
 

Sunnaas sykehus HF  

Mål 2014 

 

Sunnaas sykehus HFs mål for 2014 bygger på foretakets Langtidsplan for perioden 2014-2017, samt 

oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2014. Til grunn for langtidsplan 2014-2017 ligger Regional 

strategi for Kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2017, Helse Sør-Øst RHFs plan for strategisk utvikling 

2013-2020 og strategisk plan for Sunnaas sykehus HF 2012-2020. 

 

Overordnet visjon og mål for Helse Sør Øst 2014 

 

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, 

bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi 

 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 

 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 

 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 

 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering 

av forbedringstiltak for egen enhet 

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
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1. Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet 

 

 Søknad om nasjonal kompetansetjeneste for barn med traumatiske skader er ferdigstilt 

 Nordisk aktivitetsleir for barn med ryggmargsskade er gjennomført 

 Tre behandlingslinjer er gjennomgått i henhold til kunnskapsbasert praksis 

 Pilotprosjekt ”oppfølging etter utskrivning” er gjennomført  

 Ventetid er redusert til 63 dager 

 Pasientsikkerhetsprogrammet er implementert  

 Pasienttilfredshetsundersøkelsen følges opp av linjeledelsen og i dialog med brukerutvalget 

 Rehabiliteringsteamet bruker Functional Independence Measure (FIM) som tverrfaglig 

verktøy og alle primærpasienter får inn og ut score (pasientens medvirkning i egen 

rehabiliteringsprosess - 100 % måloppnåelse) 

 Mål om antall polikliniske inntektsgivende konsultasjoner er oppnådd (2660 + RaTi ), og 

poliklinisk treningstilbud er igangsatt 

 Planer for tilpasningsprosesser nytt bygg 2015 er ferdigstilt 

 Det er gjennomført minst en intern og en ekstern kampanje som fokuserer på forebygging av 

nye skader/sykdommer der aktører fra Sunnaas sykehus HF medvirker  

 Alle behandlingsprogrammene har gjennomgående fokus på den enkeltes delaktighet i 

arbeid, utdanning og aktiviteter  

 Tidsregistrering av primærpasienter i behandlingslinje fra akutt til rehabilitering 

gjennomføres 

 Ernæringsstrategi er implementert 

 Det er gjennomført tertialvise pasientsikkerhetsvisitter i 2014 

 

 

2. Forskning, innovasjon og internasjonal aktivitet 

 Alle fagsjefer med doktorgrad er tilknyttet universitet eller høyskole i bistillinger, og alle 

fagsjefer medvirker i en særfaglig og tverrfaglig strategi for Sunnaas sykehus HF som 

undervisningsinstitusjon  

 Strategisk plan for leger ved Sunnaas sykehus HF er utarbeidet 

 Minimum tre doktorgrader og 25 internasjonale publikasjoner er gjennomført 

 Tre kombinasjonsstillinger forskning/klinikk er tilrettelagt 

 Strategi for gjennomføring av økt forskningsbudsjett til 10 % av totalbudsjettet er utarbeidet 

 Foretaket har bidratt i prosjekt for kreftpasienter i samarbeid med Oslo Universitetssykehus 

 Ny gjesteprofessor i medisin er ansatt. Øvrige gjesteprofessorer er evaluert mht. fortsettelse 

eller funksjonsendring 

 Forskningsopphold i utlandet for minst to doktorgrads-/postdoc-kandidater er tilrettelagt 

 Sunnaas International Network Seminar 2014 med deltakelse også fra foretaksledelsen og 

styret i Sunnaas HF er gjennomført 

 Internasjonal evaluering i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, 

forskning og utdanning (NIFU) er gjennomført 

 Innovasjonsarbeidet er videreført, og løftet i direkte linje til direktøren i organisasjonen 

 Fagsjef sosionom har påbegynt doktorgrad 
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3. Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet 
 

 Kompetansegruppenes veilederdokument/retningslinjer er implementert i klinisk praksis 

 Metode for evaluering av kunnskapsgrunnlaget for behandlingsprogram er utarbeidet  

 Regional kompetansetjeneste har etablert tre fagnettverk innen hjerneskade-, lunge- og 

kreftrehabilitering gjeldende for hele Helse Sør-Øst 

 Elektronisk meldingsutveksling med kommunehelsetjenesten og fastleger er økt til 80 %   

 Et minimum datasett av evalueringsverktøy spesielt tilpasset rehabilitering er godkjent og 

regional plan for implementering foreligger  

 Pilotprosjekt med nettbrett på pasientrom er gjennomført og tjenester i tilknytning til dette 

er under utprøving 

 
 
 

4. Mobilisering av leder og medarbeider - utdanning, kompetanse og 

fleksibilitet 

 

 100 % av medarbeidere er involvert i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen og etablering 

av forbedringstiltak 

 Antall lærlinger er økt med 20 % 

 Strukturert sluttsamtale med alle som slutter i 2014 er gjennomført 

 Flytskjema som viser kommunikasjonslinjer mellom leder og medarbeider er i bruk  

 Pilot på kalenderplanlegging for leger og i et klinisk team er gjennomført 

 Bedriftshelsetjenesten ytelser er godt integrert hos ledere og ansatte 

 Obligatorisk opplæring i e-Læringsportalen er integrert og brukes av alle ledere og 

medarbeidere 

 Nyansatte har gjennomført e-læringsprogram i helse miljø og sikkerhet (HMS) i 

prøveperioden  

 Sykefravær er under 6,9 % 

 Strategisk kompetanseplan Sunnaas sykehus HF 2014 – 2020 er utarbeidet 

 

 

5. Organisering og utvikling av fellestjenester 
 

 Beredskapsplan for ytre miljø er etablert i samarbeid med Nesodden kommune 

 Klima- og miljøstyringen er utviklet iht. ISO 14001  

 Elektronisk kommunikasjonsverktøy benyttes når det er mulig 

 Kunnskap om anskaffelser og miljø i foretaket er økt gjennom deltakelse i det regionale 

prosjektprogrammet “Vinn-Vinn”  
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 Telefoni- og sentralbordløsning er avklart  

 Vedlikeholdssystemet “Plania” og “Multimap” er implementert 

 Utskiftningsplan på relevant medisinsk og medisinskteknisk utstyr er etablert 

 Reguleringsplan for Sunnaas-området er vedtatt i Nesodden kommune, og prosess for 

oppstart av planarbeid for byggetrinn 3 (eiendomsutvikling Sunnaas sykehus HF) er iverksatt 

 Regionale standarder i DIPS er implementert 

 

 

 

6. Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 
 

 Økonomisk resultatmål på 20 millioner er oppnådd 

 Påløpte kostnader for nytt tverrbygg er finansiert innenfor økonomisk ramme for fremdrift 

 Effektivisering av arbeidsprosesser gjennom prosjekt ”Jobb smartere – ikke mer!” er planlagt 

og igangsatt  

 Analyseenhet med analyseteam for økonomi- pasient- HR-data er operativ  

 Analyseenhet er tilført analysekompetanse 

 Foretaket har vært en aktiv pådriver for utrulling av Trinn2 av Ledelses- og 

informasjonssystem  

 Kartlegging av relevante internasjonale finansieringsordninger for rehabilitering er utført 

 Kartlegging av behov for kompetanse, definisjoner og verktøy for beregning av kost pr. 

pasient er utført 

 Elektronisk Handelsformat (EHF) for inngående og utgående fakturaer er tatt i bruk 

 Sunnaas sykehus HF deltar i utvalgte regionale og nasjonale felles anskaffelsesprosesser  

 Effektive systemer for bestillings- og anskaffelsesvarer er utviklet og tatt i bruk 

 


