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Sunnaas sykehus HFs mål for 2015  
Målene for 2015 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2015-2018, samt 

oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2015. Til grunn for langtidsplan 2015-2018 ligger 

regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018, 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 2015 

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 

 

Målene er definert innen følgende seks innsatsområder  

1. Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet 

2. Forskning, innovasjon og internasjonal aktivitet 

3. Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet 

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

5. Organisering og utvikling av fellestjenester 

6. Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 
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1 Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet 
 

 Ventetid er redusert til 55 dager og hensiktsmessige interne metoder for måling av 

ventetid er avklart  

 Søknad om nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering av barn med ervervede 

skader er ferdigstilt 

 Tre behandlingsprogram er gjennomgått ut fra kunnskapsbasert praksis 

 Dokumentasjonsprosjekt ”sikker utskrivning” er gjennomført 

 Innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet er videreutviklet i tråd med 

program  

 Primærpasienters ernæringsstatus kartlegges ved innleggelse i henhold til vedtatt 

ernæringsstrategi 

 Pasienttilfredshetsundersøkelsen er revidert og samkjørt med den nasjonale Pas- 

opp-undersøkelsen 

 Kvalitetsdata fra klinisk aktivitet i behandlingsprogrammene er tilgjengelige i det 

pasientadministrative dokumentasjonssystemet 

 2800 polikliniske inntektsgivende konsultasjoner er gjennomført  

 Treningspoliklinikk er etablert på Aker Helsearena 

 Sykehuset har gjennomført en ekstern forebyggingskampanje og viderefører arbeidet 

med forebygging i egnede kanaler   

 Alle behandlingsprogrammene har fokus på den enkeltes deltakelse i samfunnslivet 

generelt - og arbeidslivet spesielt   

 Sykehusets behandlingsprogram er re akkreditert i henhold til CARF-standard 

 Sykehuset har mindre enn 300 åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal som er 

mer enn 14 dager gamle   

 Sykehuset har etablert samarbeid rundt minst to behandlingsprosjekter med Oslo 

kommune og Oslo universitetssykehus HF på Aker Helsearena  

 Systemet for avklaring av pasienters infeksjonsstatus før innleggelse er forbedret 

 

2 Forskning, innovasjon og internasjonal aktivitet 
 

 Doktorgrader og publikasjoner utgjør 25-30 NIFU-poeng.  Det tilsvarer minst tre 

doktorgrader og 25 internasjonale publikasjoner 

 Sykehuset deltar i minst én ny internasjonal multisenterstudie  

 Alle faggrupper har evaluert og lagt strategi for sitt forhold til universitet og 

høyskolegrupper og eventuelt gjesteprofessorer  

 Fagsjefers rolle i klinikken er avklart  
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 Det er avklart hvilken rolle og funksjon tematiske forskningsgrupper sykehuset skal 

ha, og minst to av disse er etablert 

 Strategisk plan for leger ved sykehuset er utarbeidet og implementert 

 Det er utarbeidet strategi for videreutvikling av forskningsaktiviteten med ambisjon 

om at den er på samme nivå som ved universitetssykehusene i 2020 

 Innovasjonsansvar er innarbeidet i lederavtalene og innovasjon er et innarbeidet 

tema i medarbeidersamtaler for 2016 

 Nordisk nettverk for nevrorehabilitering er stiftet under nettverksmøte arrangert av 

Sunnaas sykehus HF 

 Minst to leger oppnår europeisk spesialistgodkjennelse 

 Utvalgt informasjon er tilgjengelig på engelsk for sykehuset samarbeidspartnerne og 

brukere 

 

3 Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet 
 

 Det er utarbeidet plan for hvordan sykehusets medarbeidere kan få tilgang til 

elektroniske fagtidsskrifter og -bøker 

 Kompetansegruppenes veilederdokument/retningslinjer for kunnskapsbasert praksis 

er publisert i e-håndbok og implementering er påbegynt  

 Det gjennomføres kurs i kunnskapsbasert praksis for relevante medarbeidere i klinikk 

 Modell for kontinuerlig kunnskapsimplementering innen rehabiliteringstjenestene i 

Helse Sør-Øst prøves ut i et pilotprosjekt med deltakere både fra offentlige sykehus 

og private rehabiliteringsinstitusjoner 

 Minst sju nye e-læringskurs innen sykehusets fagområder er utviklet og gjort 

tilgjengelig internt og eksternt 

 En felles kunnskapsdatabase (Wiki-rehab) for rehabiliteringsfeltet er lansert 

 Regional koordinerende enhet har bidratt til å utvikle møteplasser i sykehusområder 

som ikke har etablerte årlige møter mellom koordinerende enheter i sykehus og 

kommuner 

 Regional koordinerende enhet har bidratt til utvikling av regional standardbeskrivelse 

av koordinatorfunksjonen innen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 
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4 Mobilisering av leder og medarbeider - utdanning, kompetanse og 

fleksibilitet 
 

 100 prosent av medarbeidere i faste stillinger eller vikariater er involvert i oppfølging 

av medarbeiderundersøkelsen og etablering av forbedringstiltak  

 Sykefravær er 6,5 prosent eller lavere 

 Ny bedriftshelsetjeneste er implementert  

 Ledere sikrer at ansatte benytter læringsportalen til å registrere og gjennomføre 

obligatoriske kurs 

 100 prosent av medarbeidere i faste stillinger eller vikariater har gjennomført årlig 

obligatorisk opplæring  

 Foretaket er tilført analysekompetanse   

 Samarbeid med universiteter og høyskoler er styrket, spesielt gjennom bistillinger fra 

Sunnaas sykehus HF, som underbygger både forskningssamarbeid og undervisning.  

 Sjekkliste for oppfølging av nyansatte ledere er implementert 

 Alle enheter analyserer kontinuerlig behov for kompetanse som et tiltak i 

handlingsplanen for å oppnå mål for 2015 og mål i langtidsplanen 2015-2018  

 Rekruttering og opplæring gjøres med utgangspunkt i enhetenes kompetansebehov 

 Det er utarbeidet bemanningsplaner for alle faggrupper, og kalenderplaner er innført 

for alle kliniske team  

 Seks helsefaglærlinger eller midlertidige ansatte får mulighet til å ta fagbrev 

 Alle faste medarbeidere får tilbud om strukturert sluttsamtale ved avslutning av 

arbeidsforhold 

 Permanent studio er etablert for foto- og videoproduksjon til e-læringskurs, opptak 

og strømming av foredrag og intern kommunikasjon, opptak i forbindelse med 

forskningsprosjekter, og for å dekke andre behov for videoopptak med høy teknisk 

kvalitet.  
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5 Organisering og utvikling av fellestjenester 
 

 Ny sykehusfløy er ferdigstilt og tatt i bruk  

 Ny organisasjon er implementert og gjenspeiles i alle administrative systemer 

 Reguleringsplan for sykehusområdet er behandlet i Nesodden kommune  

 Idefasen for byggetrinn 3 er vedtatt i sykehusets styre og godkjent i Helse Sør-Øst 

RHF 

 Regionale standarder i pasientadministrasjonssystemet DIPS er implementert  

 Beredskapssamarbeid er etablert og øvelse gjennomført i samarbeid med politi, 

akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og Nesodden kommune 

 Det er gjennomført IKT beredskapsøvelser for alle team i klinikken, TRS og 

Servicetorg 

 Elektronisk kommunikasjon benyttes når det er mulig  

 Klimagassutslipp er redusert gjennom økt bruk av videokonferanser 

 Vedlikeholdssystemet Plania er tatt i bruk  

 Plan for enhetlig avfallssystem er etablert 

6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 
 

 Økonomisk resultatmål på 14,5 millioner er oppnådd 

 Nybygget er fullført innenfor økonomisk ramme på 260 millioner  

 Som del av prosjektet ”Jobb smartere – ikke mer” kan alle enheter kan vise til tre 

arbeidsprosesser som er effektivisert, hvorav minst én i samarbeid med en annen 

enhet  

 Sykehuset har anskaffet informasjonsstyringsverktøy for ledere  

 Kartlegging av relevante internasjonale finansieringsordninger for rehabilitering er 

utført 

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

per pasient er utført 

 Elektronisk handelsformat for inngående og utgående fakturaer er tatt i bruk 

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

 Ny rutine for innkjøp av medisinskteknisk utstyr er tatt i bruk 

 Forretningsmodell for innovasjon er ferdigstilt 

 


