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Sunnaas sykehus HF mot 2020

Endringer i befolknings-
sammensetning, økning 
i antall eldre, nye 
målgrupper og tjenester, 
økt konkurranse om 
kompetanse, fremtidige 
økonomiske rammer og 
ressursbehov skaper 
behov for nødvendig 
utvikling av dagens 
rehabiliteringstilbud og 
organisering av feltet. 

•	 Samhandlingsreformen vil medføre store endringer i helsetjenesten 
både organisatoriske, ansvarsmessige og økonomiske.

•	 Helse Sør-Øst RHF (HSØ) arbeider mot en bedre organisering og 
koordinering av rehabiliteringstilbudet i regionen.

•	 Det er viktig at hele aktørfeltet - sykehusområdene, 
rehabiliteringsinstitusjonene og primærhelsetjenesten tilpasser tilbudet 
effektivt mot pasientenes behov.

•	 Sunnaas sykehus ønsker å ta en ledende rolle innen den videre 
utviklingen av rehabiliteringsfeltet, både regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt.
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Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge

Sunnaas sykehus HF har gjennom flere tiår opparbeidet seg rollen som landets ledende sykehus innen 
spesialisert medisinsk rehabilitering, og er en sentral nasjonal premissleverandør for utvikling  
av rehabiliteringsfeltet. 

Foretaket står i dag godt rustet til å møte nye utfordringer innenfor eget fagfelt spesielt og innenfor 
rehabiliteringsfeltet generelt. Sunnaas sykehus og ønsker å ta føringen i den videre utvikling av 
rehabiliteringsfeltet, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Klinikk, forskning og samhandling vil utgjøre bærebjelkene i sykehusets satsing mot  
strategiske mål 2020. 
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”Foretaket står i dag godt rustet til å møte nye 
utfordringer innenfor eget fagfelt spesielt og 
innenfor rehabiliteringsfeltet generelt.”
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Strategiske målsettinger

Forsterket fokus 
på evidensbaserte 

behandlingsprogram

Videre utvikling av 
samhandlingsnettverket 
mot andre helseforetak, 

institusjoner og 
kommunehelsetjenesten

Tverrfaglig arbeidsform 
og kontinuerlig kvalitets- 

og forbedringsarbeid

Økt satsing på 
kunnskapsutvikling og 
overføring til foretakets 

interessenter

Etablering av 
utprøvende enhet for 

nye behandlingsformer

Integrering av 
forskning i klinikken

Økt fokus på nye 
pasientgrupper
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Grunnleggende forankring

Med utgangspunkt i HSØs visjon og verdigrunnlag, samt nasjonal helsepolitikk, styres Sunnaas sykehus HF 
gjennom to hovedinstrumenter: 
 
•	 driftsavtale, som er den årlige bestillingen av helsetjenester med tilhørende budsjettbevilgning

•	 vedtak fattet i foretaksmøtene

I tillegg vil det med basis i direktørmøter være tett og løpende kontakt mellom det regionale helseforetaket 
og helseforetakene.  Det regionale helseforetaket ivaretar sitt ”sørge for ”-ansvar gjennom aktiv oppfølging 
og et vedvarende fokus på å sikre måloppnåelse for helseforetaksgruppen som helhet. Dette innebærer en 
systematisk oppfølging både av konkrete resultater og på det ledelsesmessige og styringsmessige plan. 

Helse Sør-Østs visjon er å skape ”gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger 
det, uavhengig av alder, bosted, kjønn, økonomi og etnisitet”. 
 
Til grunn for virksomheten har de lagt de tre nasjonale verdiene ”kvalitet”, ”trygghet” og ”respekt”. 
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Visjon og verdier

SunHF er ”En vei videre” for pasienter, pårørende, ansatte og alle andre interessenter i sykehuset. 
”En vei videre” innebærer erkjennelsen av at det finnes flere muligheter – veier å gå. Sykehusets 
rehabiliteringstjenester skal med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdier og valg bidra til retning 
og veivalg for å fremme vekst og utvikling for den enkelte. 

Sunnaas sykehus er en vei videre!
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SunHF driver sin virksomhet verdibasert. Med basis 
i de tre nasjonale verdiene ”kvalitet”, ”trygghet” og 
”respekt” ønsker foretaket å legge særlig vekt på 
følgende verdier:
 
Profesjonalitet
•	 høy faglig kompetanse og nysgjerrighet i møtet 

med andre

•	 trygghet på egen rolle og evne til å møte andre 
med medmenneskelighet og empati

 
Engasjement
•	 vise sterk interesse for arbeidsoppgavene

•	 la seg utfordre og forplikte gjennom aktiv 
deltagelse i faglige utfordringer og arbeidsmiljø

Glede
•	 skape glede gjennom optimisme og pågangsmot

•	 bidra til følelsen av å være glad enten en jobber 
ved eller er bruker av sykehuset
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Utfordringer

Rehabiliteringsfeltet står overfor de samme utfordringer som øvrig helsetjeneste i årene 
som kommer, blant annet endringer befolkningssammensetning, økning i antall eldre, 
nye målgrupper og tjenester, økt konkurranse om kompetanse, fremtidige økonomiske 
rammer og ressursbehov. Samhandlingsreformen vil medføre store organisatoriske, 
ansvarsmessige og økonomiske endringer i helsetjenesten, hvor spesialisthelsetjenestens 
rolle som spesialist, veileder og kunnskapsutvikler tydeliggjøres. 
 
Satsingen vil gjennom dette tydeliggjøre og forsterke SunHFs virksomhetsidé:

•	 Sunnaas sykehus HF er landets ledende sykehus innen spesialisert medisinsk 
rehabilitering, og på godt internasjonalt nivå.

•	 Sunnaas sykehus HF har et særlig ansvar for å bidra til utvikling av rehabiliteringsfeltet 
knyttet til pasientbehandling, forsknings- og kunnskapsutvikling og samhandling.
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SunHF skal kommunisere tilbud, mål og resultater slik at det gir 
legitimitet, skaper trygghet og godt omdømme. 

Dette er avgjørende for befolkningens opplevelse av trygghet, eiers vilje til å 
gi gode og forutsigbare rammebetingelser og for ansattes stolthet over og vilje 
til å stå på for arbeidsplassen. 

En åpen og effektiv kommunikasjon er avgjørende for at SunHF skal 
realisere målene som er satt for virksomheten.

Åpenhet og ærlighet er en forutsetning for tillit og god kommunikasjon internt 
og eksternt. God kommunikasjon er avgjørende for å lykkes.

Kommunikasjon handler om å dele kunnskap og å skape forståelse. 

Medarbeideres aktive deltakelse og involvering, med basis i arbeidsmiljølov 
og overenskomster, er konkretisert i 12 prinsipper for medvirkning. 

Deltakelse i prosesser frem mot beslutninger er en viktig forutsetning for  
å bygge lojalitet innad i organisasjonen – og for å skape tillit i forholdet  
til omverdenen.

SunHF og omverden
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”Det er viktig at medarbeidere og ledere på alle 
nivåer i foretaket har god kjennskap til og kunnskap 
om ulike endringsplaner og andre viktige prosesser.  
Kommunikasjon er et lederansvar.”

Kommunikasjon – et lederansvar
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•	 ansatte
•	 tillitsvalgte
•	 kommune- og fylkespolitikere
•	 tilsynsmyndigheter
•	 media

•	 styret
•	 eier
•	 styret i Helse Sør-Øst RHF
•	 andre beslutningstakere
•	 lovgivende instanser
•	 Helsedirektoratet

•	 pasienter og pårørende
•	 brukerutvalget 
•	 brukerorganisasjoner
•	 befolkningen

•	 fagmiljøer
•	 høgskoler/universitet
•	 førstelinjetjenesten
•	 kommunene/NAV
•	 andre RHF
•	 fastleger
•	 private opptreningsinstitusjoner
•	 internasjonale samarbeidspartnere

AktørerSamarbeidspartnere

PremissleverandørBruker

Avgjørende kommunikasjonskanaler
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Styringsmodell

Den nasjonale helsepolitikken og oppgavene til det regionale 
helseforetaket konkretiseres og utdypes i Nasjonal helse- og omsorgsplan, 
oppdragsdokument og foretaksmøter. Videre skal plan for strategisk 
utvikling i HSØ legges til grunn for helseforetakets virksomhet. 

Virksomheten Sunnaas sykehus HF er tuftet på lovverket, med særlig vekt 
på helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven  
og pasientrettighetsloven.

Alle overordnede føringer og styringsbudskap gitt HSØ i oppdragsdokument 
og foretaksmøteprotokoller gjelder også for SunHF. Spesifikke oppdrag 
fra Helse- og omsorgsdepartementet som gjelder SunHF er innarbeidet i 
oppdragsdokumentet.

Ledelsesstruktur og organisering skal sikre at Sunnaas sykehus HF ivaretar 
de mål og oppdrag som eier og styret har fastsatt.
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Strategidokumentet SunHF mot 2020 oppsummerer og tydeliggjør helseforetakets 
oppfølging av HSØs strategiske plan mot 2020, med særlig fokus på rehabiliteringsfeltet. 
Gjennom strategier og mål identifiseres fremtidige utviklingslinjer, prioriteringer, nødvendige 
omstillingstiltak og holdningsendringer, slik at dette utgjør et samlet målbilde frem mot 2020. 
 
Strategidokumentet skal være Sunnaas sykehus HFs strategiske fundament for:

•	 Langsiktig utvikling av helseforetaket (i henhold til lovverk, føringer fra  
overordnet myndighet)

•	 Utvikling av gode og fremtidsrettede rehabiliteringstjenester for befolkningen i tråd  
med ”sørge for”-ansvaret

•	 Rullering av strategisk fokus og prioritering av innsats i et kortere perspektiv

- Strategisk plan 2012-2016, 2017-2020
- Årlige handlingsplaner

Strategidokumentets hensikt
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Til grunn for SunHFs strategiske plan 2020  
ligger HSØ RHFs plan for strategisk utvikling 
2009-2020. 

Gjennom de strukturelle og innholdsmessige 
endringer som det legges opp til i dette 
dokumentet, gis helseforetaket et betydelig 
ansvar for realisering av foretaksgruppens mål. 

Strategiske mål frem mot 2020 
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•	 Foretakets pasientbehandling kjennetegnes av 
best mulig kvalitet på individ- og systemnivå.

•	 Foretakets behandlingsprogram er del av 
forutsigbare pasientforløp, godt tilpasset 
samhandlingen med andre aktører, regionalt, 
nasjonalt og i Norden.

•	 Systematiske behandlingstilbud til nye målgrupper 
etableres.

•	 Foretaket har enhet for utprøvende behandling.

•	 Foretaket har Nasjonale kompetanse- og 
behandlingstjenester der det er naturlig.

•	 Forskning og klinikk er naturlig integrert. 

•	 Fagprofesjonene har offisiell tilknytning til 
respektive høgskoler/universitet.

•	 Sunnaas sykehus HF er en av verdens ledende 
innen rehabiliteringsforskning.

•	 Foretaket er en aktiv innovatør innen forsknings-, 
medarbeider- og behovsdrevet innovasjon.

Klinikk Forskning
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•	 Foretakets evaluerings- og behandlingsprogram er 
evidensbaserte.

•	 Foretaket er en aktiv leverandør av 
kunnskapsutvikling, undervisning og god praksis 
knyttet til rehabilitering.

•	 Rekruttering og kompetanseglidning skal sikre rett 
kompetanse tilpasset sykehusets tjenestetilbud.

•	 Gjennom ivaretakelse og utvikling av sær- og 
tverrfaglig kompetanse er foretaket en attraktiv 
arbeidsplass, preget av et inkluderende og godt 
arbeidsmiljø.

Kunnskapsutvikling og  
god praksis

Mobilisering av  
medarbeidere og ledere
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•	 Fellestjenester løses i samarbeid med andre der 
det er fordelaktig ut fra kvalitet og pris.

•	 Fellestjenester skal være lett tilgjengelige for best 
å kunne understøtte de andre satsningsområdene.

•	 God styring og drift skaper et nødvendig 
handlingsrom for fornyelse og utvikling og skal 
understøtte innsatsområdene 1-5.

•	 Gevinstrealisering skal ha et faglig perspektiv og 
integreres i prioriterings- og budsjettprosesser.

Organisering og utvikling 
av fellestjenester

Bærekraftig utvikling  
gjennom god  
økonomistyring
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