gjennomføringsplan er del av digital fornying sin portefølje i 

2014. 
- avsette fagressurser til de regionale programmene slik at utvikling av regionale standarder, inkludert 

standardisering av prosesser og løsninger som understøtter digital fornying, skjer på bakgrunn av 
helseforetakenes behov. 

- delta i regionale styrer, fora, råd og nettverk der det etterspørres. 
- bidra til forvaltning av regional løsning ved å bemanne rollene helseforetakene har i regional 

forvaltningsmodell. 
 
Sunnaas sykehus HF følger de regionale prosessene på IKT området. Eksisterende områdeplan 
og lokal prosjektportefølje beskriver de aktiviteter vi gjør bl.a. i de regionale prosessene. Fornyet 
områdeplan er under utarbeidelse. Det har i 2014 vært få av de regionale programmene som har 
berørt Sunnaas sykehus HF.  
 
Sunnaas sykehus HF har representasjon i relevante regionale fora og har avsatt ressurser etter 
føringene i regional forvaltningsmodell.  
 
Sunnaas sykehus HF har deltatt i flere regionale arbeidsgrupper, samt lånt ut sentral ressurs til 
regionsforetakets arbeid med regional standardisering. 
 
Teknologiskifte i Telenor  

 Telenor skal gjennomføre et teknologiskifte med overgang fra analog teknologi (PSTN/ISDN) til digital 
teknologi (IP) og/eller mobile løsninger. Teknologiskiftet blir gjennomført gradvis med oppstart 2013/14 og 
antas å være sluttført innen utgangen av 2017. De regionale helseforetakene er bedt om å gjennomføre en felles 
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risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til det forestående teknologiskiftet i Telenor. Sunnaas sykehus vil være 
omfattet av denne risikovurderingen. 
Sunnaas sykehus HF har behov for et nytt telefonisystem da det eksisterende systemet ikke 
lenger supporteres av leverandør. Sykehuset har i samarbeid med Sykehuspartner gjort en 
vurdering av konsekvensene ved Telenors planlagte teknologiskifte (2017). Telenor varslet 
mot slutten av 2014 at de vil måtte bruke lengre tid på utfasingen av den analoge teknologien. 
Dette gir foretaket mindre tidspress, og Sykehuspartner bedre mulighet til å arbeide fram nye 
regionale løsninger.  
 
Eksisterende telefonsystem blir driftet av Sykehuspartner på ubestemt tid.  

 
Utvikling av nødmeldetjenesten  

 Foretaksmøtet viste til tidligere krav om utvikling av nødmeldetjenesten og innføring av Nødnett. I 2014 vil 
den nasjonale utbyggingen fortsette for det nye digitale nødsambandet. De regionale helseforetakene er bedt om å 
bidra til videre utbyggingen av Nødnett i tråd med endringene i revidert styringsdokument for 
innføringsprosjektet, fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11. november 2013. Sunnaas sykehus vil være 
omfattet av dette arbeidet. 
Nødmeldetjenesten og nødnett er primært beregnet for kommunikasjon mellom prehospitale 
tjenester, politi, brann og redning og sykehus med medisinske akuttfunksjoner. Sunnaas 
sykehus HF har ikke øyeblikkelig hjelp funksjoner, og er derfor ikke med i Nødnettet.  

 
Kostnader på pasientnivå (KPP) 

 Bedre og mer presis informasjon om KPP vil et være et viktig verktøy for å analysere medisinsk praksis og 
kvalitet, for styring på ulike nivåer i helsetjenesten, og for sammenligning mellom ulike organisatoriske enheter. 
Målsettingen er at KPP skal være implementert som gjennomgående kvalitets- og styringsverktøy for alle 
helseforetak innen 1. januar 2017. Strategien skal legges fram for departementet innen utgangen av første 
halvår 2014. Helsedirektoratet skal trekkes med i dette arbeidet. De regionale helseforetakene er bedt om å 
utarbeide en felles strategi med leveranser og milepæler som er nødvendig for å sikre implementering av KPP i 
alle helseforetak i tråd med tidsplanen. Sunnaas sykehus vil omfattes av endringen når den er implementert. 
Foretaket følger med på arbeidet til den nasjonale arbeidsgruppen for KKP og avventer 
beslutning fra Helse Sør-Øst RHF på valgt metode.  

 
Laboratoriekodeverk  

 Helsedirektoratet skal etablere og gjennomføre et nasjonalt program for kodeverk og terminologi for å øke 
kvaliteten på styringsdata samt innføre nasjonalt laboratoriekodeverk innen 1. oktober 2014. De regionale 
helseforetakene er bedt om å bistå Helsedirektoratet i arbeidet. Sunnaas sykehus vil omfattes av dette arbeidet. 
Sunnaas sykehus HF deltar aktivt i en videre prosess om innføring av nasjonalt kodeverk.  

 
 
Etikk og miljø  

 Sunnaas sykehus skal i 2014 ha: 
- utført årlig klimaregnskap for å vise sine CO2-utslipp på skjema utviklet av Difi og Helse Sør-Østs 

regionale faggruppe for miljø. 
Sunnaas sykehus HF har utarbeidet et klimaregnskap for året 2013 som viser CO2-utslipp 
fra et utvalg av aktiviteter samlet i et felles skjema utviklet av Difi og Helse Sør- Øst 
regionale faggruppe for miljø. Klimaregnskapet viser et utslipp på til sammen 1958 tonn 
CO2. Regnskapet viser en uvesentlig endring fra forrige år. Ut i fra en nasjonal 
klimafotavtrykksanalyse utført for helse- og sosialsektor i Norge estimeres det at 
regnskapet fanger opp ca. 25 prosent av CO2 utslippene i sykehusets klimafotavtrykk, 
hvorav de gjenstående 75 prosent er utslipp i leverandørkjeder knyttet til sykehusets 
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forbruk. Sunnaas sykehus HF arbeider med utvikling av et mer presist klimaregnskap som 
fanger opp hele klimafotavtrykket. 
 

- innført miljøledelse etter ISO 14001-standard og er blitt sertifisert av Det norske Veritas innen 31.12.14. 
Sunnaas sykehus HF innførte miljøledelse etter ISO 14001-standard i 2013, og mottok 
sertifikatet fra DNVGL (tidligere Det norske Veritas) like over årsskiftet. I 2014 har 
sykehuset driftet og forbedret miljøstyringen, og fulgt opp sertifiseringen med en årlig 
ekstern revisjon fra DNVGL i oktober. Rapport fra årlig revisjon i oktober viser 
forbedringskurve (skalering 1-5) fra 3 ved hovedrevisjonen til nå høyeste score 5.  

 
Innkjøp og logistikk 

 Sunnaas sykehus skal i 2014 ha: 
- oppnådd 80 % bruk av avtaler. 

Akkumulert pr. 2.tertial er 77,59 prosent og 79,94 prosent for 3. tertial. Akkumulert for 
2014 er 78,58 prosent.  
 

- oppnådd 70 % bruk av innkjøpssystem. 
Akkumulert pr. 2. tertial er 41,46 prosent og 54,82 prosent for 3. tertial. Akkumulert for 
2014 er 46,82 prosent. 
 
Årsak til mangelfull måloppnåelse er mange fritekstbestillinger og at det legges ikke inn pris 
på alle disse i innkjøpssystemet. Resultatet er store avvik mellom verdiene på bestilling og 
faktura i reskontro. I tillegg er bestillinger gjort i slutten av perioden ikke blitt belastet ennå. 
Alle bestillinger legges ikke via Agresso. 
 
Tiltak til avviket er å samarbeide tettere med regnskap og avdelingene som gjør anskaffelser 
utenom innkjøp og innkjøpssystemet. 
 

- oppnådd 90 % bruk av elektronisk produktkatalog. 
Akkumulert for 2014 er 68,31 prosent 
 
Mangelfull måloppnåelse skyldes igjen mange fritekst bestillinger. Dette på grunn av at det 
legges mange vare- og tjenestekjøp mot leverandører og varer som det bare bestilles ifra 
ved enkelt kjøp og finner det derfor ikke hensiktsmessig å legge opp varekatalog. Det var i 
1.tertial 2011 en testperiode med e-handel (light-versjon fra IBX) og i den sammenheng la 
sykehuset opp flere leverandørers produktkataloger. Sykehuset gjorde mange erfaringer ved 
aktiv bruk av e-handel i denne perioden. Løsningen hadde flere viktige begrensinger og 
prosjektet ble avsluttet. Det ventes nå på implementering av nytt felles økonomi- og 
innkjøpssystem i HSØ. 
 

- brukt Forsyningssenteret for innkjøp med 1,6 millioner kroner. 
Akkumulert for 2014 utgjør 1.56 millioner kroner. 
Det arbeides videre med samarbeid sentrallageret og produktrådsmedlemmer for å oppnå 
ytterligere større andel.   
 

- gjennomført en vurdering av hvordan forsyningskjeden fungerer lokalt og tilrettelegge for endring av 
forsyningsstruktur til større andel leveranser fra regionalt forsyningssenter og begrensning i lokalt lagerhold. 
Det må tilstrebes en reduksjon i kapitalbinding og svinn. 
Sunnaas sykehus HF har gjennomført tiltak for å tilstrebe måloppnåelse. Akkumulert for 
2014 ligger vi kr 39.852,- bak budsjettert mål. 
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Øvrige engasjement og tiltak for området:  

 Sykehusets deltakelse i VinnVinn S4 samfunnsansvar, og intensjonen om å gjøre 
sykehuset til et eksempel til etterfølgelse i regionen 

 ISS leverer alle matleveranser til sykehuset. ISS arbeider med å oppnå 15 prosent 
økologisk mat og Debio bronzemerking like over årsskiftet. Det bidrar til oppfyllelse av 
Stortingets vedtak om å øke andel økologisk mat til 15 prosent innen 2020. 

 
HR  

 Sunnaas sykehus skal i 2014: 
- bidra til standardisering av arbeidsprosesser rundt HR i eget foretak og hos Sykehuspartner 

HR-enheten  på Sunnaas sykehus HF benytter seg av standardiserte arbeidsprosesser i 
elektronisk personaladministrasjons system, bidrar i nettverksarbeid i regi av 
Sykehuspartner, og sørger for implementering i eget foretak 
 

- gjennomføre konkrete tiltak for å styrke særlig førstelinjeledernes kompetanse 
Sunnaas sykehus HF gjennomfører årlige obligatorisk lederutviklingsprogram for ledere på 
nivå 3 og 4. For 2014 har foretaket etablert et samarbeid med Høyskolen i Oslo og 
Akershus. Lederne har gjennomført et program bestående av samlinger, oppgaveskriving 
og med avsluttende eksamen som gir 15 studiepoeng i ledelse. 

 

4. Rapportering for øvrige oppdrag gitt i løpet av 2014 
 
Foretaksmøte 13. februar 2014 sak 3: Overordnede styringsbudskap for 2014 

- Videreføring av utviklingsarbeidet som er i gang i spesialisthelsetjenesten 
- Styrets arbeid med å gjennomføre regjeringens politikk i spesialisthelsetjenesten. 
- Helseforetakets konkrete tiltaksplaner for å realisere oppdragsdokumentets styringskrav. 
- Helseforetakets prioriteringer og oppmerksomhet mot det som er viktigst for pasientene for å gi gode tilbud 

til alle pasientgrupper etter at detaljstyring og rapporteringskrav er fjernet. 

 Eiers overordnede styringsbudskap legges til grunn for styrets arbeid i 2014. 
Eiers styringsbudskap er integrert i foretakets måldokument for 2014 og forankret på alle nivå 
i foretaket, fra styret til laveste ledelsesnivå i foretaket.   
Se for øvrig under de neste punktene. 

 
Foretaksmøte 12. juni 2014 sak 3: Årlig melding 2013, jf. lov om helseforetak § 34 og 
vedtektene §§ 6 og 14  

- Opplegget for styrets samlede gjennomgang av virksomheten, basert på foreliggende sammenlignbar 
statistikk, som omfatter kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeidet. 

- Styresak “Virksomhetsstatus” legges frem i alle styremøter. Denne gir et bilde på siste 

måneds resultater på et utvalg av indikatorer fra oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst 

RHF. 

- Styresak “Ledelsens gjennomgåelse” legges frem hvert tertial. Denne gir en gjennomgang av 

hvordan foretaket følger opp mål, lovkrav, avvik, revisjoner, pasientklager, tilsyn og CARF. 

- Styresak “Halvårlig gjennomgang av oppdrag og bestilling” legges frem for styret i andre 

halvår. Denne gir en status på gjennomføring av oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst 

RHF. 

- Styresak “Årlig melding” legges årlig frem for styret og omtaler alle punkter i oppdrag og 

bestilling. 
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- Resultater av styrets samlede gjennomgang i 2014 av virksomheten 

Styrets tilbakemelding til foretaket er god. Utover dette bemerkes at styret har vært opptatt 
av: 

- Kostnadskontroll på oppføring av ny sykehusfløy 

- Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet med særlig vekt på forebygging av 

sykehusinfeksjoner  

- Økte satsning på internasjonal aktivitet, deriblant bistandsarbeid 

- Igangsetting av strategiprosess med mål om og ferdig strategi Sunnaas sykehus HF 2030 i 

løpet av høsten 2015 

- Sunnaas sykehus HF sin funksjon nasjonalt og internasjonalt 
 

- Arbeidet med meldingsutveksling og bruk av det nasjonale adresseregisteret (NHN adresseregister), 
henvisninger og basismeldinger mellom sykehus, fastleger og pleie- og omsorgssektoren i kommunene. 
Sunnaas sykehus HF mottar elektroniske henvisninger og sender elektroniske epikriser. Det 
er ønskelig å få til en dialog mellom helseforetakene, og vi avventer regionale prosesser der. 
Pleie og omsorgsmeldinger benyttes i dag kun til Oslo kommune. Da sykehuset ikke har et 
avgrenset geografisk opptaksområde, har det ikke vært aktuelt med oppkoblingsprosjekt 
med kommunene. Det er i dag en dialog knyttet til kostnadene med å koble opp mot alle 
kommuner via Sykehuspartner. Modellen for utrulling har ikke tatt hensyn til sykehus med 
regionale og nasjonale funksjoner. En følge av Fritt sykehusvalg er at pasienter kommer fra 
mer enn primærkommunene til helseforetakene. 
 

- Arbeid med utviklingen av en heltidskultur der flest mulig ansatte i faste hele stillinger er viktig for å 
lykkes med å utvikle ”pasientens helsetjeneste”. 
Foretaket har gjennom flere år jobbet med å få ned andelen deltidsstillinger i sykehuset. I 
dag er ingen ansatte registrert som ufrivillig deltidsansatt. De som tidligere var registrert 
som ufrivillig deltidsansatte har fått tilbud om heltidsstilling, eller en høyere stillingsbrøk 
etter eget ønske. Andelen deltid for 2014 var 30 prosent, og gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse for deltidsansatte var 72 prosent. Gjennomsnittet for foretaksgruppen var 
34 prosentandel deltidsansatte og gjennomsnittlig stillingsstørrelse for deltidsansatte var 69 
prosent.  
 
Sunnaas sykehus HF har som mål å lyse ut alle stillinger som heltidsstillinger ved 
nyansettelser. Utfordringer, særlig knyttet til en forsvarlig bemanning i helg og på natt, gjør 
at dette ikke alltid lykkes. Det er videre en utfordring å få gjennomslag for en heltidskultur 
blant enkelte yrkesgrupper. Dette gjelder særlig ansatte i sykepleietjenesten.  

 

 Det forutsettes at driften innrettes slik at alle styringskrav for 2014 etterkommes. 
Driften er innrettet etter styringskravene for 2014 

 
Foretaksmøte 12. juni 2014 sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og 
årsberetning 2013, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6 

 Foretaksmøtet påpekte at alle helseforetak i Helse Sør-Øst skal skape økonomisk handlingsrom som sikrer 
nødvendige investeringer. Dette innebærer at helseforetaket minst har et resultat i balanse det enkelte år. I 
økonomisk langtidsplan har helseforetaket estimert behov for årlige resultater, blant annet med utgangspunkt i 
nødvendig nivå på ny- og reinvesteringer i bygg og medisinskteknisk utstyr. I 2013 har Sunnaas sykehus HF 
et årsresultat på 26,9 millioner kroner. Foretaksmøtet merket seg at dette viser en forbedring siden forrige år og 
dermed et økt bidrag til helseforetakets handlingsrom. Foretaksmøtet forutsatte at det gode arbeidet med å 
oppnå økonomisk handlingsrom videreføres på et nivå som legger til rette for en bærekraftig utvikling over tid. 
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Foretaksmøtet understreket viktigheten av at styring og kontroll med kvalitet og pasientsikkerhet ikke må stå 
i motsetning til styring og kontroll med ressursbruken. 
Foretaket leverer også for 2014 gode resultater både i forhold til kvalitet og pasientsikkerhet, 
og økonomi. Dette vil være med å skape et økonomisk handlingsrom i årene fremover.  

 
Foretaksmøte 7. november 2014 sak 3: Omsetning av egenkapitalbevis i Pensjonskassen 
for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) 

 Foretaksmøtet forutsetter at helseforetakene som hører inn under Pensjonskassen for helseforetakene i 
hovedstadsområdet (PKH) formaliserer avtaler om omsetning av egenkapitalbevis som lagt til grunn i 
konsesjonssøknad for PKH. 
Foretaket har undertegnet avtale om egenkapitalbevis. 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

5. Utviklingstrender og rammebetingelser 

5.1. Faglig og demografisk utvikling  

 
Et reddet liv skal også leves 
Den gjennomsnittlige levealderen øker, og den medisinske utviklingen fører til at flere liv reddes, 
med og uten varige funksjonstap i alle aldre. For at disse livene kan leves med størst mulig 
selvstendighet og verdighet, har rehabiliteringsfaget og Sunnaas sykehus HF store og viktige 
oppgaver foran seg.  
 
Lever lenger med funksjonsnedsettelser 
De fleste mennesker med funksjonsnedsettelser har nå en levealder som tilsvarer funksjonsfriske 
i vår del av verden. Pasienter innenfor diagnosegrupper som tidligere døde som unge blir voksne 
og gamle. Det betyr at rehabilitering i tillegg til å gi sømløse tilbud ved ny skade og ny sykdom, 
også har et fokus på tverrfaglige rehabiliteringstilbud i et livsløpsperspektiv hvor fokus er 
komplikasjonsforebygging, komplikasjonsdiagnostikk og det "å leve med" sin 
funksjonsnedsettelse. De eldre i befolkningen er mer aktive enn tidligere, reiser til fjerne strøk og 
deltar i risikosport. Forventninger om et fortsatt aktivt liv stiller økte krav til kompetanse innen 
rehabilitering og komorbiditet (flere samtidige sykdommer). Ikke minst er det utfordrende å gi et 
godt tilbud til pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk i tillegg til alvorlig fysisk skade 
eller sykdom.  
 
Samle kompetansen  
For diagnosegrupper og problemstillinger med høy prevalens, er et desentralisert 
rehabiliteringstilbud nødvendig. For sjeldne diagnosegrupper, komplekse problemstillinger eller 
ved mangelfull kompetanse og kunnskap om beste praksis, er regional eller nasjonal oppfølging 
mest hensiktsmessig. Det er av stor betydning å ha velfungerende behandlingslinjer og 
kvalitetsregistre, og klinikk, fagutvikling og forskning må samkjøres. Det er mer oppmerksomhet 
rundt intervensjonsstudier innen kognitiv rehabilitering, smertebehandling, stressreduksjon og 
mestring. Kunnskapsbasert praksis har stort fokus.  
 
Den genetiske revolusjonen gjør at nye, etiologiske diagnoser beskrives. Behovet for samarbeid 
mellom medisinsk genetikk på den ene siden og rehabilitering på den andre, blir stadig mer 
åpenbart. I tillegg til diagnosegruppene tilhørende TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser er 
det blant foretakets pasientgrupper familiær spastisk paraparese og hereditære nevrologiske 
degenerative sykdommer. Flere av disse gruppene har, eller kan ha, kognitiv svikt som del av 
sykdomsbildet. Kompetansen ved SunHF om å leve med kognitiv svikt vil derfor i økende grad 
bli etterspurt.  
  
Ny teknologi gir nye behandlingsmetoder 
Nye behandlingsmetoder og teknologi tas i bruk. Bevegelsesteknologi, robotikk, virtual reality og 
avansert spillteknologi er eksempler på nye behandlingsmuligheter i rehabiliteringsfeltet og som 
stiller krav til kompetanse og investeringer. Flere avanserte behandlingsmuligheter vil i økende 
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grad kreve prioriteringer også innen rehabiliteringsfaget. Prioriteringene må være basert på 
kunnskap om pasientens etiologiske diagnose, prognose og en tverrfaglig enighet om forventet 
funksjonsnivå, og ikke minst om de nye behandlingsmulighetene. Dette fordrer god samhandling 
både med eksterne samarbeidspartnere og internt i sykehuset. SunHF har avanserte 
funksjonslaboratorier som på en objektiv måte kan undersøke avvik i urinblære-, lunge- og 
kognitiv funksjon, aerob kapasitet, svelgfunksjon og muskelstyrke samt gangfunksjon. Teknologi 
relatert til kommunikasjon vil være sentralt i samhandling mellom helsetjenestens nivåer og i 
kommunikasjonen med den enkelte pasient.  
 
God samhandling sikrer rehabilitering på rett tidspunkt  
Tett samhandling med akuttsykehusene vil fortsatt prioriteres for å sikre at rehabilitering kan 
komme i gang på det mest optimale tidspunkt, og at nødvendig utredning og behandling er 
utført. Nyere forskning understreker betydningen av tidlig rehabilitering, eksempelvis ved 
alvorlige hjerneskader, mens det fortsatt er så å si umulig å gi en tidlig prognose for overlevende 
av alvorlige hjerneskader. Samtidig er det en økende forventning i samfunnet om at ”alle bør få 
en sjanse”, det vil si at rehabilitering bør igangsettes uavhengig av spontan fremgang. Dette 
innebærer et økt behov for rehabilitering av de aller hardest rammede som er fullstendig 
pleietrengende og ofte har medisinske komplikasjoner, i tillegg til store rehabiliteringsbehov.  
 
Kartlegge rehabiliteringsbehov  
Kartlegging av ulike pasientgruppers behov for spesialisert rehabilitering og rehabilitering i 
lokalmiljøet, er avgjørende for å kunne tilby likeverdige helsetjenester. For å imøtekomme disse 
behovene vil styrking av tverrfaglige poliklinikker, telemedisin og ambulante rehabiliteringsteam 
være gode tiltak. Kartlegging av rehabiliteringsbehov må inn som et naturlig punkt i 
behandlingslinjene for alle diagnosegrupper der det kan oppstå varig funksjonsnedsettelse. Det 
gjelder ikke minst for flere av kreftdiagnosene hvor mange pasienter opplever senfølger og 
bivirkninger som kan bedres eller forbygges ved rehabiliteringstiltak. Pakkeforløp for brystkreft, 
lungekreft, prostatakreft og tykk- og endetarmskreft innføres 1.januar 2015. I pakkeforløpene 
inngår det at behandlende lege skal vurdere den enkelte pasients behov for rehabilitering så tidlig 
som mulig i behandlingsforløpet. Er det et rehabiliteringsbehov skal legen i samråd med 
pasienten finne egnet tiltak og hvor tiltaket best kan iverksettes. Pakkeforløp for de resterende 
kreftdiagnosene vil bli utarbeidet i løpet av 2015.   
 
Den teknologiske utviklingen og fremtidsperspektivet med manko på helsepersonell i både volum 
og kompetanse, stiller oss overfor utfordringer med å utvikle metoder for å jobbe annerledes og 
fordele arbeidet mellom oss på en annen måte. SunHF har et sterkt fagmiljø hva angår e-læring, 
telemedisin og utarbeidelse av informasjonsmateriell innen rehabiliteringsfaget. I 
samhandlingsreformen er dette viktig kompetanse som vil kunne bidra til kompetanseoverføring 
og utvikling av tilbud i primærhelsetjenesten via eksempelvis e-læring, hospitering og kurs.  
 

5.2. Forventet økonomisk utvikling  

 
Driften og finansiering av investeringer i 2014 har gått meget bra og alle mål er oppnådd. 
 
Når det gjelder forventet utvikling økonomisk langtidsplan (ØLP) 2015-2018, så jobber foretaket 
hardt for å sikre forsvarlig drift, samtidig som foretaket må fremskaffe tilstrekkelig likviditet til 
nybygget og andre nødvendige investeringer. Noen utfordringer foretaket står overfor: 
 

 Nybygget skal fullføres innenfor rammen på kr 260 millioner 

 Aktiviteten i Askim skal flyttes til Nesodden 
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 Deler av restarealer må ombygges 

 Foretaket må fortsatt drifte et sykehus, midt i en byggeprosess 

 Klare avtalt DRG – produksjonen i ØLP perioden 

 De fleste ansatte i foretaket må flytte på seg 

 Koding og finansiering av vurderingsopphold må avklares 

 Kostbare regionale IKT prosjekter 
 
Det er alltid usikkerhet rundt hva endelig pensjonskost blir hvert år. De siste årene har 
pensjonskosten foretaket selv er ansvarlig for, endret seg med inntil kr 2-3 millioner i ene eller 
andre retning.   
 

5.3. Personell- og kompetansebehov  

 
Sunnaas sykehus HF jobber til enhver tid med å tilpasse og utvikle rett kompetanse i henhold til 

pasientprogrammene vi tilbyr. Foretaket tilbyr spisskompetanse for flere målgrupper innen 

fagfeltet spesialisert rehabilitering. Både langsiktig og kortsiktig strategisk kompetanseplanlegging 

er viktig for å kunne tilby tjenester av høy faglig kvalitet. Videre ønsker foretaket å være en god 

utdanningsinstitusjon for ulike helseprofesjoner for å styrke fagområdet spesialisert rehabilitering. 

Foretaket har en sterk tilknytning til Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus og 

Norges idrettshøgskole. Foretaket har fem gjesteprofessorer, fordelt på tre fra Karolinska 

Institutet i Stockholm, en fra Gøteborgs Universitetet og en fra Syd-Danske Universitet i Odense 

 

Som ledd i det årlige arbeidet med revidering av SunHF langtidsplan og mål for kommende år, 

gjennomfører alle enheter sårbarhetsanalyser av kritisk kompetanse.  

Funn fra klinikkens sårbarhetsanalyser viser at foretaket har utfordringer med å dekke behovet 

for økt tilgang på spesialistkompetanse innen fysikalskmedisin og rehabilitering til enhver tid. Det 

er igangsatt prosesser for å sikre nødvendig kompetanse på lang sikt. 

 

I 2010 valgte SunHF, som et av de første helseforetakene, å inngå avtale om å ta i mot 

helsefagarbeiderlæringer. Dette for å møte behovet for kompetanse innen dette utdanningsnivået 

på lang sikt. Sykehuset har en høy andel hjelpepleiere over 55 år som må erstattes. Det har vist 

seg vanskelig å rekruttere og beholde læringer til gjennomført fagbrev. Plan for strategisk 

kompetanse vil inngå som en del av Sunnaas sykehus HF langtidsplan 2015-2018. Den vil også 

inngå i strategien frem mot 2030 som Sunnaas sykehus skal utvikle i 2015 med mål om å 

fremskrive foretakets behov for rett kompetanse i et 15 års perspektiv. 

 

SunHF gjennomfører årlige obligatorisk lederutviklingsprogram for ledere på nivå 3 og 4. For 

2014 etablerte foretaket et samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus. Lederne har 

gjennomført et program som har bestått av samlinger, gruppeoppgaver, egenstudier og en 

avsluttende individuell skriftlig eksamen som gav 15 studiepoeng i ledelse.  
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5.4. Bygningskapital og øvrige investeringsområder – status og 
utfordringer  

 
For Sunnaas sykehus HF er det viktig at bygningsmassen har funksjonelle løsninger tilpasset 
pasientenes behov. Sykehuset har derfor, med stor grad av egenfinansiering, satt i gang bygging 
av en ny sykehusfløy og ombygging av eksisterende bygg. Pasientfasilitetene blir betraktelig hevet 
i løpet av 2015.  
                 
Arbeidet med en planprosess for et siste byggetrinn er startet, med mål om byggestart i 2020.  
                 
Nytt bygg 
Nytt tverrbygg er under utførelse og følger fremdriftsplan med innflytting i juli 2015. Riving av 
bygg A og B starter umiddelbart etter dette. (Byggetrinn 2). Det er utfordrende å holde 
kostnadsrammen på kr. 260 millioner, bl.a. som følge av uenigheter med entreprenør om hva 
som er innenfor totalentreprisen eller tilleggskostnad. Foretaket har satt sammen en intern bygg-
gruppe hvor kompetansen nå anses å være tilstrekkelig. I tillegg kjøpes konsulentbistand og 
juridisk rådgivning. 
 
Ombygging av eksisterende bygg 
Det er i 2014 utarbeidet og vedtatt en masterplan for tilpasning og ombygging av eksisterende 
bygningsmasse på Nesodden og ombyggingsarbeider er igangsatt innenfor en vedtatt ramme på 
kr. 23 millioner. Ombyggingsarbeidene i eksisterende bygg fordels over årene 2014, 2015 og 2016 
og arbeidet legger til rette for flytting av klinisk aktivitet fra Askim til Nesodden i april 2015. 
Askim kommune ble høsten 2014 varslet om at SunHF går ut av leieavtalen 15.juli 2015.  
 
Neste byggetrinn 
Parallelt med byggesakene pågår det offentlige planarbeidet for endring av reguleringsplan for 
SunHF. Kommunen ga åpning for at planlegging og bygging av nytt sykehus kan utføres parallelt 
med utarbeiding av ny reguleringsplan, basert på eksisterende reguleringsplan fra 1974. Arbeidet 
med å sluttføre reguleringsplan er avhengig av de valg som gjøres i forhold til igangsatt idéfase 
for siste byggetrinn (byggetrinn 3) som styret i foretaket skal behandle høsten 2015. Den blir så 
meldt inn til Helse Sør-Øst RHF.  
 

6. Helseforetakets planer for utviklingen  

 
Sunnaas sykehus HF arbeider systematisk med målarbeid og etablerte i 2011 foretakets strategi 
mot 2020. Denne strategien blir videre tatt ned i fireårsplaner som igjen blir konkretisert i årlige 
målplaner. Foretakets strategi mot 2020, langtidsplan 2014-2017, inkludert økonomisk 
langtidsplan, og mål for 2014, se vedlegg 1, 2 og 3 i del IV, utdyper hvordan Sunnaas sykehus skal 
følge opp Helse Sør-Østs strategiske plan mot 2020 innen rehabiliteringsfeltet. Gjennom 
strategier og mål identifiseres fremtidige utviklingslinjer, prioriteringer, nødvendige 
omstillingstiltak og holdningsendringer, slik at dette utgjør et samlet målbilde frem mot 2020.  
 
Det er sentralt i dette arbeidet at behandlingsprogrammene er under kontinuerlig utvikling. 
Gjennom 2014 har det vært lagt ned en stor innsats for å gjennomgå kunnskapsgrunnlaget for 
behandlingsprogrammene. På utvalgte områder blir det etablert langtidsplaner, som 
forskningsstrategi, innovasjonsstrategi, IKT-strategi/områdeplan IKT, internasjonal 
handlingsplan og særfaglige planer for utvikling. Disse utgjør grunnlaget for foretakets målarbeid 
slik at Sunnaas sykehus fremstår med tydelige og samkjørte mål som er strategisk forankret. 
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I 2014 startet SunHF arbeidet med en strategi mot 2030. Sykehuset utarbeidet mandat og 
organisering for prosjektet. Brukere, ansatte og andre interessenter er involvert for å tydeliggjøre 
sykehusets rolle på rehabiliteringsområdet. Styret ønsker å ha en aktiv rolle inn i 
strategiutviklingen og får etter planen strategien mot 2030 til behandling høsten 2015.  
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DEL IV: VEDLEGG  

Vedlegg 1: Sunnaas sykehus HF - strategi mot 2020  

Vedlegg 2: Sunnaas sykehus HF - langtidsplan 2014 - 2017 

Vedlegg 3: Sunnaas sykehus HF - mål 2014 

Vedlegg 4: Årlig melding fra Sunnaas sykehus HFs brukerutvalg 
 


