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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

1. Innledning 

1.1. Om Sunnaas sykehus - oppgaver og organisering 

 

Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og 

ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Sykehuset tilbyr tverrfaglig behandling til mennesker 

som har behov for rehabilitering etter alvorlig skade eller sykdom. Sykehuset legger til rette for og 

hjelper pasientene på veien videre, noe som for de fleste betyr å flytte hjem, mestre arbeidslivet 

og delta i samfunnet før øvrig.  

 

Sykehuset behandler pasienter med ryggmargskader, alvorlige hjerneskader, slag, multitraumer, 

kognitive utfordringer, smertetilstander, alvorlige brannskader, nevrologiske sykdommer og 

sjeldne medfødte diagnoser. Tilbud til barn og ungdom er prioritert, og flere av 

rehabiliteringsprogrammene har et livsløpsperspektiv i tilbudet. 

 

Sunnaas sykehus HF er et sterkt merkenavn både nasjonalt og internasjonalt. I 2015 hadde 

sykehuset i snitt 767 ansatte fordelt på 545 årsverk. Det fremstår som et veldrevet og 

utviklingsorientert sykehus med stolte ansatte som hver dag lever ut verdiene profesjonalitet, 

engasjement og glede. De ansatte har et stort engasjement for å videreutvikle sykehuset til beste 

for pasientene. Målet er å bli blant verdens ledende rehabiliteringssykehus. Hvis sykehuset skal nå 

dette målet er det avgjørende at vår eier støtter opp om strategien som er forankret på følgende 

områder: 

 Klinikk 

 Forskning 

 Samhandling 

 Innovasjon 

 Internasjonal aktivitet 

I 2015 ble Sunnaas sykehus HF reakkreditert for en ny treårsperiode på høyeste internasjonale 

nivå av Commission on Accreditation for Rehabilitation Facilities (CARF), en internasjonal ideell 

organisasjon som akkrediterer tjenesteleverandører innen helse og omsorg. Reakkrediteringen 

inkluderer alle behandlingsprogram, styret, administrasjon og ledelse. Sykehuset ble første gang 

akkreditert i 2006 og reakkredditert i 2009 og 2012.    

 

Nytt sykehusbygg 

I juni 2015 tok Sunnaas sykehus HF i bruk et nytt sykehusbygg på 5000 kvadratmeter. Det er et 

moderne bygg som hever pasientfasilitetene betraktelig, og som skal dekke befolkningens 
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rehabiliteringsbehov i mange år fremover. Sykehusbygget ble ferdig til avtalt tid og levert 

innenfor den økonomiske rammen på 265 millioner kroner. En utendørs leke- og aktivitetsplass 

er etablert utenfor barne- og ungdomsenheten i nybygget. 

 

Byggeprosessen innebar at enheten i Askim flytter til Nesodden i april 2015, noe som samlet alle 

inneliggende pasienter i bygningsmassen på Nesodden. En plan for bruk av totale sykehusarealer 

(masterplan) ble utarbeidet og gjennom hele 2015 er eksiterende bygninger pusset opp og 

tilpasset sykehusets behov.  

 

Anerkjent forskningsmiljø 

Sunnaas sykehus HF har Norges største forskningsmiljø innen spesialisert rehabilitering. I 2003 

var det tre ansatte med ph.d.-grad ved sykehuset. I 2015 var antallet steget til 31 og det var 26 

pågående ph.d.-prosjekter. I samme periode har antall professorat med universitetstilknytning økt 

fra 1 en til 16. Målet er å være en av verdens ledende rehabiliteringsinstitusjoner. Sykehuset har 

medarbeidere som er tilknyttet Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus og Norges 

Idrettshøgskole. I tillegg er det etablert er ordning med gjesteprofessorater fra internasjonale 

universitetsmiljøer; tre fra Karolinska Institutet i Stockholm, to fra Gøteborgs Universitetet, én 

fra København Universitet, én fra Monash University, Melbourne Australia, og én fra Syd-

Danske Universitet i Odense. Ordningen bidrar til akademiske kontakter og impulser i 

undervisning av fremtidens helsearbeidere.  

 

Forskningsaktiviteten skal bidra til kunnskapsbasert pasientbehandling, ny kunnskap om 

sykehusets målgrupper og skal evaluere nye metoder for behandling og diagnostikk. 

 

Sunnaas sykehus HF har økt satsingen på forsknings- og innovasjonsarbeidet og har som mål å 

implementere innovasjonstenkning i hele organisasjonen. Sykehuset er en del av 

helseteknologinettverket Oslo Medtech og det er satt i gang flere samarbeidsprosjekter.  

 

Nasjonale tjenester 

Til Sunnaas sykehus HF ligger kompetansesenteret for sjeldne diagnoser (TRS) som er en del av 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Senteret bygger opp kompetanse, 

formidler kunnskap og gir veiledning angående ulike forhold knyttet til alle aldersgrupper innen 

de sju diagnosegruppene det har ansvar for. 

 

Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved locked-in syndrom ligger også til Sunnaas 

sykehus HF. Vi yter helsehjelp til alle pasienter som har behov for den aktuelle høyspesialiserte 

behandlingen som diagnosen krever, både gjennom innleggelse og ambulant virksomhet i 

samarbeid med lokalt team. 

 

Regional samhandling  

Sunnaas sykehus HF fortsetter utviklingen av samhandling mot andre helseforetak, institusjoner 

og kommunehelsetjenesten. Sykehuset utarbeider måter å overføre kunnskap til alle foretakets 

interessenter på. På Aker helsearena er Sunnaas sykehus HF sentral i arbeidet med å styrke 

samhandlingstiltak sammen med Oslo kommune og Oslo universitetssykehus. Sykehusets 
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poliklinikk, raskere tilbake, og regional kompetansetjeneste for rehabilitering ligger på Aker 

helsearena. 

 

Sunnaas sykehus HF har to definerte regionale funksjoner, regional koordinerende enhet (RKE) 

og regional kompetansetjenester for rehabilitering (RKR). Dette gir et godt grunnlag for 

samhandling om informasjon og kompetanse med helseforetakene, de private aktørene og 

kommunene. Oppdraget som vurderingsenhet for henvisninger fra fastleger til de private 

rehabiliteringsinstitusjonene gir god dialog om å finne gode løsninger for pasientene.  

 

Organisering 

Klinikk, forskning, samhandling, internasjonal aktivitet og innovasjon utgjør bærebjelkene i 

Sunnaas sykehus HFs virksomhet. Konkret innebærer dette at det arbeides aktivt med 

kunnskapsbaserte behandlingsprogram, forskning i klinikk, samt gode fag – og 

kompetanseprogram for de ansatte. Det er etablert en tverrfaglig arbeidsform som sikrer 

koordinerte rehabiliteringsprosesser for den enkelte pasient. Det gjennomføres kontinuerlig 

pasienttilfredshetsundersøkelser og kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet er godt integrert i 

virksomheten.  

 

I 2015 gjennomførte Sunnaas sykehus HF en omorganisering for å tilpasse behandlingstilbud og 

tjenester til fasilitetene i det nye sykehusbygget slik at administrasjon og fagmiljøer bruker 

arealene optimalt. Et ledernivå ble fjernet da de tidligere seksjonene i klinikk ble løftet til 

avdelinger. Slik ser organisasjonskartet ut etter omorganiseringen  

 

 



6 
 

1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 

 

Visjon og verdier 

Sunnaas sykehus HF er en vei videre for pasienter og pårørende etter alvorlig skade og sykdom, 

for ansatte og for andre interessenter. Visjonen ”en vei videre” innebærer at det finnes mange og 

nye muligheter og 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.  

 

Sunnaas virksomhetsidé er:  

 Sykehuset skal være landets ledende sykehus innen spesialisert medisinsk rehabilitering og 

holde høyt internasjonalt nivå 

 Sykehuset skal ivareta sitt særlige ansvar for å bidra til utvikling av rehabiliteringsfeltet 

knyttet til pasientbehandling, forsknings- og kunnskapsutvikling og samhandling 

 

Sunnaas sykehus HF har stolte ansatte som hver dag lever ut verdiene profesjonalitet, 

engasjement og glede. De ansatte har et stort engasjement for å videreutvikle sykehuset til beste 

for pasientene. Med utgangspunkt i de tre nasjonale verdiene kvalitet, trygghet og respekt, legger 

sykehuset følgende innhold til egne 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. Mål for Sunnaas sykehus i 2015 

 

Sunnaas sykehus HF utdyper i strategi mot 2020 og langtidsplan 2015-2018 (vedlegg 1 og 2 i del 

IV), hvordan Helse Sør-Østs 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 2015 er 

lagt ved i vedlegg 3 i del IV. Sykehusets måloppnåelse for 2015 og langtidsplaner er konkretisert i 

del II og III i denne årlige meldingen. 
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1.4. Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og 

kontroll 

 

På bakgrunn av vedtatte strategier og krav i oppdrag- og bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst 

RHF, er det utarbeidet mål for 2015. 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. 

 

Reakkreditert av Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)  

Sunnaas sykehus HF ble i 2015 reakkreditert for tredje gang i henhold til kvalitetskravene fra den 

amerikanske CARF-organisasjonen. Sykehuset oppnådde reakkreditering på høyeste 

internasjonale nivå for en periode på tre år. Alle rehabiliteringsprogrammene i sykehuset og 

virksomhetsstyring, inkludert styret, inngår i reakkrediteringen. En forbedringsplan (Quality 

Improvement Plan) er utarbeidet som følge av granskningen. 

 

Internrevisjon 

På grunnlag av lovkrav og blant annet 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.  

 

Konsernrevisjon 

Konsernrevisjonen har gjennomført revisjon av områdene virksomhetsstyring, 

kompetansestyring og utskrivning av pasient til kommunehelsetjenesten. Revisjonen ble opplevd 

som nyttig, spesielt gjelder det området utskriving av pasient til kommunehelsetjenesten. 

Forbedringsarbeidet sluttføres i 2015 og styret orienteres om det forbedringsarbeidet denne 

revisjonen har medført. 

 

Eksterne tilsyn  

Det er gjennomført 3 eksterne tilsyn i 2015.  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

 Ingen avvik.  

Søndre Follo Brannvesen IKS 

 3 avvik. 2 avvik er lukket i 2015 og 1 avvik lukkes i 2016 i henhold til sykehusets 

fremdriftsplan som er godkjent av tilsynsmyndigheten.  

Frogn kommune – kontor for miljørettet helsevern (tilsyn basseng) 

 6 avvik. Avvik lukkes i henhold til sykehusets fremdriftsplan som er godkjent av 

tilsynsmyndigheten. Styret orienteres om oppfølging gjennom ledelsens 

gjennomgåelse. 
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Miljøsertifisering  
Sunnaas sykehus HF mottok i februar 2014 sertifiseringsbevis på bakgrunn av hovedrevisjon 

etter ISO 14001:2004 2013. I desember 2015 ble det gjennomført en periodisk revisjon 2 av 

miljøstyringssystemet ISO 14001:2004. Områder for revisjonen var miljøaspekter knyttet til 

sykehusets drift, bruk og utvikling av utendørsarealene på sykehuseiendommen og endringer i ny 

standard knyttet til interesseanalyse, risikostyring og endringsledelse.  

Revisjonen avdekket ingen avvik. Sykehuset skal i 2016 resertifiseres etter ny endret standard ISO 

14001:2015. Styret orienteres gjennom ledelsens gjennomgåelse.    

 

Pasientsikkerhet 

Innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender 24/7 som er 

relevante for fysikalsk medisin og rehabilitering, er innført og vurdert som svært sentrale områder 

for Sunnaas sykehus HF. I løpet av 2015 har det vært stort engasjement i sykehuset og arbeidet er 

godt forankret i klinikken. Sykehusets øverste ledelse har gjennomført pasientsikkerhetsvisitter i 

to runder i alle enheter som tilbyr pasientbehandling, noe som har blitt svært godt mottatt i 

organisasjonen og resultert i påfølgende handlingsplaner for 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  

Det er klare fullmaktstrukturer mellom de ulike ledernivåer i Sunnaas sykehus HF. Alle ledere 

inngår årlige lederavtaler som tydeliggjør den enkeltes oppgaver og ansvarsområder, og som 

forplikter den enkelte leder på leveranser innen ulike områder. Fullmaktstrukturen gjennomgås 

årlig av foretaksledelsen.  

 

Risikostyring  

Ledelsens gjennomgåelse, med identifisering av risikoområder og utforming av tilhørende 

handlingsplaner, gjennomføres hvert tertial etter en standard prosedyre. Hensikten med ledelsens 

gjennomgåelse er å identifisere risikoområder og iverksette korrigerende tiltak for å fremme 

ønsket utvikling. Områder i oppdrag- og bestillingsdokumentet og foretakets mål for 2015 ligger i 

verktøyet som benyttes. Malen oppdateres årlig.  

 

Risikovurderingen gjennomføres på alle nivå i foretaket, og hele foretaket er involvert i 

prosessen. Styret behandler ledelsens gjennomgåelse hvert tertial.  

 

Månedlig virksomhetsstatus  

Månedlig statusgjennomgåelsen gis med utgangspunkt i felles styringsverktøy for 

foretaksledelsen. Klinikksjef og den enkelte avdelingssjef redegjør regelmessig i dialogmøter for 

situasjonen innenfor eget ansvarsområde med spesielt fokus på tiltak for å rette opp eventuelle 

negative avvik. Virksomhetsstatus er fast sak i alle styremøter og sendes styremedlemmer også de 

måneder det ikke er styremøter. Foretaket rapporterer månedlig til Helse Sør-Øst på faste 

parametere. 
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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.  

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser samt 

bidra konstruktivt til å forbedre tjenestene. Medlemmene kommer fra de to store 

sammenslutningene av pasientorganisasjoner, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Nåværende utvalg har 

funksjonstid til høsten 2017. 

Under følger brukerutvalgets beskrivelse av saker de har arbeidet med og vært opptatt av i 2015, 

dette er utdypet i vedlegg 4. 

Oppsummering brukerutvalgets vedlegg til årlig melding 2015 

 

Brukermedvirkning 

 Deltar på allmøter for pasienter ved de ulike avdelinger i sykehuset 

 Medlemmene deltar i ulike råd, utvalg, prosjekter og erfaringsgrupper 

 Leder har deltatt på styresamling for styrene i alle helseforetakene og det regionale 

helseforetaket 

 Er representert i arbeidet med langtidsplanlegging i strategi mot 2030 

 Har utviklet et system for egenevaluering, gjennomføres årlig 

 Har utarbeidet årshjul for 2015 og gjennomført revidering av handlingsplan for 

brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF 2014- 2015  

 Er dannet et brukernes samarbeidsutvalg ved Aker helsearena. Har to medlemmer her 

 Har utarbeidet forslag til eget budsjett for 2016 

 

Pasientbehandling og pasientsikkerhet 

 Påpeker og følger opp saker som kommer frem på allmøter og vi følger opp resultater og 

kommentarer som kommer frem på pasienttilfredshetsundersøkelsen  

 Var intervjuet i forbindelse med konsernrevisjonen ved Sunnaas sykehus HF.  

 Fokus for brukerutvalget var her saker og eget budsjett i brukerutvalget 

 Har tatt opp eventuelle problematikker rundt alkohol og rusmiddelvansker blant pasienter 

innlagt for kompleks rehabilitering 

 Er veldig fornøyd med at det er utarbeidet en ernæringsstrategi ved Sunnaas sykehus HF 

 

Teknologi, innovasjon og forskning 

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

områdene. Brukerutvalget deltar også i prosjekter der dette er ønskelig. 
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 Har en representant med i innovasjonsteamet ved sykehuset. 

 Fulgt tett med på utviklingen av nytt sykehusbygg. Representant inn i 

prosjektledergruppa. 

 

Kunnskapsutveksling 

 Samarbeidet med pasient- og brukerombudet i Oslo fortsettes 

 Har prøvd ut og høstet erfaring med ulik møteform og antall møter per .år i 

brukerutvalget  

 Gitt innspill til nye utgaver av skjemaer for pasienttilfredshetsundersøkelsen.  

 Årlig dialogmøte med brukerorganisasjonene. 

 

Samhandlingsreformen 

 Fremmet informasjon om rettigheten til individuell plan for pasientene 

 Kompetanseoverføring fra sykehuset ut i kommunene 

 

Medvirkning ansatte 

Sunnaas sykehus HF har i flere år hatt en egen tilpasningsavtale til hovedavtalen som regulerer 

samarbeidet mellom ledelse og organisasjonene på nivå 1 og nivå 2. Avtalen ble reforhandlet i 

desember grunnet organisatoriske endringer i klinikken hvor et ledernivå er fjernet. Det er få 

endringer i den reforhandlede avtalen da begge parter synes den opprinnelige har fungert godt.  

HR–enheten har sekretariatsfunksjonen 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 alle de foretakstillitsvalgte.  

 

Det er utarbeidet et flytskjema for alle typer møtefora, fra personalmøter i enhetene, lokale 

arbeidsmiljøutvalg og andre virksomhetsomfattende møter. Erfaringene med å systematisere og 

formalisere samarbeidet har vært positive, og har 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 2015 

 Årlig samling med ledere, tillitsvalgte og verneombud. Hovedtema for samlingen var 

kommunikasjon, samarbeid og ledelse under endring 

 Budsjettkonferanse høsten 2015 

 Flere prosjektgrupper har forberedt flytting til nytt sykehusbygg i tillegg til store endringer 

i eksisterende bygningsmasse. Dette har medført at alle ansatte har vært berørt av 

endringer. Alle prosjektgrupper har hatt med tillitsvalgte og/ eller verneombud.  

 Partssammensatt arbeidsplangruppe er etablert med mandat om rådgivning til ledere om 

arbeidstid, tolkning av lovverk og om å sikre lik praksis rundt ferie og 

arbeidstidsplanlegging. Det er utarbeidet maler for protokoller som skal brukes ved 

utarbeidelse av arbeidsplaner. 
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Uttalelse fra de foretakstillitsvalgte 

2015 har vært et særdeles bra, men også utfordrende år for foretaket, og da klinikken spesielt. 

Sluttføring og innflytting i nytt sykehusbygg, samt reetablering av de nye avdelingene er det som 

har hatt hovedfokuset fra de tillitsvalgtes side. Til tross for enkelte utfordringer tilknyttet 

informasjonsflyt, har prosessene omkring dette arbeidet vært preget av god involvering av de 

berørte. Det har vært muligheter for påvirkning og innflytelse i prosessene, innenfor de rammer 

som har blitt satt. 

 

Tilpasningsavtalen til hovedavtalen ble evaluert og videreført uten store endringer. Denne er med 

på å danne grunnlag for et fortsatt godt og tett samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte. 

 

2. Sammendrag 

2.1. Positive resultater og uløste utfordringer 

 

Sunnaas sykehus HF har levert godt på resultatkravene som ble stilt i oppdrag- og 

bestillingsdokumentet for 2015. Sykehuset har nådd målene innenfor de fleste områder, og 

tilfredshetsundersøkelsene både blant pasienter og ansatte viser meget gode resultater. Inndelt 

etter innsatsområde løfter vi her frem noen av resultatene vi er spesielt fornøyd med og noen av 

utfordringene vi ser. 

 

Positive resultater innsatsområde 1  

- pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet 

 

Reduserte ventetider 

Gjennom 2015 har Sunnaas sykehus HF jobbet systematisk med å redusere ventetider i 

poliklinikken og i det sengebaserte tilbudet. Den positive utviklingen fra 2014 har fortsatt 

gjennom 2015 og gjennomsnittlig ventetid pr. 31.12.2015 var 52 dager. Mål for året ble justert i 

styremøtet i mars 2015 til under 55 dager. Foretaket leverer resultat under målkrav. Styret i 

Sunnaas sykehus HF har fått månedlig rapportering på utvikling og resultater. 

 

Sykehusinfeksjoner 

Sunnaas sykehus HF gjennomførte flere tiltak i 2015 for å redusere antall infeksjoner oppstått i 

eget foretak. Sykehuset har gode målerutiner og gjennomførte fire prevalensundersøkelser i 2015. 

Resultatene viser en reduksjon av sykehusinfeksjoner fra 3,3 prosent i 2014 til 2,9 prosent 2015. 

Tiltakene har gitt effekt og hindret spredning rundt smittebærende pasienter. Antall pasienter 

som legges inn i sykehuset med smitte, med for eksempel multiresistente bakterier, er derimot 

økende. Sykehuset vil fortsette det systematiske forbedringsarbeidet. I 2015 har det systematiske 

arbeidet med å avklare pasienters smittestatus før innleggelse vært prioritert. To nye spesialrom 

for pasienter med kontakt- og dråpesmitte er tatt i bruk. Dette, i tillegg til etablering av 

pasientrom med egne bad og toalett, har ført til at det er enklere å ivareta pasientene og redusere 

faren for smittespredning.  
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Reakkreditert på høyeste internasjonale nivå 

Sunnaas sykehus HF ble i 2015 reakkreditert for tredje gang i henhold til kvalitetskravene fra den 

amerikanske organisasjonen Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF). 

Sykehuset oppnådde reakkreditering på høyeste internasjonale nivå for en periode på tre år. Alle 

rehabiliteringsprogrammene i sykehuset er reakkreditert, og virksomhetsstyring, inkludert styret, 

inngår.  

 

Pasienttilfredshet og svarprosent 

Sunnaas sykehus HF deltar i den nasjonale pasienttilfredshetsundersøkelsen (PasOpp) og 

gjennomfører fortløpende interne spørreundersøkelser. Resultater fra begge undersøkelsene 

rapporteres årlig og tertialt til styret. Tilbakemeldingene brukes i det lokale forbedringsarbeidet. 

91 prosent av pasientene som svarte på undersøkelsen i 2015 var i stor, eller svært stor, grad 

fornøyd med tilbudet. Svarprosenten for 2015 var på 43,1. Klinikken jobber med tiltak for å sikre 

at resultatene gjenspeiler et representativt utvalg av pasientene. Brukerutvalget er en viktig 

premissleverandør i arbeidet med revidering av pasienttilfredshetsundersøkelsen, og i 

oppfølgingen av resultatene. 

 

Pasientsikkerhetsprogrammet 

Sunnaas sykehus HF deltar i de innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet som er relevante 

for fysikalsk medisin og rehabilitering, herunder områdene forebygging av fall, trykksår, 

urinveisinfeksjoner, samstemming av legemiddellister og kartlegging av ernæringsstatus (internt 

innsatsområde). Det er i 2015 arbeidet med å få lagt skjematikk inn i DIPS. 

Pasientsikkerhetsvisitter gjennomføres to ganger i året, og pasientsikkerhet er fast tema på alle 

ledermøter og på allmøtene. Smittevern har vært tema hos alle personellgrupper i 2015, noe som 

har ført til økt kunnskap og forbedrerede rutiner og prosedyrer.  

 

Kvalitet og pasientsikkerhet  

Sunnaas sykehus HF støtter opp under regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet og 

utformet i 2015 en intern strategi for området. Det ble gjennomført en omorganisering av interne 

ressurser i 2015 for å styrke området og enhet for kvalitet og pasientsikkerhet ble etablert. 

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.  

 

Forebyggende kampanje  

Våren 2015 gjennomførte Sunnaas sykehus HF forebyggingskampanjen #hjelmsveis med støtte 

fra Sunnaasstiftelsen.  Målet var å fremme økt og riktig hjelmbruk blant barn, unge og i 

befolkningen for øvrig, for å forebygge hjerneskader. Kampanjen foregikk i sosiale medier, 

primært på Facebook og Instagram. Prosjektrapporten viser at #hjelmsveis skapte et stort 

engasjement og fikk mye plass i tradisjonelle medier som tv, radio og aviser. Spredningen på 

innleggene i sosiale medier viser at kampanjens innhold opplevdes som svært engasjerende av 

publikum.  
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Uløste utfordringer innsatsområde 1  

- pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet 

I 2015 oppnådde Sunnaas sykehus HF tre års CARF-akkreditering for 4. gang. Rapporten etter 

granskningen peker på forbedringsområder foretaket skal jobbe med de neste tre årene.  

 

 samle tilbakemeldinger fra interessenter 

 analysere pasientjournaler 

 gjennomføre uannonserte beredskapsøvelser 

 utvikle alderstilpassete pasienttilfredshetsskjema  

 bedre kartlegging av pasienter før innleggelse 

 

Rehabilitering etter kreftbehandling 

Et pilotprosjekt om systematisk vurdering av rehabiliteringsbehov hos pasienter behandlet for 

hjernesvulst viser at mange pasienter har behov for rehabilitering etter kreftbehandling. Det er 

behov for at vurdering av rehabiliteringsbehov, slik det er beskrevet i pakkeforløpene, faktisk 

utføres i praksis. Det bør arbeides på regionalt nivå med bedre rehabiliteringstilbud til 

kreftpasienter og Sunnaas sykehus HF ønsker å delta i dette arbeidet. 

Tilgang til bildediagnostikk, PACS   

Det er en utfordring for Sunnaas sykehus HF at klinikere ved sykehuset ikke får tilgang til å se 

bildediagnostikk foretatt ved andre institusjoner. Sykehuset arbeider med å finne en løsning på 

dette. 

 

Positive resultater innsatsområde 2  

- Forskning, innovasjon og internasjonal aktivitet 

 

Anerkjent forskningsmiljø 

Gjennom 2015 har forskningsaktiviteten ved Sunnaas sykehus HF vært meget høy. Det er 

gjennomført en disputas, blitt publisert 40 nasjonale og internasjonale referee-bedømte 

publikasjoner, 31 ansatte med ph.d.-grad og foretaket har 26 pågående ph.d.-prosjekter. 

Sykehuset har etablert en sterkere tilknytning til Universitetet i Oslo og fått en ny 

førsteamanuensisstilling ved det medisinske fakultet. Videreføring av bistillinger ved Høgskolen i 

Oslo og Akershus og Norges idrettshøgskole, samt videreføring av gjesteprofessorordningen har 

vært evaluert og justert.  

 

Sykehuset har åtte gjesteprofessorer, tre fra Karolinska Institutet i Stockholm, to fra Gøteborgs 

Universitetet, én fra København Universitet, én fra Monash University, Melbourne Australia, og 

én fra Syd-Danske Universitet i Odense. Sunnaas sykehus HF forventer å oppnå mellom 20 og 

30 NIFU poeng for 2015. Sunnaas sykehus HF har i dag det største forskningsmiljøet innen 

rehabiliteringsfeltet i Norge. Foretaket har som mål å øke andel av budsjett brukt til forsknings- 

og utviklingsarbeid til samme nivå som Oslo universitetssykehus HF, det vil si ca. 10 prosent, i et 

2020-perspektiv.     
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Forskning styrker rehabiliteringsbehandlingen 

Mesteparten av forskningen er tverrfaglig og klinisk pasientnær. En fortløpende diskusjon 

mellom forskerne, veilederne, fagsjefene og gjesteprofessorer innvirker på 

behandlingsprogrammene i klinikken. Målet er at forskningsresultatene implementeres raskt i det 

kliniske arbeidet. 

  

Den siste disputasen omhandlet pasienters og pårørende opplevelser etter å ha fått en alvorlig 

skade eller sykdom, noe som er klinisk nyttig lærdom. Kommende doktorgrader handler blant 

annet om bilkjøring etter hjerneskade, effekt av prosjektet raskere tilbake, sosiale virkninger av 

Marfans syndrom og fallskader/fallfrekvens hos ryggmargsskade. 

  

Nytt av året er at Sunnaas sykehus HF deltar i flere multinasjonale forskningsprosjekter, for 

eksempel studerer vi deltakelsesperspektivet hos ryggmargsskadde i samarbeid med 30 land. En 

videreføring av dette prosjektet er også startet i form av en EU-søknad hvor Sunnaas sykehus HF 

er tiltenkt hovedrollen. 

 

Innovasjon  

Sunnaas sykehus HF har i 2015 fortsatt økningen i innovasjonsaktiviteten. Av 26 søknader, er 12 

innvilget, både innen brukerdrevet og forskningsbasert innovasjon. Antall pågående 

innovasjonsprosjekter ved utgangen av 2015 er 28, hvorav 14 ble påbegynt i 2014 eller 2013. Ti 

av prosjektene drives frem gjennom intern satsning i Sunnaas sykehus HF, 18 har ekstern 

finansiering kombinert med egeninnsats. En har i 2015 også deltatt på søkersiden i EU og 

Nordiske innovasjonsprosjekter.  

 

Sunnaas sykehus HF prioriterer innovasjonsprosjekter som bidrar til bedre pasientbehandling og 

samhandling, i tråd med de definerte strategiske satsningsområder bevegelse, kognisjon, 

gamification, pasientsikkerhet og e-helse.  

 

Som følge av stor innovasjonsaktivitet ble langtidsplan 2012-16 rullert høsten 2014. Den la vekt 

på en utvikling av innovasjonsaktiviteten gjennom økt lederforankring og lederstøtte og en mer 

spisset satsning, i tråd med brukernes behov og helseforetakets kjernekompetanse. Høsten 2015 

ble innovasjon tatt inn i lederavtalene for foretaket, noe som vil bidra til en bedre forankring av 

arbeidet. Prosjektet jobb smartere er tett koordinert med innovasjonsenheten. Dette sikrer en 

større bredde i tilnærmingen til innovasjon og forhindrer oppbygging av parallell aktivitet. 

Noen utvalgte pågående innovasjonsprosjekter 

 Samarbeid med SINTEF MiNaLab om utvikling av en mikrosensor for trykkmåling hos 

pasienter. Spesielt relevant for pasienter med forstyrret funksjon av urinblæren etter 

ryggmargsskade. Prosjektet har fått innvilget kr 6,4 millioner til å fortsette utviklingen av 

sensoren over 3 år (PePRE), og ytterligere 22 millioner for videre utvikling av en trådløs 

trykkmåler (SuPre).  

 Innovasjonsprosjektet PersonAAL, er et EU-prosjekt som skal gjøre det enklere for eldre og 

personer med funksjonsnedsettelse å fortsette å bo hjemme. Sunnaas sykehus HF er 

søknadsansvarlig ovenfor Norges forskningsråd og vil i løpet de tre årene prosjektet varer 

motta en bevilgning på over 4 millioner som skal fordeles mellom de norske partnerne.  

http://www.personaal-project.eu/index
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 Spill deg klok på fall er et prosjekt om simuleringsbasert læring om fallforebygging for ansatte 

i sykehus. Skal bidra til bedre pasientsikkerhet ved å redusere fallrisiko og fallskader. 

Prosjektet er 100 prosent finansiert, med en ramme på 2 millioner, fra Helse Sør-Øst.  

 Sunnaas sykehus HF er primærsamarbeidspartner for helsesektoren på C3 Center for 

Connected Care, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges 

forskningsråd for perioden 2015-2023. C3 har en ramme på 220 millioner og skal utvikle, 

teste og ta i bruk nye produkter og tjenester som kan møte morgendagens behov for 

helsetjenester.  

 

Internasjonal aktivitet 

Sunnaas sykehus HF har et mål om å være et av verdens ledende rehabiliteringssykehus. For å 

strekke seg mot målet gjennomfører sykehuset studiebesøk til aktuelle internasjonale 

institusjoner, inviterer aktuelle gjesteforelesere og gjesteforskere, planlegger egne internasjonalt 

pregete arrangementer med både politisk og faglig innhold (eksempelvis fra WHO og EU), og 

legger til rette for eksterne hospiteringer og forskeropphold. Forskere oppmuntres til å delta i 

forskningssamarbeid og skrive artikler sammen med internasjonale samarbeidspartnere og 

sykehuset har åtte internasjonale gjesteprofessorer. 

 

Internasjonale nettverk 

Sunnaas sykehus HF har etablert to internasjonale nettverk.  

 Sunnaas International Network Seminar in Rehabilitation (SIN) er et årlig seminar med 

deltakere fra ni ulike rehabiliteringssentre i syv forskjellige land, Kina, USA, Russland, 

Sverige, Palestina, Israel og Norge. Målet er å utveksle erfaringer innen klinikk og forskning i 

de ulike land og gjøre felles forskning, slik som den pågående multisenterstudien om 

hjerneslag, SIN stroke study. I november 2015 var nettverket samlet i Oslo. 

 Høsten 2015 inviterte Sunnaas sykehus HF til nordisk nettverksmøte for nevrorehabilitering. 

Deltakere fra Sverige, Danmark og Norge var samlet med mål om å forbedre det nordiske 

samarbeidet innen nevrorehabilitering. Nettverket er spesielt rettet mot klinisk samarbeid og 

implementering av kunnskapsbasert praksis. 

 

Internasjonalt utviklingsarbeid 

 Sammen med Norwac har Sunnaas sykehus HF nyetablert prosjektet i Gaza, knyttet til Al 

Shifa Hospital. Andre samarbeidspartnere er Oslo universitetssykehus, Medical aid Palestina, 

UK (MAP). Prosjektet er knyttet til ortopedi og Sunnaas bidrar med å utvikle 

fysioterapitilbudet som del av et tverrfaglig team. Planen er å jobbe i Gaza cirka hver sjette 

uke sammen med et tverrfaglig team fra samarbeidspartnerne.  

 I Syd-Libanon har oppfølgingen av poliklinikken fortsatt i 2015. Fagpersoner fra Sunnaas 

sykehus HF jobber spesielt med urologi for ryggmargsskadde og har vært på klinikken 8 

ganger, 2-3 arbeidsdager hver gang, gjennom 2015. Dette er et fruktbart samarbeid. 

 Samarbeidet med Fredskorpset i Kambodsja er gått over i hovedprosjekt, og fra høsten 2015 

har Sunnaas sykehus HF to fagpersoner på klinikken for ryggmargsskadde i Battambang og to 

fagpersoner fra Kambodsja hospiterer på Sunnaas. Disse utvekslingene går over 9-12 

måneder, og vil pågå over en treårsperiode i første omgang. 
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 Sunnaas sykehus HF fikk i 2015 forespørsel fra Helsedepartementet om å bistå Uruguay med 

utvikling av rehabilitering. Etter et kartleggingsbesøk ble behovene konkretisert. Det strekker 

seg fra kompetanse til organisering og forskning. I november gjennomførte Sunnaas sykehus 

undervisning til ti ulike senter i Uruguay via videokonferanse. Det kom umiddelbart positiv 

tilbakemelding på dette og det er dialog om videre arbeid her.       

 

Uløste utfordringer innsatsområde 2  

- Forskning, innovasjon og internasjonal aktivitet 

Sunnaas sykehus HF har et ansvar innen forskning på spesialisert rehabilitering. Foretaket 

opplever det stadig vanskeligere å få ekstern finansiering til forskning på dette feltet og ser det 

som en utfordring å skulle bruke mer interne midler for å opprettholde nødvending nivå på 

forskningen. Foretaket jobber med tiltak for å få tildelt mer eksterne forskningsmidler.   

 

Sunnaas sykehus HF vil fortsette arbeidet med å knytte forskningsarbeidet og den kliniske 

aktiviteten tettere sammen. Det er behov for å styrke samarbeidet mellom forskning og klinikk 

slik at resultatene kan implementeres rask til det beste for pasientene. 

 

Positive resultater innsatsområde 3  

- Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet 

 

Teknologi 

På mange områder er teknologi en nødvendighet for å drive sykehus i dag, både for de ansatte og 

for pasientene. I 2015 har Sunnaas sykehus HF prøvd ut flere digitale kanaler og er pilotprosjekt 

om bruk av sikker e-post gjennom min journal er gjennomført.  

 

I klinisk bruk øker stadig antallet polikliniske konsultasjoner over videokonferanse. 

Videokonferanse er prøvd ut med suksess på nye områder i pasientbehandlingen, som ved 

oppfølging av locked-in pasienter. Totalt antall pasientrelaterte videokonferanser i 2015 er 372, 

en tredobling fra 2011.  

 

Det er etablert er nytt studio for film og videoproduksjon, og i november gikk første webinar, et 

månedlig tilbud, på lufta. Det er en sterkt økende interesse i organisasjonen for å ta i bruk de nye 

digitale tjenestene. Sunnaas sykehus HF bidrar i flere regionale tiltak, arbeidsgrupper og nettverk 

innen IKT- området. I september ble DIPS oppgradert og vi forbereder for regional 

standardisering.  

 

Det er startet opp et overordnet arbeid i sykehuset knyttet til robotteknologi og rehabilitering. 

Det pågår to forskningsprosjekter i sykehuset, og man ser at dette er et befestet område 

internasjonalt. Sunnaas ønsker en overordnet plan og forankring med samarbeidspartnere på 

dette området. Arbeidet fortsetter i 2016.  

 

Informasjonssikkerhet  

I 2015 ble det gjennomført IKT-beredskapsøvelser i alle kliniske team. Hensikten var å øke 

ansattes bevissthet til beredskapsplaner, og spesielt hvordan de skal forholde seg til uforutsette 

IKT-problemer av større omfang. Det ble også tatt imot innspill til forbedring av planene. 
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Regionale funksjoner 

I 2015 opprettet regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ved Sunnaas sykehus HF 

tre fagnettverk innen hjerneskaderehabilitering, kreftrehabilitering og lungerehabilitering. Her 

deltar representanter fra helseforetakene og private rehabiliteringsinstitusjoner, samt 

brukerrepresentanter og representanter fra primærhelsetjenesten og høgskoler. Det er også 

etablert et ledernettverk for rehabiliteringsavdelinger på sykehusene og private 

rehabiliteringsinstitusjoner som samler rundt 60 deltakere til diskusjon om faglig utvikling og 

kunnskapsledelse.  

 

RKR arbeider også med et felles kjernesett av funksjon- og symptommål for 

rehabiliteringstjenestene i regionen, og et kunnskapstranslasjonsprosjekt for raskere 

implementering av nye, kunnskapsbaserte behandlinger, etter modell fra det verdens ledende 

rehabiliteringssykehuset Rehabilitation Institute of Chicago.  

 

I 2015 ble det inngått nye avtaler med 30 private rehabiliteringsinstitusjoner. Regional 

koordinerende enhet (RKE) har, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, gjennomført møter med 

koordinerende enheter i alle sykehusområdene og gjort kjent de nye rehabiliteringstilbudene. 

RKE har i hovedsak jobbet med tre regionale saker.  

 Å utvikle nettsider for habilitering og rehabilitering etter samme mal, slik at brukerne 

finner rehabiliteringstilbudene uansett hvor de starter nettsøket  

 Å lage en felles beskrivelse av koordinatorfunksjonen  

 Å oppdatere koordinerende enheter på nye lover for forskrifter med hjelp fra 

Helsedirektoratet  

 

Aker helsearena  

I 2015 har Sunnaas sykehus HF bidratt til å etablere Aker helsearena som en samhandlingsarena 

sammen med Oslo universitetssykehus HF (OUS) og Oslo kommune. En felles handlingsplan 

har gitt gode synergier. På rehabiliteringsområdet er det utviklet flere samarbeidsprosjekter. 

 

Aker helsearena har etablert et eget brukerutvalg med utgangspunkt i de eksisterende 

medvirkningsorganer i de tre organisasjonene. Det arbeides med felles kommunikasjonsplan og 

nettportalen akerhelsearena.no er etablert. En suksessfaktor er at hver av organisasjonene har en 

koordinator på Aker for å sikre fremdrift på samhandlingstiltakene. Sunnaas sykehus HF ønsker i 

2016 å etablere en treningspoliklinikk på Aker helsearena.  

 

Uløste utfordringer innsatsområde 3  

- Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet 

 

Behandle henvisninger på 10 dager 

I 2015 mottok vurderingsenheten ved regional koordinerende enhet (RKE) 12 761 henvisninger 

til private rehabiliteringsinstitusjoner, det er 1700 flere enn i 2014. Avslagsprosenten var 26 

prosent, noe forskjellig på ulike ytelsesavtaler. Endringer i pasientsikkerhetsloven fra 1. november 

2015 stiller krav til at henvisninger skal vurderes og svarbrev sendes til pasient med antatt tid for 

innleggelse innen 10 dager. Dette er en stor utfordring for RKE. I 2015 var median 11 dager og 

http://akerhelsearena.no/
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gjennomsnittet 18 dager til å vurdere en henvisning. I tillegg går det ytterligere noen dager før 

institusjonen det er henvist til, sender innkallingsbrev til pasienten. Det mangler digitale løsninger 

og kultur for å sende henvisninger elektronisk og mulighet til å videresende fra RKE til 

institusjonene.   

 

Pasientkonsultasjoner via videokonferanse 

Sunnaas sykehus HF samarbeider med NAV for å gjennomføre pasientkonsultasjoner på 

videokonferanse. Skjerpede krav til sikkerhet hos NAV er en av årsakene til denne ordningen 

ikke vil kunne fortsette. Sunnaas sykehus HF jobber med å finne enalternativ løsning og vurderer 

blant annet en tjenestemodell med pc-oppfølging.  

 

Begrenset tilgang til kunnskapsdatabaser  

Medarbeidere på Sunnaas sykehus HF har begrenset tilgang til kunnskapsdatabaser og 

fullversjoner av fagtidsskrifter. Sykehuset jobber med å finne en løsning på dette i samarbeid med 

Universitet i Oslo. 

 

Bruk av digitale verktøy 

Medarbeiderne på Sunnaas sykehus HF har behov for å øke sin kompetanse på de digitale 

verktøyene som benyttes i sykehuset. Det er bakgrunnen for at sykehuset har etablert e-helseåret 

2016.  

 

Positive resultater Innsatsområde 4  

– mobilisering av leder og medarbeider – utdanning, kompetanse og 

fleksibilitet 

 

Lavt sykefravær 

Sykefraværet i Sunnaas sykehus HF for 2014 var historisk lavt på 6,2 prosent. Måltallet for 2015 

ble nedjustert fra 6,5 til 6,0 prosent grunnet fortsatt meget lavt fravær gjennom første halvdel av 

2015. De siste månedene var imidlertid fraværet mer som tidligere år, slik at resultatet for 2015 

endte på 6,5 prosent – altså 0,5 prosent over måltallet.  

 

Sunnaas sykehus HF har gjennom hele 2015 hatt meget høy aktivitet. Større bygningsarbeider 

kombinert med full sykehusdrift, flere endringsprosesser i forbindelse med innflytting til nytt 

sykehusbygg, avvikling av virksomheten i Askim og ombygging av eksisterende bygningsmasse. 

Alle ansatte er blitt berørt av endringer. Med bakgrunn i dette er foretaket fornøyd med 

sykefraværsresultatet for 2015, men er samtidig opptatt av å jobbe videre med det forebyggende 

IA-arbeidet for å oppnå et godt resultat også i kommende år. 

 

Ny bedriftshelsetjeneste 

Sunnaas sykehus HF inngikk i januar 2015 avtale med bedriftshelsetjenesten, Telemark sykehus 

(Telemark BHT) om kjøp av bedriftshelsetjenester. Etter et års erfaring er foretaket meget godt 

fornøyd med leveransen, og opplever at tilbudet er på god vei til å bli godt integrert i 

organisasjonen.   

 

Brudd på arbeidsmiljøloven 
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Sykehuset har gjennom de siste år arbeidet systematisk for å redusere antall brudd på 

arbeidsmiljøloven. I perioden 2013 til og med 2015, er bruddene redusert fra 856 til 700 per år. 

Opplæring av ledere og ressurssekretærer samt oppfølging fra HR i månedlige møter med lederne 

er blant de gjennomførte tiltakene.  

 

Strategisk kompetanse 

Sunnaas sykehus HF jobber kontinuerlig med foretakets kompetansebehov, men har manglet et 

system for strategisk kompetansestyring. Dette ble tydelig under konsernrevisjonen i første tertial 

2015. Som ledd til tiltaksplanen er det utarbeidet en overordnet kompetansestyringsplan. Planen 

viser ansvars- og oppgavefordelingen mellom de ulike nivåer og redegjør for de trinnene i 

strategisk kompetanseplanlegging som knyttes opp mot foretakets øvrige strategi- og målarbeidet. 

 

Ressursstyring 

Sunnaas sykehus HF jobber kontinuerlig med ressursstyring for å skape økonomisk 

handlingsrom, overholde lov- og avtaleverk, ha en aktivitetsstyrt bemanning i tråd med foretakets 

krav til kvalitet og pasientsikkerhet - rett person på rett sted til rett pris. Videre skal ledere ha god 

ressursstyringskompetanse. Foretaket har prosedyre for ressursstyring- og arbeidsplanlegging, og 

har jobbet spesielt med kjøreregler for ferieavvikling, brudd på arbeidsmiljøloven, helg- og 

høytidsplanlegging og kalenderplanlegging. Legenes arbeidstid og arbeidsplaner er gjennomgått i 

henhold til lov- og avtaleverk, og kalenderplaner er innført for leger i utdanningsstillinger (LIS).  

 

Sunnaas sykehus HF strategi mot 2030  

I desember 2015 vedtok foretaksledelsen revidert mandat og fremdriftsplan som skal sikre 

styrebehandling av strategi 2030 i juni 2016. Strategidokument beskriver og drøfter 

utviklingstrekk relevant for foretakets fremtidige virksomhet og vurdere mulige 

utviklingsalternativer. Med utgangspunkt i pasientenes fremtidige behov for spesialisert 

rehabilitering, skal dokumentet beskrive en virksomhetsmodell for Sunnaas sykehus HF og, for 

utvalgte områder, drøfte ulike scenarier. Forslag til overordnete strategiske mål for Sunnaas 

sykehus HF frem mot 2030 er også en del av dette arbeidet. 

 
Simuleringslaboratorium 
Et lokale for akuttøvelser, trening i sykepleieprosedyrer og andre tverrfaglige oppgaver er satt 

opp sentralt i sykehuset. Lokalet er også egnet som møteplass mellom sykehuset, høyskoler, 

universitet og næringsliv, for å diskutere og teste ut innovative tjenester og produkter. I tillegg har 

Sim-lab aktuelt fysioterapiutstyr for behandling av pasienter med skjermingsbehov. 

 

Jobb smartere prosjekter 

Ledere på Sunnaas sykehus HF forplikter seg i sine lederavtaler til å lede to til tre innovasjons- 

eller jobb smartere prosjekter. Jobb smartere er å løse like oppgaver til samme eller bedre kvalitet, 

med mindre ressurser som tid, personell og energi. Prosjektene gjennomføres i avdelingene og 

har egne budsjett. 38 prosjekter er startet opp. Tre er implementert, sju er i implementeringsfasen 

og seks er tatt i bruk av flere avdelinger. Resten er under arbeid internt eller eksternt.  
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Uløste utfordringer innsatsområde 4  

– mobilisering av leder og medarbeider – utdanning, kompetanse og 

fleksibilitet 

 

Verktøy for kompetansekartlegging 

Sunnaas sykehus HF savner et verktøy for kompetansekartlegging. Det er positivt at 

kompetansekartleggingsverktøyet Dossier rulles ut for leger i spesialisering i foretakene i 2016. 

Det samme, eller et tilsvarende verktøy, bør tilbys alle faggrupper innen helseforetakene. Et slikt 

verktøy er avgjørende i ressursplanleggingen for å sikre at vi har rett kompetanse til rett tid og 

sted.  

 

Kalenderplaner 

Sunnaas sykehus HF har som mål i 2016 å innføre kalenderplaner for alle enheter slik at vi får en 

mer aktivitetsbasert arbeidsplanlegging. Dette vil kreve gode veiledere og lederforankring, samt 

god dialog og medvirkning fra de ansattes representanter. Sykehuset vil jobbe spesielt med å 

formidle fordelene med kalenderplaner for dem som skal bruke verktøyet.    

 

Opprettholde antall helsefagarbeiderlærlinger 

Sunnaas sykehus HF har som mål å ha seks helsefagarbeiderlærlinger til enhver tid. Erfaringer 

viser at flere velger å slutte grunnet sykdom, ønske om videreutdanning eller at de finner ut at 

den yrkeskarrieren de er på vei inn i ikke passer til dem. Det er en utfordring å opprettholde 

ønsket antall lærlinger gjennom hele året. Basert på erfaringer ser vi fordeler ved å tilby 

lærlingeplasser til kandidater som er noe eldre enn dem som kommer rett fra gjennomført 

skoleløp. Foretaket planlegger å legge til rette for lærlingepraksis for yrkesaktive kandidater som 

ønsker autorisasjon innen helsearbeiderfaget.  

 

Rapporteringsrutiner arbeidsmiljøloven 

Foretakene har per i dag ulik praksis av arbeidsmiljøloven oppsett i det administrative systemet, 

og ulike rapporteringsrutiner. Sunnaas sykehus HF ønsker en regional satsing på standardisering 

av oppsett og rapportering slik at en kan få et bedre sammenligningsgrunnlag helseforetakene i 

mellom. 

 

Positive resultater innsatsområde 5  

- organisering og utvikling av fellestjenester 

 

Miljøstyring sertifisert  

Sunnaas sykehus HF gjennomførte i desember 2015 ekstern revisjon med DNV.GL etter ISO 

14001:20014 miljøstyringssystemer uten avvik. Sykehuset ble fremhevet for sitt arbeid med å 

ivareta naturmangfold og legge til rette for terapeutisk bruk av utearealene og dermed få 

omgivelsene til å fremstå som en integrert del av sykehuset. Arbeidet er konkretisert gjennom 

uteområdet for barn og unge. Sykehuset samarbeider med kommunen og andre lokale 

interessenter om utvikling av utearealene og turområder i sykehusets nærhet. I en mulighetsstudie 

for utvikling og drift av utearealene vurderes innovative utviklingsløsninger.       
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Bygg 

Sunnaas sykehus HF har faset ut kondemnabel bygningsmasse på til sammen 2600 kvadratmeter 

og erstattet den med nytt sykehusbygg som svarer til dagens krav til pasientrom og fasiliteter. 

Arbeidet er gjennomført i henhold til fremdriftsplan og levert til rett tid og rett pris. Bygget 

inneholder blant annet egen avdeling for barn og unge med tilhørende uteområde. Parallelt med 

byggingen har sykehuset gjennomført ulike tilpasningsprosesser, hovedsakelig i klinikk. Et 

ledernivå er fjernet fra organisasjonskartet og nødvendig ombygging av eksisterende arealer er 

gjennomført slik at administrasjon og fagmiljøer bruker arealene optimalt.  

 

Uløste utfordringer innsatsområde 5  

- organisering og utvikling av fellestjenester 

 

Bygg 

Sunnaas sykehus HF har to bygg med lav tilstandsgrad for fremtidsrettet klinisk virksomhet. 

Byggene er planlagt erstattet med nytt bygg i byggetrinn 3. Sykehusets idéfaserapport er sendt til 

behandling i Helse Sør-Øst.     

 

Beredskapssamarbeid 

Sunnaas sykehus HF har oppdaterte beredskapsplaner. Eget arbeid og ekstern revisjon avdekket i 

2015 at sykehuset mangler et samlet overordnet planverk og rutiner som dekker 

beredskapsøvelser og evakuering på alle nivåer, alle lokasjoner og alle skift. Sykehuset har satt 

frist at dette skal være på plass innen utgangen av 2016.  

 

Positiver resultater innsatsområde 6  

- Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 

 

Positivt økonomisk resultat 

Driften og finansiering av investeringer har i 2015 vært meget bra og alle mål er oppnådd. 
Foretaket har et positivt resultat på 16,9 millioner som er 2,9 millioner over budsjett. Resultat er 
ikke revidert. 
 

Nytt bygg til rett tid og rett pris 

Nytt sykehusbygg på 5000 kvadratmeter ble fullført sommeren 2015, til avtalt tid og innenfor 

budsjetterte rammer og avsatte tilleggsreserver på totalt 265 millioner. Det var full sykehusdrift i 

byggeperioden.  

 

Uløste utfordringer innsatsområde 6  

- Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring  

 

Finansieringsmodell rehabilitering  

Dagens finansieringsordning av spesialisert rehabilitering er for lite differensiert. Sunnaas sykehus 

HF holder i hovedsak på med spesialisert rehabilitering, hvor det kun finnes én DRG-kode for 

kompleks rehabilitering. En DRG-kode reflekterer ikke den varierende kosten til ulike 

rehabiliteringsprogrammer innenfor spesialisert rehabilitering og en tilbyder av spesialisert 

rehabilitering er da avhengig av å kunne tilby en blanding av under- og overfinansierte 
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rehabiliteringsprogrammer. Det er utfordrende, da vi ser tendenser til at andre aktører ønsker å 

tilby de overfinansierte rehabiliteringsprogrammene, mens ingen aktører ønsker å tilby de sterkt 

underfinansierte tjenestene. Det vil være uheldig for pasientene som har behov for den mest 

kompliserte behandlingen, dersom midler til deres behandling reduseres.  

 

En annen utfordring er at polikliniske tilbud er underfinansiert. Dette gjelder spesielt komplekse 

problemstillinger med behov for tverrfaglig vurdering, der det per i dag er økonomiske insentiver 

for innleggelse istedenfor eksempelvis ambulant tilsyn der pasienten befinner seg. Der det er 

mulig, er slike tilsyn også å foretrekke fordi de medfører god rådgiving og veiledning til pasient, 

pårørende og lokale tjenester. 

 

Ledelse- og informasjonssystem 

Sunnaas Sykehus HF har ingen løsning for sentralisert oppsamling, konsolidering og lagring av 

styrings- og kvalitetsdata (datavarehus). Dette skaper utfordringer i analyse- og kvalitetsarbeid og 

fører til behov for manuelt arbeid der en regelmessig må hente ut data fra en rekke forskjellige 

kilder med de ulemper dette medfører. Det vil være hensiktsmessig å vurdere en 

datavarehusløsning med en sentralisert base som henter og konsoliderer forskjellige data fra 

forskjellige kildesystemer. Dette vil forenkle og automatisere en rekke arbeidsprosesser i tillegg til 

at det vil styrke analyse- og rapporteringsgrunnlag ved foretaket. 

 

Dokumentasjon av helseøkonomisk gevinst av spesialisert rehabilitering 

Samfunnet står ovenfor prioriteringer av knappe ressurser til helse. Sunnaas sykehus HF ønsker å 

bidra til å finne felles måleverktøy for å måle resultat av behandling og den helseøkonomiske 

gevinsten tjenestene gir. En utfordring med å gjennomføre helseøkonomiske analyser er mangel 

på strukturert data i det pasientadministrative systemet. Journalene inneholder store mengder data 

om tester og undersøkelser, men på grunn av tekniske begrensinger er de ustrukturerte, slik at det 

ikke kan hentes ut data på en effektiv måte. Foretaket har det siste året lagt til rette for flere 

strukturerte registreringer av pasientene. På sikt vil dette brukes inn i arbeidet med 

helseøkonomisk gevinst for behandlingsprogrammene på sykehuset. 

 

2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering 

 

Sunnaas sykehus HF har levert tilfredsstillende på alle områder i oppdrags- og 

bestillingsdokumentet. 

 

Mål om ventetider på under 65 dager i spesialisthelsetjenesten, som var det området Sunnaas 

sykehus HF hadde et negativt avvik på i 2014, er nå oppfylt. Gjennom 2015 har foretaket jobbet 

systematisk med å redusere ventetider i poliklinikken og i det sengebaserte tilbudet. Den positive 

utviklingen fra tiltak iverksatt i 2014 har fortsatt gjennom 2015. Det har resultert i en nedgang i 

ventetider gjennom hele året, og gjennomsnittlig ventetid pr. 31.12.2015 var 52 dager.  

 

I 2015 ble Sunnaas sykehus HF reakkreditert for en treårsperiode på høyeste internasjonale nivå 

av Commission on Accreditation for Rehabilitation Facilities (CARF), en internasjonal ideell 

organisasjon som akkrediterer tjenesteleverandører innen helse og omsorg. Reakkrediteringen 
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inkluderer alle behandlingsprogram, styret, administrasjon og ledelse. Sykehuset er tidligere 

akkreditert i 2006 og reakkreditert i 2009 og 2012.    

 

Nytt sykehusbygg ble fullført til avtalt tid og innenfor budsjetterte rammer og avsatte 

tilleggsreserver på totalt 265 millioner. Det var full sykehusdrift i byggeperioden. Sunnaas sykehus 

HF gjennomførte en omorganisering og eliminerte et ledernivå da de tidligere seksjonene i klinikk 

ble løftet til avdelinger. Dette ble gjort for å tilpasse behandlingstilbud og tjenester til fasilitetene i 

det nye sykehusbygget.  

 

Resultater fra pasienttilfredshetsundersøkelsen indikerer at Sunnaas sykehus HF har nådd 

hovedmålet med å skape et økonomisk handlingsrom uten at kvaliteten på tjenestene er redusert. 

Foretaket jobber stadig med økt kvalitet i pasientbehandlingen gjennom forskning, 

kunnskapsbasert praksis, systematisk forbedringsarbeid og høy grad av pasientsikkerhetskultur 

blant våre ansatte.  
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DEL II: RAPPORTERINGER 

3. Rapportering i forhold til oppdrag og bestilling 2015 

3.1. Visjon, verdigrunnlag og mål for helseforetaksgruppen 

 Helse Sør-Østs visjon er å skape: 

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

bakgrunn, kjønn og økonomi 

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. 

Gjennom 2015 har Sunnaas sykehus HF jobbet systematisk med å redusere ventetider i 

poliklinikken og i det sengebaserte tilbudet. Den positive utviklingen fra tiltak iverksatt i 2014 har 

fortsatt gjennom 2015. Det har resultert i en nedgang i ventetider gjennom hele året, og 

gjennomsnittlig ventetid pr. 31.12.2015 var 52 dager. Mål for året ble justert i styremøtet i mars 

2015 til under 55 dager. Foretaket leverer resultat under målkrav. Styret i Sunnaas sykehus HF 

har fått månedlig rapportering på utvikling og resultater. 

 

Sunnaas sykehus HF har to fristbrudd i 2015. 

 

 Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 

Det er gjennomført fire prevalensundersøkelser i 2015. Akkumulert var andel sykehusinfeksjoner 

for 2015 2,9 prosent. Sykehuset jobber aktivt med å forebygge infeksjoner. I forbindelse med 

innflytting i nytt sykehusbygg i juni 2015tok Sunnaas sykehus HF i bruk egne lokaliteter for 

pasienter med behov for skjerming på grunn av smitte. 

 

 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 

I 2015 har 74 prosent av pasientene fått timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt 

henvisning. Målet er at alle pasienter får timeavtale i henhold til dette.  Dette er en liten nedgang 

fra 2014. Nye tiltak er satt inn for å sikre måloppnåelse. “Direkte booking” er et område ledelsen 

og inntaksansvarlige har hatt fokus på gjennom hele året. Inntakskoordinatorene følger rutiner 

som sikrer kontinuerlig daglig oppfølging. Kontinuitet og systematisk arbeid har hatt avgjørende 

betydning for den høye økningen av timeavtale gitt ved svar på henvisning.  Arbeidet har vært 

forankret i alle ledernivåer i sykehuset. 

 

 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for 

egen enhet. 

60 prosent av de ansatte svarer at de har vært involvert i oppfølging av medarbeider-

undersøkelsen 2015. Dette er en nedgang fra forrige år, da 65 prosent svarte at de hadde vært 
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involvert. Alle enheter, med unntak av to, har utarbeidet handlingsplaner etter 

medarbeiderundersøkelsen i 2015. Det er derfor vanskelig å forklare nedgangen i årets 

undersøkelse. Tvert i mot har det vært en uttalt forventning, blant annet fra sentralt 

arbeidsmiljøutvalg, at måltallet i årets undersøkelse ville være høyere enn i fjor. 

 

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.  

Sunnaas sykehus HF hadde et resultat for 2015 på kr 16,9 millioner mot budsjett på kr 14 

millioner. Det gir et positivt budsjettavvik på kr 2,9 millioner. Resultatet er ikke revidert. 

 

3.2. Resultatoppnåelse for mål 2015 

3.3. Tildeling av midler 

Drift og investering 

 Sunnaas sykehus skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og slik at de kommer pasientene til 

gode. Sunnaas sykehus skal i 2015 basere sin virksomhet på de tildelte midler. 

 

 

Rapportering for tildelte midler 2015 i tusen kr 

Basisramme 
Tildeling: 388 019 

Resultat1: 388 019 

- herav forskning i basis 
Tildeling: 2 663 

Resultat1: 2 663 

Nasjonale kompetansetjenester 
Tildeling: 31 602 

Resultat1: 31 602 

Statlige tilskudd 
Tildeling: 133 

Resultat1: 133 

ISF-refusjoner 
Tildeling: 118 436 

Resultat1: 112 973 

I alt 
Tildeling: 538 190 

Resultat1: 532 727 

 

 

 Virksomheten innen ”Raskere tilbake” skal videreføres i henhold til de rammebetingelser som er gitt fra Helse Sør- Øst 

RHF. Midler til finansiering av ”Raskere tilbake” omfattes ikke av tabellen over, men kommer i tillegg. 

Foretaket har i 2015 hatt 1410 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. 

 

Resultat 

 Årsresultat 2015 for Sunnaas sykehus HF skal være på minimum 14 millioner kroner. 

Foretaket har i 2015 levert helsetjenester av høy kvalitet innenfor de tildelte rammer og i tråd 

med oppdrag- og bestillingsdokumentet. 
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Rapportert resultat for 2015 er kr 16,9 millioner, noe som gir et positivt budsjettavvik på kr 2,9 

millioner sett mot økt resultatkrav.  

 

Likviditet og investeringer 

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

Sunnaas sykehus HF har i løpet av 2015 utført ordinære investeringer innenfor tildelt ramme. 

Foretaket har tatt opp lån vedrørende ny sykehusfløy på i alt kr 130 millioner i 2015, noen som 

utgjør ca. 50 prosent av planlagt kost for ny sykehusfløy. Drift av sykehuset er tilpasset innenfor 

tilgjengelige rammer.  

 Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2015 skal ikke benyttes til investeringer 

i 2015 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

Sunnas sykehus HF har et positiv resultat på 16,9 millioner for 2015. Det positive resultatet er 

ikke benyttet til investeringer i 2015 og heller ikke budsjettet benyttet i 2016. Overskuddet vil 

trolig benyttes til realisering og finansiering byggetrinn 3. 

 

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

investeringsforpliktelser. 

Sunnaas sykehus HF har gode rutiner for planlegging av investeringsprosjekter og tar høyde for 

resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før etablering av nye 

forpliktelser.  Prosjektet nytt tverrbygg ble fullført innenfor budsjetterte rammer og avsatte 

tilleggsreserver på totalt 265 millioner. 

 

 Egenkapitalinnskuddet til pensjonsinnretningen skal salderes innenfor helseforetakets tilgjengelig investeringsmidler i 

2015. 

Sunnaas sykehus HF skal saldere egenkapitalinnskuddet til pensjonsinnretningen innenfor 

foretakets tilgjengelig investeringsmidler i 2015, som budsjettert. 

 

Investeringer med regional likviditet 

 Iverksatte investeringsprosjekter skal videreføres i henhold til plan, med riktig kvalitet og innenfor økonomiske rammer. 

Prosjektet nytt tverrbygg ble fullført innenfor budsjetterte rammer og avsatte tilleggsreserver på 

totalt 265 millioner. Foretaket har tatt opp lån i 2015 til ny sykehusfløy på i alt kr 130 millioner i 

2015, noe som utgjør ca. 50 prosent av planlagt kost for ny sykehusfløy. 

Selve bygget ble tatt i bruk to måneder tidligere enn planlagt. 

  

 Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser for investeringsprosjekter. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse er blitt gjennomført i forbindelse med prosjektet nytt tverrbygg. 

 

 Prosjektenes fremdriftsplan skal tilpasses tilgjengelig likviditet til investeringer. 

Prosjektet nytt tverrbygg ble fullført innenfor budsjetterte rammer og avsatte tilleggsreserver, 265 

millioner. 

 

Overføring av likviditet - driftskreditt 

 Sunnaas sykehus skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av Helse Sør-Øst RHF. 

Sunnaas sykehus HF har i 2015 ikke hatt behov for driftskreditt utover gjeldende ramme.  
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 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 for dette behovet. 

Sunnaas sykehus HF har i 2015 ikke hatt behov for driftskreditt utover gjeldende ramme.  

3.4. Aktivitet 

 Budsjettert aktivitet skal være i tråd med oppdrag og bestilling 2015. 

Rapportering av aktivitet 2015 Somatikk VOP BUP TSB 

Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, 

poliklinikk og bilo. legem.) i henhold til 

”sørge for”-ansvaret 

Krav: 5 713    

Resultat1: 5 483    

Pasientbehandling 

- Antall utskrevne pasienter, 

døgnbehandling 

Krav: 2 809    

Resultat1: 2 903    

- Antall liggedøgn døgnbehandling 
Krav: 44 550    

Resultat1: 43 428    

- Antall dagbehandlinger 
Krav: 0    

Resultat1: 0    

- Antall inntektsgivende polikliniske 

konsultasjoner 

Krav: 2 788    

Resultat1: 3 050    

 

 

Helseforetakets kommentarer: 

Aktivitet pasientbehandling er tilnærmet som budsjettert totalt sett med bare 22 diagnose relaterte 

grupper (DRG) heldøgn og 6 DRG poliklinikk i negativt avvik. Det er imidlertid negativt avvik 

på DRG “sørge for”  pasienter med 219 DRG heldøgn og 11 DRG for poliklinikk. Positivt avvik 

for “gjester” er på til sammen 201 DRG. Noe av utfordringen i 2015, som i 2014, har vært 

mangel på finansiering på vurdering av førerkort som opptar flere senger og er ressurskrevende. 

Dette dreier seg om 40 innleggelser. 

 

Aktivitet på poliklinikk har vært 262 konsultasjoner over budsjettert. Foretaket er tilfreds med 

dette positive avviket da poliklinisk intervenering har vært et satsningsområde i flere år.  

 

 Aktiviteten i 2015 skal være innrettet for å ivareta mål om tilgjengelighet. 

Foretaket har god tilgjengelighet og har igjennom 2015 redusert gjennomsnittlig ventetid til 52 

dager. 

 

3.5. Pasientenes helsetjeneste 

 Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være under 65 dager. 

Gjennom 2015 har foretaket jobbet systematisk med å redusere ventetider i poliklinikken og i det 

sengebaserte tilbudet. Den positive utviklingen fra tiltak iverksatt i 2014 har fortsatt gjennom 

2015.  Det har resultert i en nedgang i ventetider gjennom hele året, og gjennomsnittlig ventetid 

pr. 31.122015 var 52 dager. Mål for året ble justert i styremøtet i mars 2015 til under 55 dager pr. 

31.12. 2015. Sunnaas sykehus HF leverer resultat under målkrav, og Styret har fått månedlig 

rapportering på utvikling og resultater. 
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 Sunnaas sykehus skal gjennomføre tiltak for å redusere variasjoner i effektivitet og ventetid mellom sykehusene, herunder 

sikre læring mellom avdelinger og sykehus ut fra kunnskap om beste praksis og særskilt vurdere hvilke konkrete tiltak 

som er nødvendig for å redusere ventetider og øke effektiviteten hos enheter som er mindre effektive enn gjennomsnittet, 

implementere faglige retningslinjer og standardisere pasientforløp, identifisere flaskehalser i pasientbehandlingen og 

konkrete tiltak for å avhjelpe disse, sikre tiltak for bedre planlegging og organisering slik at kapasiteten ved 

poliklinikker og operasjonsstuer samt utstyr utnyttes bedre gjennom døgnet samt identifisere tiltak for hvordan private 

aktører kan benyttes mer målrettet.  

Sunnaas sykehus HF har deltatt aktivt på de læringsarenaer som er initiert av Helse Sør-Øst. 

Retningslinjer er fulgt og poliklinikken har økt kapasitet. Foretaket samarbeider med andre 

sykehus og private rehabiliteringsinstitusjoner for å sikre gode pasientforløp. Blant 

samarbeidspartnerne er OUS, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Ahus, Cato-senteret, 

Beitostølen og Høyenhall. 

 Det regionale helseforetaket er pålagt å legge fram for departementet en plan med konkrete tiltak for å redusere ventetider 

og implementere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale retningslinjer for hvert enkelt helseforetak og regionen 

samlet, innen 1. april 2015. Departementet vil legge planene til grunn for oppfølgingsmøtene gjennom 2015. 

Helseforetaket vil i eget brev bli gitt nærmere anvisning om hvordan en slik plan skal utarbeides og frist for innsending av 

bidrag til Helse Sør-Øst RHF.  

Sunnaas sykehus HF har en representant inn i den regionale arbeidsgruppen for prosjektgruppe 

pasientforløp og pakkeforløp kreft. Det arbeides kontinuerlig med behandlingsprogram og 

standardiserte pasientforløp til våre målgrupper. Gjennom 2015 er det publisert tre pasientforløp 

på nettsiden sunnaas.no. Flere er klare for publisering. Når det gjelder pakkeforløp har sykehuset 

ansvar knyttet til rehabilitering, etter gjennomført forløp.  

 

 Ingen fristbrudd. 

Sunnaas sykehus HF har hatt to reelle fristbrudd i 2015. Pasientene fikk behandling kort tid etter 

frist for start av behandling. 

 

 Det skal etableres flere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale retningslinjer. 

Ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF 

 

 Alle helseforetak som behandler kreft skal ha kontaktinformasjon til forløpskoordinatorer tilgjengelig på internett slik at 

både pasienter som er henvist til pakkeforløp og fastleger vet hvor de skal henvende seg. 

Ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF 

 

 Offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid.  

I tillegg til den nasjonale undersøkelsen (PasOpp), gjennomføres kontinuerlig 

pasienttilfredshetsundersøkelse. Resultatet for 2015 viser at 91 prosent av pasientene var tilfreds 

eller svært tilfreds med oppholdet.  

Resultatene fra den nasjonale PasOpp-undersøkelsen blir offentliggjort på sunnaas.no, og 

utvalgte områder fra den interne undersøkelsen blir hengt opp som oppslag i avdelingene. Det 

utarbeides en årlig kvalitetsrapport som også gjøres kjent på nettsiden, og rapporten inneholder 

bl.a. resultater fra den interne pasienttilfredshetsundersøkelsen.  

Resultatene fra begge undersøkelsene blir brukt i forbedringsarbeidet og er forankret i 

linjeledelsen. Brukerutvalget orienteres om resultatene og involveres i forbedringsarbeidet. 

 

  

http://www.sunnaas.no/
http://www.sunnaas.no/
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 Alle helseforetak som har barneavdelinger skal opprette ungdomsråd. 

Lærings- og mestringssenteret i kompetanseenheten har i samarbeid med enhet for barn og unge 

og brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF, startet prosessen med å etablere ungdomsråd. 

Det er innhentet informasjon fra eksterne miljøer som har etablert tilsvarende, vært tema på 

dialogmøte med brukerorganisasjoner samt at ansatte har deltatt på work- shop “Hvordan lykkes 

med ungdomsråd i helseforetak?” i regi av Unge funksjonshemmede og Akershus 

universitetssykehus, støttet av Helsedirektoratet. Sykehuset har startet arbeidet med mandat og 

plan for etableringen. Dette vil være innført innen 01.03.16.  

3.6. Kvalitet og pasientsikkerhet 

 Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status skal ha nasjonal dekningsgrad og god datakvalitet. Helseforetaket skal 

bidra til dette ved å rapportere til disse i henhold til krav. 

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister har nasjonal status som medisinske kvalitetsregister. 

Årsrapport 2014 kom i slutten av 2015. Rapporten er i sin helhet tilgjengelig på norscir.no og på 

kvalitetsregister.no. Resultatene brukes til forbedring av klinisk praksis, og registeret utvides med 

flere datasett i 2015. 

 

 Helseforetaket skal bidra i Helsedirektoratets arbeid med daglig oppdaterte data i Norsk pasientregister. 

Sunnaas sykehus HF bidrar daglig med oppdaterte data i Norsk pasientregister 

 

 Helseforetakene skal formidle og kommunisere kvalitetsresultater og uønskede hendelser til pasienter, pårørende og 

offentligheten på egnet måte. 

Årlig kvalitetsrapport publiseres på sunnaas.no. Rapporten inneholder informasjon om 

kvalitetsområder som tilgjengelighet, effektivitet, effekt og tilfredshet.  

Forbedringsarbeid knyttet til meldepliktige uønskede pasienthendelser publiseres på sunnaas.no. 

 

 Helseforetaket skal påse at pasientadministrative rutiner sikrer god ivaretakelse av nye pasientrettigheter som følge av 

endringene i pasient- og brukerrettighetsloven, ordningen med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp for kreft. Endringer i 

pasient- og brukerrettighetsloven trer i kraft i løpet av annet halvår 2015. Helseforetaket skal ta i bruk reviderte 

prioriteringsveiledere i 2015. 

Sunnaas sykehus HF er reakkreditert etter det amerikanske kvalitetssystemet Commission on 

Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF). CARF-akkreditering ble oppnådd første gang i 

2006 og deretter i 2009, 2012. Siste reakkreditering ble gjennomført høsten 2015. Akkrediteringen 

innebærer en granskning av foretakets virksomhetsstyring samt av alle 

rehabiliteringsprogrammene. 

 

Regionale føringer for pasientadministrative rutiner er fulgt og revidert prioriteringsveileder er 

tatt i bruk. 

 

 Helseforetaket skal holde seg oppdatert om beslutninger som blir gjort i Beslutningsforum og sørge for at klinisk praksis 

er i tråd med beslutningene. Det skal ikke tas i bruk metoder som er avvist av Beslutningsforum. 

Området er ivaretatt. 

 

 Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, påpeker blant annet 

avvik som kan knyttes til helseforetakenes databehandlingsansvar. Helseforetakets oppfølging av Riksrevisjonenes 

rapport må også omfatte systemer for å håndtere bortfall av IKT i kjernevirksomheten. 

http://www.sunnaas.no/
http://www.sunnaas.no/
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Bortfall av IKT i kjernevirksomheten er ivaretatt i foretakets beredskapsplan. 

 

 Helseforetaket skal drive kontinuerlig forbedringsarbeid innen legemiddelområdet og, i samarbeid med Sykehusapotekene, 

medvirke til å sikre gode og effektive pasientforløp og arbeidsprosesser for å oppnå god pasientsikkerhet og økt effektivitet. 

Pasientgrupper som spesifikt har behov for informasjon og oppfølging av legemiddelbehandling gjennom sykehusoppholdet 

og ved utskrivning skal prioriteres. 

Sunnaas sykehus HF gjennomfører samarbeidsmøter med Sykehusapotekene HF tre – fire ganger 

hvert år. I avtalen inngår hva som skal være farmasøytens oppgaver. Dette følges opp i 

samarbeidsmøtene.   

 

Legemiddelinformasjon til pasient og samarbeidende helsepersonell ved utskriving fra sykehus 

inngår som et av innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet. Sykehuset arbeider med å 

innføre samstemming av legemiddellister ved mottak av pasient og ved utreise. Foretaket deltar i 

HSØ sitt læringsnettverk for samstemming av legemiddellister. 

 

Legemiddelgjennomgang etter IMM-metode med farmasøyt har vært gjennomført ved den enhet 

som har det mest komplekse legemiddelforbruket.  

 

Sunnaas sykehus HF samarbeider med Sykehusapotekene HF i forskings- og utviklingsprosjekter 

gjennom bl.a. å gjennomføre en masteroppgave i farmasi rettet mot inneliggende pasienter med 

ryggmargsskade.  Det arbeides aktivt med forberedelse av et doktorgradsarbeid som vil være et 

samarbeid mellom Sykehusapotekene HF, Farmakologisk institutt ved Det medisinske fakultet, 

Farmasøytisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Sunnaas sykehus HF.  

 

3.7. Personell, utdanning og kompetanse 

 Det skal utvikles strategi for kompetansedeling og kompetanseutveksling med kommunale helse- og omsorgstjenester i 

regionen. Helseforetaket skal bidra i dette arbeidet. 

Sunnaas sykehus HF følger regionale prosesser som er forankret i samarbeidsavtaler mellom 

helseforetakene og kommune. Samtidig arbeider sykehuset med kontinuerlig kompetansedeling 

knyttet til overføring av pasienter til kommuner. 

 

 Det skal etableres kompetansenettverk i klinisk rettsmedisin i samarbeid med de institusjonene som i dag ivaretar 

rettspatologi og klinisk rettsmedisin. 

Ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF 

 

3.8. Forskning og innovasjon 

 Sunnaas sykehus skal bidra til realiseringen av tiltak som er foreslått i HelseOmsorg21 og som prioriteres av Helse Sør-

Øst RHF i dialog med de andre regionale helseforetakene. 

Forskningen ved Sunnaas sykehus HF tilstrebes å være i tråd med anbefalingene fra Helse Sør-

Øst, spesielt i form av å være pasientnær, klinisk og relevant. 

 

Forskning 

 Sunnaas sykehus skal ta delta i nasjonale forskningsnettverk som er faglig relevante for helseforetaket. 
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Sunnaas sykehus HF er aktive deltakere i mange relevante nasjonale, og internasjonale, 

forskningsnettverk, blant annet som aktiv deltaker i CHARM, og spesielt vedrørende 

forskningsprosjekter om hjerneskader og ryggmargsskader. 

 

 Sunnaas sykehus skal legge til rette for styrket brukermedvirkning i forskning. 

Sunnaas sykehus HF tilstreber brukermedvirkning i alle pågående og planlagte 

forskningsprosjekter. 

 

Innovasjon 

 Sunnaas sykehus skal ta initiativ til og/eller delta i innovasjonsprosjekter der samarbeid med andre 

helseforetak/sykehus blir vurdert. 

Våren 2015 etablerte Sunnaas sykehus HF samarbeid med tre andre helseforetak (Oslo 

universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Innlandet sykehus) knyttet til konkrete 

innovasjonsprosjekter, herunder deltatt i søknader med andre HF (Østfold) om finansiering for 

prosjekter 2016. 

 

 Sunnaas sykehus skal utnytte nyanskaffelser til å fremme innovasjon. 

Sunnaas sykehus HF har en løpende dialog med innkjøpsavdeling knyttet til nyanskaffelser som 

kan fremme innovasjon. Videre inngår innovasjonssjefen i gruppe som arbeider med endring og 

utvikling av bygningsmassen. 

 

3.9. Styringsparametre 2015 

Styringsparametre Mål 
Status (og regionens 

gj.snitt) 

Tilgjengelighet og brukerorientering HF 
RHF 

snitt 

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i 

spesialisthelsetjenesten, somatikk 

Bes spesielt om kommentarer knyttet til: 

 - Tiltak med å redusere ventetider for prioriterte og ikke-prioriterte 

pasienter 

- Langtidsventere (ventetid over 1 år) 

- Tiltak for å forhindre variasjon i effektivitet og ventetider 

- Bruk av private leverandører på Helse Sør-Øst avtaler 

 

Under 65 

dager  

3. tert. 

2015: 

 

51,7 

 

68,4 

Kommentarer: 

Ventetiden har gått ned det siste året og foretaket opplever å ha god kontroll på ventende.  

Foretaket har skrevet ut én pasient som er registrert ventende over et år.  Kontrollrutiner er 

iverksatt for å hindre lovbrudd og at pasientenes venter unødig lenge.  

Andel fristbrudd for rettighetspasienter - avviklede, somatikk 0 % 
3. tert. 

2015: 

 

2,5 

% 

 

 

5,3 % 

 

Kommentarer: 

Foretaket har hatt to reelle fristbrudd i 2015. Pasientene fikk behandling kort tid etter fristen som 
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var satt for oppstart av behandling. 

Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp 
  

Ikke 

aktuelt 
73 % 

Kommentarer: 

 Ikke aktuelt 

Andel pakkeforløp som er gjennomført innen definert standard 

forløpstid, uavhengig av type pakkeforløp  

 

 

Ikke 

aktuelt 

64 % 

 
Kommentarer: 

 Ikke aktuelt 

Kvalitet og pasientsikkerhet HF 
RHF 

snitt 

Brukererfaringer for inneliggende pasienter som får behandling i 

somatiske sykehus 

Kunnskapssenterets rapport for resultater 

ved norske sykehus (2015). Foretaket bes 

kommentere egne resultater sett opp mot 

RHF-resultatet. 
Kommentarer: 

Rapport for 2015 foreligger ikke på det nåværende tidspunkt.  

Rapport for 2014 ble mottatt i august 2015. Ved sammenligning av egne resultater med Helse 

Sør-Øst RHF, får Sunnaas sykehus HF bedre tilbakemeldinger på alle områdene med unntak av 

ett område, som gjelder standard. Området standard omfatter utstyr, lokaliteter, ro og hvile, mat 

og renhold. Det bør nevnes at i den aktuelle perioden undersøkelsen pågikk, har det vært full drift 

mens nytt sykehusbygg har vært under oppføring. 

Sykehusinfeksjoner Under 3 % 

Per 

november 

2015: 

 

2,9 % 

 

4,2 % 

Kommentarer: 

Rapporteringspliktige infeksjoner oppstått i egen institusjon er for fire målinger i 2015 på 2,9 %. 

Det vil si 3,1 % i februar, 6,2 % i mai, 2,1 % i september og 2,0 % i november. Sykehuset jobber 

aktivt med å forebygge infeksjoner på alle nivåer i organisasjonen og i forbindelse med innflytting 

i nytt sykehusbygg i juni 2015 etablerte vi to egne smitterom. 

Andel tvangsinnleggelser psykisk helsevern voksne 
 

 

 

Ikke 

aktuelt 
20,4 % 

Kommentarer: 

Ikke aktuelt 

Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har 

fått behandling med trombolyse   

Ikke 

aktuelt 
13,3 % 

 

 Ikke aktuelt 

Andel pasienter med hjerneslag som legges direkte inn på slagenhet   
 

Ikke 

aktuelt 
91,4 %  

Kommentarer: 

 Ikke aktuelt 

Overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus      
Ikke 

aktuelt 
95,1 %    

Kommentarer: 

 Ikke aktuelt 
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Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre 

 Kunnskapssenterets rapport for resultater 

fra pasienterfaringsundersøkelsen (2014). 

Foretaket bes kommentere egne resultater 

sett opp mot RHF-resultatet.   
Kommentarer: 

 Ikke aktuelt 

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling 

  Kunnskapssenterets rapport for resultater 

fra pasienterfaringsundersøkelsen (2014). 

Foretaket bes kommentere egne resultater 

sett opp mot RHF-resultatet.  
Kommentarer: 

 Ikke aktuelt 

Den gyldne regel 

Bes spesielt kommentarer knyttet til: 

- hvordan foretaket jobber målrettet mellom tjenesteområdene for å 

etterleve prioriteringsregelen 

- Sammenheng mellom faktisk aktivitet 2015 og bemanningsvekst 

på tjenesteområdene 

- Underliggende faktorer som forklarer utviklingen 

 Foretakets egne vurderinger om hvordan 

man har støttet opp om regionens mål om 

høyere vekst innen psykisk helsevern og 

rusbehandling. Vurderingen skal gjelde 

både aktivitet, bemanning, kostnader og 

ventetider 

   
Kommentarer: 

 Ikke aktuelt 

 

3.10. Organisatoriske krav og rammebetingelser 

Styring og oppfølging 

 Regjeringen har iverksatt arbeid med å redusere tidstyver. Det skal særlig legges vekt på tiltak som bidrar til å realisere 

pasientens helsetjeneste. Helseforetaket bør løpende vurdere forenklinger av sine egne rapporteringskrav. Helseforetaket 

skal gi tilbakemeldinger til Helse Sør-Øst RHF på rapporteringskrav som blir stilt fra departementet og andre 

myndigheter som blir oppfattet som uhensiktsmessige. 

Sunnaas sykehus HF jobber kontinuerlig med å effektivisere rapporteringsrutinene. De blir årlig 

evaluert og justert ved behov. Det vektlegges at det gjøres analyser av rapportering slik at de har 

en reell verdi for virksomheten. 

 

Prosjektet ”jobb smartere” er involvert i en prosess med mål om å forbedre rutiner knyttet til 

Dips og åpne dokumenter. Flere rutineforbedringer forventes å komme som et resultat av at 

ledere i Sunnaas sykehus HF fra og med 2015 har krav til innovasjon/ jobb smartere i sine 

lederavtaler. 

 

 Helseforetaket skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk (jf. Meld. St. 27 (2013–

2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap). Helseforetaket skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk som også 

bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtiden og forsikre seg om at ansatte hos leverandører, også i andre land, 

har forsvarlige vilkår. 

 

Sunnaas sykehus HF 

- følger kravene til stortingsmelding 13 gjennom Helse Sør-Øst RHF sitt oppdrag- og 

bestillingsdokument.  
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- kartlegger ansattes kompetanse og gjennomfører årlige risiko- og sårbarhetsanalyse for å 

sikre viktig og kritisk kompetanse for fremtiden.  

- utdanner helsepersonell på høgskole- og universitetsnivå. 

- følger retningslinjer om etisk handel i helseforetakene i Norge.  

- har i 2015 gjort store investeringer i bygg. Avtalen med hovedleverandør sikrer 

ivaretakelse av de utenlandske arbeidstakere vilkår. 

 

 Pasientsikkerhet og kvalitet er et ansvar for ledere på alle nivåer. Helseforetakets styre skal ha en aktiv rolle for å sikre 

at den samlede virksomhetsstyring omfatter bedre etterlevelse av faglige retningslinjer, standardisering på flere områder og 

erfaringsoverføring basert på beste praksis. 

 Pasientsikkerhet og kvalitet er fast sak i styremøtene med ulike tema.  

 Status for områdene i pasientsikkerhetsprogrammet rapporteres til styret hvert tertial 

gjennom Ledelsens gjennomgåelse.  

 Konsernrevisjonen har i 2015 gjennomført revisjon på tre områder, hvor ett var 

virksomhetsstyring. Revisjonsrapporter er presentert for styret og vedtatt handlingsplan 

er iverksatt. 

 Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet er styrket gjennom intern omorganisering og 

styrevedtatt strategi høsten 2015.  

 

Miljø, etikk og samfunnsansvar 

 Det vises til rapporten ”Miljøledelse i spesialisthelsetjenesten, statusrapport 2011-2014”. Helseforetaket skal videreføre 

arbeidet i 2015 i tråd med anbefalingene og med helhetlig og samordnet tilnærming til de nasjonale miljømålene. 

Sunnaas sykehus HF har gjort seg kjent med innholdet i rapporten og innarbeidet anbefalingene i 

intern ISO 14001 miljøhandlingsplan.  

 Helseforetaket skal sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort målinger/registreringer som 

dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er stilt miljøkrav. 

Sunnaas sykehus HF har nedfelt kravet i aktuelle prosedyrer og miljøkrav er lagt til som 

tildelingskriterier i alle anskaffelser. Virksomheten jobber med å utvikle gode målinger og 

registreringer av alle anskaffelser hvor det er stilt miljøkrav. I 2015 ble skjema for avhending av 

bygningsavfall sendt ut til alle våre lokale byggfag leverandører. 

 

 Regjeringen har som målsetting å sikre utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018. Mange 

helseforetak har planer for utfasing av oljefyr i sine bygg og det er forventet at antallet bygg med oljefyr er redusert til 50 

innen 2018 for hele landet. Det legges til grunn at helseforetaket intensiverer sine tiltak for å sikre målsettingen om 

utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018. 

Sunnaas sykehus HF faset ut sin reservekraft oljefyrkjel fra juni 2015. Oljefyr i eget bygg 

”Portnerbolig” er planlagt knyttet til fjernvarme og fases ut innen 2018. Oljefyringsanlegget er 

erstattet med en 100 % fornybar biovarmeanlegg, med grunnlast fra skogsflis, og spisslast fra bio-

olje. Biovarmeanlegget ble satt i drift september 2015 og leverer fjernvarme til hele 

bygningsmassen (bortsett fra eget bygg «Portnerboligen»). Det forventes at tiltaket vil gi en ca. 

25-30 % reduksjon i klimafotavtrykk i forhold til tidligere påkrevde og innleverte klimaregnskap. 

 

 Det vises til RHF-styresak 094-2014 som pålegger helseforetakene å følge opp, og rapportere på, tiltak beskrevet i 

Helse Sør-Øst antikorrupsjonsprogram. 
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 Sunnaas sykehus HF er kjent med RHF- styresak 094-2014 og Helse Sør-Øst’s håndbok 

”Misligheter & Korrupsjon” er delt ut og forankret i foretaksledelsen og stab 

servicesenter/innkjøp og anskaffelser 

 Det planlegges styrebehandling og utarbeiding av implementeringsplan på bakgrunn av 

Helse Sør-Øst antikorrupsjonsprogram primo 2016 

 

Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) 

 Helseforetaket skal etablere digitale tjenester for kommunikasjon med pasienter og innbyggere, herunder bidra til 

samordning av helseforetakenes nettsider på samme plattform som www.helsenorge.no. Helseforetakene skal bidra med 

både medisinskfaglig kompetanse for utvikling av pasientrettet informasjon og med fagressurser i oppbygging og utvikling 

av fellesløsninger. 

Kommunikasjonsdirektørene i Helse Sør-Øst behandlet i møte 12.10.2015 hvordan 

mottaksprosjektet skal organiseres i regionen. Prosjekteierrollen utøves ved at 

kommunikasjonsdirektøren i Helse Sør-Øst RHF eier prosjektet på vegne av foretaksgruppen. 

Styringsgruppen består av medlemmene av systemeierforum, som er identisk med 

kommunikasjonsdirektørene i HF-ene. Prosjektgruppen består av redaksjonsrådets medlemmer, 

altså webredaktørene i Helse Sør-Øst, og ledes av redaksjonsrådets leder. 

Kommunikasjonsdirektør og webredaktør på Sunnaas sykehus HF deltar fast i disse gruppene.  

 

Det nasjonale prosjektet ble presentert for ledergruppen på Sunnaas sykehus HF høsten 

2015.Målet med dette var å forankre visjonen om én offentlig helseportal, og legge grunnlag for 

organisering av vårt mottaksprosjekt. Foretaksledelsen vil i februar 2016 behandle sak om lokalt 

mottaksprosjekt. 

 

 Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, påpeker flere avvik. 

Enkelte av avvikene kan knyttes til de elektroniske pasientjournalene og de pasientadministrative systemene. 

Helseforetaket skal ha systemer og rutiner som sikrer effektiv og transparent oppfølging og lukking av avvikene påpekt 

av Riksrevisjonen og rapportere til Helse Sør-Øst RHF fra dette arbeidet. Det skal rapporteres særskilt om avvik som 

ikke er lukket. Det vises også til tidligere styringskrav om etablering av systemer og om styrets ansvar for oppfølging. 

Sunnaas sykehus HF har systemer for tilgangsstyring til EPJ. Det gjøres en ny gjennomgang av 

tilgangsstyring som følge av ny organisasjonsstruktur i klinikken ved årsskiftet 2015/16. Dette vil 

bli fulgt opp videre i standardiseringsarbeidet hvor Sunnaas sykehus HF er i første pulje. 

Sykehuset har styringssystem for informasjonssikkerhet som blant annet beskriver lovlig 

journalbruk og logganalyse. 

 

 Ny lov om pasientjournal og ny helseregisterlov gir økte muligheter for informasjonsutveksling mellom virksomhetene og 

mellom helsetjenesten og innbyggerne. Helse Sør-Øst RHF er gjennom foretaksmøte bedt om å bidra i det nasjonale 

arbeidet med informasjonssikkerhet, inkludert arbeidet med tjenester for autentisering (identitetsforvaltning), autorisering 

(tilgangsstyring) og logganalyse (avdekking av ulovlige oppslag i behandlingsrettede helseregistre). I dette ligger også 

kvalitetssikring og bruk av innholdet i relevante administrative registre i sektoren, blant annet Adresseregisteret. 

Helseforetaket skal ta del i dette arbeidet etter nærmere avtale. 

Sunnaas sykehus HF følger de regionale prosessene på dette arbeidet. Ved utgangen av 2015 

planlegges det for å være i førstepulje som skal på den regionale standarden for DIPS. Det har 

vært gjort et omfattende arbeid med å kvalitetssikre at Sunnaas sykehus HF har de rette adressene 

i adresseregisteret. Etter det arbeidet har elektroniske henvisninger til sykehuset økt. 

 

http://www.helsenorge.no/
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 Helseforetaket skal gjennom lokale områdeplaner understøtte gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying. 

En oppdatert områdeplan ble styrebehandlet i september 2015. Planen tar inn i seg de relevante 

områdene i digital fornying.  

 

 Helseforetaket skal, i samarbeid med Sykehuspartner, bidra til å redusere applikasjonsporteføljen med 20 prosent 

sammenliknet med porteføljen per 1.januar 2015. 

Sunnaas sykehus HF gjennomførte en vesentlig oppryddings- og saneringsjobb i 

applikasjonsporteføljen da vi gikk over til SIKT-plattformen i 2012. I dag har vi ca. 100 

applikasjoner/tjenester i aktiv bruk. Foretaket har kommunisert til Helse Sør-Øst og 

Sykehuspartner at det ikke har vært mulig å redusere portefølje ytterligere i 2015.   

 

Beredskap 

 Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, påpeker avvik og 

anbefalinger knyttet til beredskap innen IKT, vann og strøm. Helseforetaket skal følge opp anbefalingene i 

Riksrevisjonens rapport. 

I forbindelse med bygging av ny sykehusfløy i 2015 har det vært lagt spesiell vekt på beredskap og 

den er kontinuerlig revidert.  Rutiner for IKT er oppdatert og det foreligger systemer for å 

håndtere bortfall av IKT i kjernevirksomheten. Beredskapsplanen har et flytskjema med egen 

linje for varsling av IKT-bortfall. Det er gjennomført beredskapsøvelser for IKT-bortfall, og 

risiko- og sårbarhetsanalyse utført. 

 

Innkjøp og logistikk 

 Helseforetaket skal utarbeide en tids- og aktivitetsplan med ressursallokering. Planen skal inneholde endringer som 

kreves for å oppnå målbildet som settes i prosjektet “Utvikling av Helse Sør-Øst forsyningssenter”, gapanalyse av 

internforsyning hvor forholdet mellom helseforetakets praksis og beste praksis synliggjøres samt tiltaksplan for å dekke 

gapene i analysen av internforsyning. 

 Sunnaas sykehus HF jobber planmessig med målsettingen om å øke kjøp av varer 

gjennom Helse Sør-Østs forsyningssenter. Sykehuset har en oversiktlig og smidig 

organisasjon som klarer å levere og endre seg i tråd med prosjektet. 

 I Helse Sør-Østs vinn-vinn prosjekt er det utarbeidet to maler. Malene viser 

helseforetakenes beste praksis og alle helseforetak kan bruke dem. Bruk av disse malene 

vil bidra til å oppnå målbildet i oppdragsdokumentet. Det er videre kjørt en pilot i Moss 

som nå er ferdigstilt. Erfaringer fra piloten vil bli innarbeidet i sykehusets tiltaksplan 

sammen med bruk av malene for å dekke gapene og tilnærme oss beste praksis.   

 Innkjøp har gjennom 2015 hatt tett samarbeid med klinikk gjennom blant annet 

produktråd. Målet er å komme frem til nødvendige endringer som gir en bedre vareflyt og 

å tilnærme seg beste praksis.  

 

3.11. Øvrige styringskrav 

Sykehusbygg HF 

 Sykehusbygg HF er i 2014 etablert som helseforetak eid felles av landets regionale helseforetak. Foretaksmøtet for Helse 

Sør-Øst RHF har lagt til grunn at de regionale helseforetakene trapper opp virksomheten i Sykehusbygg HF i tråd med 

intensjonene med etableringen og benytter Sykehusbygg HF i alle byggeprosjekter over 500 millioner kroner. Dette gjelder 



37 
 

for alle prosjektfaser, også for prosjekter som allerede er under gjennomføring. Helseforetakene i Helse Sør-Øst skal 

benytte Sykehusbygg HF under planlegging i alle byggeprosjekter over 500 millioner kroner. 

 Sunnaas sykehus HF har etablert praksis med bruk av Sykehusbygg HF til alle større 

byggeprosjekter.  

 Sommeren 2015 ble Sykehusbygg HF engasjert i forbindelse med salg av eiendommen i 

Drøbak.  

 Konseptfase for byggetrinn 3 planlegges gjennomført med bistand fra Sykehusbygg HF. 

Idéfase ble styrebehandlet i november 2015 og oversendt HSØ for videre behandling og 

beslutning. 

 

 Helseforetaket skal benytte den nasjonale klassifiseringsdatabasen for sykehusbygg for arealregistreringer og bidra til at 

Sykehusbygg HF kan ha oppdatert database for klassifiserte sykehusarealer i løpet av 2015. 

Sunnaas sykehus HF har hatt større endringer i bygningsmassen gjennom hele 2015. Endringene 

vil bli lagt inn i databasen primo 2016. 

 

 Helseforetaket skal også bidra til at database for tilstandsregistrering av bygg er oppdatert i løpet av året, for å 

dokumentere helseforetakets pålagte tilstandsbasert vedlikehold. 

Sunnaas sykehus HF vil oppdatere dette i primo 2016. 

 

Fullmaktstruktur 

 Sunnaas sykehus skal ha etablert en fullmaktsstruktur som er i samsvar med de regionale retningslinjene og tilpasset 

helseforetakets behov. 

Fullmaktsdokumentet er revidert og endret i tråd med de regionale retningslinjene og tilpasset 

foretakets nye struktur. Arbeidet har vært en del av tiltaksplanen etter konsernrevisjonen 2015. 

 

 Helseforetaket skal inneha kompetanse og ha kjennskap til god praksis i sin forvaltning av fullmaktsstrukturen for å 

forebygge rollekonflikter som kan oppstå ved delegering av fullmakter. 

Revidert fullmaktsdokument skal gjennomgås med alle som innehar en rolle som tillegges 

fullmakt av nærmeste leder i linjen. 

 

 Fullmakter som går ut over de anbefalte fullmaktsnivåene i Fullmakter i Helse Sør-Øst skal begrunnes særskilt og 

behandles i tråd med retningslinjene. 

Dette målet er ivaretatt i revidert fullmaktsdokument. 

 

 Styret i helseforetaket skal gjennomgå fullmaktsstrukturen minimum ved oppnevnelse av nytt styre og når det gjøres 

endringer som styret forventes å være kjent med. 

Revidert fullmaktsdokument vil bli styrebehandlet i forbindelse med styrebehandling av tiltak 

etter konsernrevisjonen 2015. Saken kommer opp primo 2016. Revidert fullmaktsdokument skal 

gjennomgås med alle som innehar en rolle som tillegges fullmakt av nærmeste leder i linjen. 

 

 Fullmaktshavere skal formelt være gjort kjent med fullmakter som tilhører sin stillings ansvarsområde. 

Revidert fullmaktsdokument skal gjennomgås med alle som har en rolle som tillegges fullmakt av 

nærmeste leder i linjen. 
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4. Rapportering i forhold til andre krav stilt i 2015 

 

Pasientbetaling som kan kreves av pasienter som ikke møter til avtalt poliklinisk time 

 Helseforetak og sykehus som gir tilbud om poliklinisk behandling må påse at det utvises skjønn mht. å innkreve gebyr 

fra rusavhengige og pasienter med psykiske lidelser. 

Pasienter til poliklinisk konsultasjon mottar toveis SMS varsling 4 dager i forkant av time. 

Sunnaas sykehus HF sender rutinemessig ut faktura til dem som ikke møter til poliklinisk time. 

Individuelle vurderinger gjøres for pasienter med kognitive problemer, enten ved at behandler gir 

beskjed direkte til poliklinikken om ikke å sende gebyr, eller ved at poliklinikken kontakter 

behandler i etterkant. I tillegg ringes pasienten opp.  

 

Planleggings- og timetildelingshorisont ved poliklinikker 

 Alle helseforetak og sykehus som gir tilbud om poliklinisk behandling bes om innføre en planleggingshorisont for 

bemanning og timetildelingshorisont ved poliklinikkene i regionen på minimum seks måneder innen 1. januar 2016. Det 

vises i den forbindelse til endringene i pasient- og brukerrettighetsloven hvor det framgår at pasientene i første svarbrev 

etter vurdering av henvisning til spesialisthelsetjenesten skal få timeangivelse for oppstart helsehjelp. 

Sunnaas sykehus HF har økt lege- og psykologressurser til poliklinisk behandling gjennom 2015. 

Det er etablert et system for faste tider og dager i legers og psykologers timebok i Dips, slik at 

nye avtaler bookes direkte inn.   

 

Kvalitet og pasientsikkerhet 

 Helseforetak og sykehus skal iverksette tiltak for å rekruttere og beholde blodgivere. Det vises til Helsedirektoratets 

rapport “Blodgiversituasjonen i Norge. Forslag til tiltak som kan bidra til et bærekraftig tilbud for blodgivning” (IS-

2129). 

Ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF. 

 

Omstillingsprosesser 

 Helseforetak og sykehus skal kommunisere godt om resultater, utfordringer og omstillingsprosesser i eget foretak til 

berørte parter og offentligheten generelt. Arbeidet skal samordnes med øvrig innsats for å etablere løsninger for elektronisk 

kommunikasjon. 

Resultater publiseres på kvalitets- og pasientsikkerhetssidene på sunnaas.no, kvalitetssider. Der er 

det lenker til rapport om pasienterfaringer (PasOpp) og årlige kvalitetsrapporter. Rapporten 

inneholder informasjon om kvalitetsområder som tilgjengelighet, effektivitet, effekt og tilfredshet.  

 

Utfordringer blir fortløpende behandlet på månedlige allmøter, kommunisert via internett og i 

organisasjonen. Forbedringsarbeid tilknyttet meldepliktige uønskede pasienthendelser publiseres 

på sunnaas.no. 

 

Sykehuset har en lang tradisjon med å involvere representanter for de ansatte og for brukerne i 

alle omstillingsprosesser som gjennomføres i foretaket. Det har pågått omstillingsprosesser i 

forbindelse med å ta i bruk nytt sykehusbygg. Arbeidet har vært organisert i arbeidsgrupper hvor 

både tillitsvalgte og verneombud har vært deltagere. Representanter fra brukerutvalget har også 

sittet i styringsgruppen, og hele brukerutvalget har fått regelmessige oppdateringer. Sykehusets 

styre har også vært kontinuerlig orientert.  

 

http://www.sunnaas.no/


39 
 

I forbindelse med byggeprosessen og omstillinger i klinikken har det vært etablert eget 

intranettområde for løpende informasjon om prosessene. Det har også vært publisert 

informasjonssider og nyheter om byggeprosessen på sunnaas.no. 

 

Lærlinger 

 Det forutsettes at helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst er kjent med Regjeringens strategi og etterlever de krav som 

følger av denne. 

Sunnaas sykehus HF har siden ordningen ble initiert hatt helsefagarbeiderlærlinger i kliniske 

avdelinger. Målet er til enhver tid å ha 6 lærlinger i lærlingeløp. Sykehuset har i dag tre lærlinger i 

helsearbeiderfaget i aktive i løp. Av tidligere lærlinger med bestått fagprøve er det en som har fått 

fast ansettelsesforhold i klinikken. Erfaringen så langt er at flere faller fra grunnet ønske om 

videreutdanning, skifte karriereløp eller av helseutfordringer. Det er store ulikheter knyttet til 

kompetanse og forståelse for arbeidslivet spilleregler, og så langt ser alder ut til å være en 

vesentlig faktor for at lærlingeløpet skal lykkes. 

 

5. Andre rapporteringer for 2015 

 

Strategi 2030 

Nytt strategidokument er under utarbeidelse og planlagt vedtatt av styret i Sunnaas sykehus HF i 

løpet av første halvår 2016. Det er oppnevnt en prosjektgruppe og foretaksledelsen er 

styringsgruppe for arbeidet. Eksterne aktører med sterk strategisk, faglig, politisk og/eller 

internasjonal erfaring og forståelse blir involvert, inkludert brukerrepresentanter. 

 

Strategidokumentet vil være basert på en beskrivelse av sentrale utviklingsområder, muligheter og 

utfordringer for Sunnaas sykehus HF i et perspektiv mot år 2030. Dokumentet skal beskrive og 

drøfte utviklingstrekk relevant for foretakets fremtidige virksomhet, og skissere og vurdere 

mulige utviklingsalternativer. Med utgangspunkt i hva som best gagner pasienter med behov for 

spesialisert rehabilitering, vil dokumentet beskrive fremtidig virksomhetsmodell for Sunnaas 

sykehus HF. 

  

http://www.sunnaas.no/
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

6. Utviklingstrender og rammebetingelser 

6.1. Faglig og demografisk utvikling 

 

Det er to tydelige utviklingstrekk innen rehabiliteringsfeltet som antas å vare og ytterligere 

forsterkes, også i et langsiktig perspektiv. Disse blir grundig beskrevet og analysert i vårt nye 

strategidokument om Sunnaas sykehus HFs strategi mot 2030 som er under utarbeidelse. Her er 

en kort presentasjon av arbeidet som er gjort så langt: 

 

Kommunene overtar en større del av rehabiliteringen 

Dette er en planlagt og politisk styrt utvikling som gjenspeiles i samhandlingsreformen og 

medfølgende endringer i lover og forskrifter. Det synes å være bred politisk enighet om at denne 

trenden vil fortsette og heller akselerere enn avta. Utviklingen er støttet av kommunenes 

interesseorganisasjon KS. For pasientbehandlingen ved Sunnaas sykehus HF har dette spesielt to 

konsekvenser: 

 Pleie- og medisinske behov hos innlagte pasienter øker fordi pasienter med mindre 

pleiebehov og færre medisinske behov, i større grad vil få rehabilitering kommunalt. 

 Rehabiliteringstjenester, som f.eks. tverrfaglige vurderinger, vil i økende grad foregå som 

ikke-sengebaserte tilbud. Dette kan dreie seg om tilbud om polikliniske konsultasjoner, 

telemedisinske konsultasjoner og ambulante besøk der pasienten befinner seg. 

 

Utviklingen medfører flere utfordringer. Den stiller blant annet nye krav til organisering av 

tjenester, endret logistikk og økt fleksibilitet. Økt andel pasienter med store pleie- og medisinske 

behov krever at et større antall pasientrom er tilrettelagt for deres behov. Det er også en betydelig 

utfordring at nåværende finansieringsordning «straffer» en omlegging av tilbudene som er nevnt i 

punktene over. 

 

Med bakgrunn i rapporten analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 for Helse Sør-Øst RHF 

(SINTEF rapport A26321, 2014) planlegger Sunnaas sykehus HF med uendret sengetall. 

Sykehuset legger den forventede økningen i antall innbyggere til grunn for at økt 

rehabiliteringsinnsats i kommunene ikke forventes å føre til redusert sengeantall ved Sunnaas 

sykehus HF. Stadig flere personer overlever alvorlig sykdom eller skade og lever med store 

funksjonsnedsettelser. I dag er det et udekket behov og for lav kapasitet av 

rehabiliteringstjenester for pasienter med større medisinske- og pleiebehov. I fremtiden vil det 

være mange pasienter som trenger rehabiliteringstjenestene som sykehuset tilbyr, spesielt tilbud 

for pasienter med store omsorgsbehov. Samfunnet krever tilbud også for pasienter med usikkert 

rehabiliteringspotensial for å prøve ut effekt av tiltak. 
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Behovet og mulighetene utvides for høyspesialisert rehabilitering som krever 

spesialkompetanse  

Denne trenden finnes i rehabilitering på samme måte som i det medisinske fagområdet generelt. 

Et vesentlig grunnlag for dette er den teknologiske utviklingen. For medisinsk rehabilitering 

gjelder spesielt teknologiassistert rehabilitering samt avanserte funksjonsutredninger med støtte 

av laboratorievirksomhet. For begge disse områdene trengs det høyspesialisert utstyr som krever 

betydelige investeringer og høy kompetanse.  

 

Det finnes i dag ingen vedtatt plan fra sentrale myndigheter for hvordan disse høyspesialiserte 

oppgavene skal ivaretas i et nasjonalt perspektiv, utover at de regionale helseforetakene har et 

sørge for ansvar innen egen region. Sunnaas sykehus HF er fremst på rehabiliteringsområdet i 

Helse Sør-Øst, og er også nasjonalt det største miljøet med slik spesialkompetanse. Dette 

kommer pasientene til gode ved at Sunnaas sykehus HF  

 utreder og behandler pasientene på sykehuset  

 gir råd og veiledning til andre rehabiliteringsaktører, tilbyr dem utdanning og sprer 

kunnskap om rehabilitering 

 er en pådriver for forskning, utvikling og innovasjon innen rehabiliteringsområdet 

 

Det er viktig at den internasjonale utviklingen på rehabiliteringsområdet følges, og helst preges, 

fra Norge. Dette sikrer at norske pasienter kan dra nytte av den internasjonale utviklingen og at 

nye rehabiliteringsmuligheter kommer til bred anvendelse i hele landet. 

 

6.2. Forventet økonomisk utvikling 

 

Driften og finansiering av investeringer har i 2015 vært meget bra og alle mål er oppnådd. 

Foretaket har et positivt resultat for 2015 på 16,9 millioner som er 2,9 millioner over budsjett. 

Resultatet er ikke revidert. Foretaket har investert i et nytt pasientbygg til 265 millioner som 

budsjettert. 

 

Sunnaas sykehus HF ønsker å videreutvikle foretaket i tråd med utarbeidede langtidsmål. For å 

realisere målene er vi avhengig av å sikre forsvarlig drift, samtidig som vi må fremskaffe 

tilstrekkelig likviditet til investeringer.  

 

Risikoområder på kort sikt 

 DRG-aktivitet blir som budsjettert 

 Kontroll på bruk av månedsverk  

 Lavt sykefravær - opprettholde et stabilt lavt sykefravær 

 Lønnsoppgjør blir som forventet 

 Pensjon - det er knyttet usikkerhet til endelig pensjonskostnad  

 Finansiering av forskning og utvikling (fou) – lavere andel eksternt finansierte prosjekter 

 Inntjening poliklinikk er lavere enn kostnader - foretaket velger likevel å øke aktivitet 

 Etablering av nye tilbud på Aker helsearena 

 Fritt behandlingsvalg - usikkert hvilke konsekvenser dette har for aktiviteten 
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 Leveranse fra Sykehuspartner IKT - foretaket opplever utfordringer knyttet til IKT  

 Kostbare regionale IKT-prosjekter 

 

Noen utfordringer i langtidsplanperioden  

 Inn i konseptfase byggetrinn 3. Sunnaas sykehus HF må innen få år omstilles for å 

tilpasse seg et kostnadsnivå med rom for investering i ny bygningsmasse, byggetrinn 3. 

 Foretaket skal gi innspill til Helse Sør-Øst RHF om regional og nasjonal oppgave og 

funksjonsfordeling innen spesialisert rehabilitering  

 Arbeidet med strategi 2030 for Sunnaas sykehus HF er under utarbeidelse 

 Videre utvikling av kunnskapsbaserte rehabiliteringsprogrammer pågår kontinuerlig  

 Økt satsing på poliklinikk, dette er utfordrende med dagens finansiering av poliklinikk 

 Finansiering av kompleks rehabilitering er basert på en nasjonal miks av pasienter. Dette 

er utfordrende for den spesialiserte rehabiliteringen foretaket utøver. 

 Sunnaas sykehus HF’s rolle i samhandlingsreformen 

 Økt satsing på IKT og digitaliseringen i foretaket 

 Operasjonalisering av vedtatt internasjonal strategi for foretaket  

 Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019). Hvilke 

konsekvenser får dette for aktivitet ved Sunnaas sykehus HF? 

 Fremtidig organisering av spesialisthelsetjenesten med en ev. fjerning av RHF og et 

redusert antall foretak. Hvilke konsekvenser får dette for aktivitet ved Sunnaas sykehus 

HF? 

 

6.3. Personell- og kompetansebehov 

 

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

pasientprogrammene vi tilbyr. Sykehuset 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. Sykehuset ønsker å være en god 

utdanningsinstitusjon for ulike helseprofesjoner for å styrke fagområdet spesialisert rehabilitering 

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

idrettshøgskole. Åtte gjesteprofessorer er knyttet til sykehuset, tre fra Karolinska Institutet i 

Stockholm, to fra Gøteborgs Universitetet, én fra København Universitet, én fra Syd-Danske 

Universitet i Odense og én fra Monash University i Melbourne i Australia. 

 

Konsernrevisjonen i 2015 avdekket at Sunnaas sykehus HF mangler et overordnet system for 

kompetansestyring. Som ledd til tiltaksplanen er det utarbeidet en ansvars- og 

oppgavefordelingen mellom de ulike nivåene i sykehuset og en redegjørelse for trinnene i 

strategisk kompetanseplanlegging. Dette knyttes opp mot sykehusets øvrige strategi- og 

målarbeidet i foretaket. Sunnaas sykehus HF rekrutterer godt innen de fleste faggruppene, men 

sårbarhetsanalyser viser en økende utfordring med å rekruttere nok sykepleiere. Få søknader per 

annonse gjør at det må annonseres flere ganger for å sikre rett kompetanse. Tiltak blir utarbeidet 

og iverksatt for å møte denne utfordringen i 2016. 
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I 2010 valgte Sunnaas sykehus HF å ta i mot helsefagarbeiderlæringer for å møte 

kompetansebehovet innen dette utdanningsnivået på lang sikt. Sykehuset har en høy andel 

hjelpepleiere over 55 år som på sikt må erstattes. Det har vist seg vanskelig å rekruttere og 

beholde læringer til gjennomført fagbrev. Per i dag har foretaket seks helsefagarbeiderlærlinger 

ansatt, og dette er i henhold til måltallet. Sykehuset vil i større grad strebe etter å rekruttere eldre 

lærlinger i 2016 fordi vår er faring er at flere av dem som starter sitt lærlingeløp i sykehuset etter 

to års skolegang fra videregående skole, er for umodne.  

 

6.4. Bygningskapital og øvrige investeringsområder – status og 

utfordringer 

 

Bygging av ny sykehusfløy og rivning av eksisterende bygg 

Sunnaas sykehus HF har behov for at bygningsmassen har funksjonelle løsninger tilpasset 

pasientenes behov. Det nye sykehusbygget ble ferdigstilt og flyttet inn i juli 2015. Foretaket ligger 

meget godt an til å fullføre hele nybyggingsprosjektet i 2016 innenfor styregodkjent 

kostnadsramme på 265 millioner. Ved årsskiftet gjenstår det å fullføre utsmykning og utearealer, 

anslått til 3 millioner. Egenfinansieringen av byggeprosjektet vil beløpe seg til 135 millioner og lån 

fra Helse Sør-Øst RHF vil beløpe seg til 130 millioner. 

 

Ombygging av eksisterende bygg  

Det er i 2014 utarbeidet og vedtatt en masterplan for tilpasning og ombygging av eksisterende 

bygningsmasse på Nesodden. Ombyggingsarbeider i eksisterende bygg er gjennomført parallelt 

med byggetrinn 2 innenfor en vedtatt ramme på kr. 23 millioner. Ombyggingsarbeidene i 

eksisterende bygg fordels over årene 2014, 2015 og 2016. Med bakgrunn i dette 

ombyggingsarbeidet ble det lagt til rette for flytting av klinisk aktivitet fra Askim til Nesodden i 

april 2015 og leieavtalen med Askim kommune ble avsluttet 15. juli 2015.  

 

Neste byggetrinn  

Arbeidet med en planprosess for et siste byggetrinn, byggetrinn 3, er startet, og idéfase for dette 

er styrebehandlet og oversendt Helse Sør- Øst. Målet er byggestart i 2018 og ferdigstilling i 2020. 

Parallelt med byggesakene pågår det offentlige planarbeidet for endring av reguleringsplan for 

Sunnaas sykehus HF. Kommunen antydet 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 tilpasset de valg som er gjort i forhold til utarbeidet 

idéfase for siste byggetrinn, byggetrinn 3.  

 

7. Planer for utviklingen 

 

Sunnaas sykehus HF strategi mot 2030 

Nytt strategidokument er under utarbeidelse og planlagt vedtatt av styret i Sunnaas sykehus HF i 

løpet av første halvår 2016. Det er oppnevnt en prosjektgruppe og foretaksledelsen er 
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styringsgruppe for arbeidet. Eksterne innspillsaktører med sterk strategisk, faglig, politisk og 

internasjonal erfaring og forståelse blir involvert, inkludert brukerrepresentanter. 

 

Strategidokument beskriver og drøfter utviklingstrekk relevant for foretakets fremtidige 

virksomhet og vurderer mulige utviklingsalternativer. Med utgangspunkt i pasientenes fremtidige 

behov for spesialisert rehabilitering, skal dokumentet beskrive en virksomhetsmodell for Sunnaas 

sykehus HF og, for utvalgte områder, drøfte ulike scenarier. Forslag til overordnete strategiske 

mål for Sunnaas sykehus HF frem mot 2030 er også en del av dette arbeidet. 

 

Byggetrinn 3 

Idéfaserapport for byggetrinn 3 ble utarbeidet i 2015, i tråd med foreliggende 

utviklingsplan for sykehuset, foretakets strategi og mål, samt regionale og nasjonale 

strategier og plandokumenter. Rapporten anbefaler at nytt bygg utredes plassert nordøst 

på eiet tomt, og at syd-partiet av dagens eiendom vurderes lagt ut for salg. Idéfasen legger 

opp til et prosjekt med stor grad av egenstyring fra foretakets side, og planlagt 

ferdigstillelse i andre halvår 2020.  

Idéfaserapporten ble godkjent av Sunnaas sykehus HFs styre i november 2015, med vedtak om å 

sende søknad til Helse Sør-Øst om å få gå videre til konseptfase. Det forventes 

søknadsbehandling i Helse Sør-Øst første halvår 2016, og konseptfasearbeid forberedes frem til 

vedtak fattes. 

 

Forskning  

I den videre forskningsstrategi er den basale målsetting at alle fagsjefer ved sykehuset skal ha 

forskningskompetanse (minst ph.d.), de kan ha tilknyttet gjesteprofessorer fra et internasjonalt 

anerkjent miljø, og de skal tilstrebe deltids tilknytning til norsk universitet eller høyskole. 

Fagsjefenes rolle i klinikken utredes nærmere. Videre strategi for å utvikle mer toppforskning blir 

etablering og implementering av tematiske forskergrupper, i første omgang organisatorisk, på sikt 

også med tilknytning av internt finansierte stipendiater (ph.d. eller postdok) som skal jobbe med 

utvalgte problemstillinger. En sentral utfordring framover blir også delaktighet i internasjonale 

samarbeidsprosjekter og EU-søknader. 

 

Innovasjon 

I langtidsplan for innovasjon 2015-2018 er sentrale mål å profesjonalisere innovasjonsarbeidet. 

Det betyr at sykehuset skal etablere et tettere samarbeid med næringsliv-, spesialist- og 

kommunehelsetjeneste, bygge nettverk og realisere innovasjonsprosjekter. I 2016 vil arbeidet 

rettes mot å implementere et porteføljestyringssystem for innovasjonsprosjekter, videreutvikling 

av testbedaktiviteten, gjennomføring av prosjekter på tvers av helseforetak og med aktuelle 

kommuner, samt søke midler til større innovative satsninger, både nasjonalt og internasjonalt. En 

vil også arbeide tett opp mot idefase 3, og gjennom dette arbeidet legge til rette for at innovasjon 

utgjør en sentral del av denne prosessen. 

 

Nasjonalt ansvar for barn og unge 

Langtidsplan 2015-2018 og strategisk agenda 1. halvår 2016 har som mål at nasjonal 

behandlingstjeneste for rehabilitering av barn med alvorlige ervervede skader legges til Sunnaas 

sykehus HF. Høsten 2015 åpnet sykehuset en egen enhet for barn og unge. Her ligger de fysiske, 
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organisatoriske og strukturelle rammene til rette for å håndtere denne oppgaven og vi er i ferd 

med å etablere et ungdomsråd. Målet for 2016 er å søke om nasjonal behandlingstjeneste. 

Sykehuset jobber med kompetansebygging og rekruttering for å vise evne til å ha nasjonal 

rehabiliteringskapasitet til barn og unge med ervervede alvorlige skader. En tildeling vil legge 

grunnlag for økt forskning på dette området og sykehuset har forskningskompetanse som støtter 

krav om kunnskapsbasert praksis. I 2016-2017 vil det være viktig med nettverksbygging og 

kommunikasjon med sentrale miljøer og interessenter. Spesielt gjelder dette andre foretak som i 

dag håndterer denne pasientgruppen, brukerorganisasjoner og pårørende for å skape tillit og ha 

støtte i miljøet når den nasjonale oppgaven skal overtas av foretaket i 2018. 
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DEL IV: VEDLEGG 

8. Vedlegg  

 

Vedlegg 1: Sunnaas sykehus HF - strategi mot 2020  

Vedlegg 2: Sunnaas sykehus HF - langtidsplan 2015 - 2018 

Vedlegg 3: Sunnaas sykehus HF - mål 2015 

Vedlegg 4: Årlig melding fra Sunnaas sykehus HFs brukerutvalg 

 


