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Pasientens rehabiliteringssykehus mot 2019 
 

Sunnaas sykehus HF er nasjonalt ledende innen fagfeltet spesialisert medisinsk og fysikalsk 

rehabilitering, med ambisjonen om å bli blant verdens ledende. Sykehuset har en unik 

sammensetning av pasientgrupper, kunnskapsbaserte behandlingsprogram med livsløpsperspektiv, 

samt forskere og klinikere fra mange ulike helsefagprofesjoner.  

Gjennom de siste ti årene har sykehuset hatt en strategisk satsning på rehabiliteringsforskning. Med 

bakgrunn i dette har Sunnaas sykehus tilegnet seg en sentral rolle som premissleverandør innen 

fagfeltet.  

Sykehuset har en pådriverrolle for en mer tydelig ansvars- og oppgavefordeling, som skal sikre 

likeverdige helsetjenester og utvikling av rehabiliteringsfeltet nasjonalt. Klinikk, forskning, 

samhandling utgjør bærebjelkene i dette arbeidet sammen med innovasjon og internasjonal 

aktivitet.  

For å fremme pasientens helsetjeneste arbeider Sunnaas sykehus systematisk med å optimalisere 

arbeidsmetoder, prosesser, bygg og uteområder som sikrer høy kvalitet, pasientsikkerhet, trivsel og 

god ressursutnyttelse.   
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Klinikk 
Rehabiliteringsprogrammene skal til enhver tid være tilpasset ny kunnskap og evidensbasert 
forskning til beste for sykehusets eksisterende og nye målgrupper. Bruker - og 
pasientmedvirkning skal være naturlig integrert i arbeidet med å utvikle behandlingstilbudet. 
Klinikken skal måle effekt av behandling, og systematisk dokumentere resultatene. Klinikken 
følger opp de nasjonale målkravene. Sykehuset jobber mot å være en av verdens ledende 
rehabiliteringsinstitusjoner. 

  
 
Forskning 
Sunnaas sykehus er et sykehus med universitetsfunksjoner og har en sentral rolle innenfor 
rehabiliteringsforskningen, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er et resultat av 
en sterk intern organisering og et nært samarbeid med gode nasjonale og internasjonale 
forskningsmiljøer.  De nærmeste årene vil sykehuset jobbe mot målet om å være en av 
verdens ledende rehabiliteringsinstitusjoner. Forskingen ved sykehuset er i hovedsak klinisk, 
og alle fagprofesjoner ved sykehuset forventes å delta aktivt i fagutviklingen og 
forskningsarbeidet til beste for pasientbehandlingen. Det er utarbeidet en strategisk plan for 
forskning og internasjonal aktivitet. 
 
 

 Innovasjon  
Sunnaas sykehus skal være en vei videre for dem som bruker våre tjenester. Innovasjon betyr 
for oss å tenke nytt om hvordan veien videre kan se ut. Vi arbeider systematisk med ideer og 
behov meldt fra pasienter, pårørende og ansatte, for å finne frem til morgendagens 
løsninger.  

 
Internasjonal aktivitet  
Sunnaas sykehus har som mål å være en tydelig aktør på den internasjonale arena innen fag, 
forskning og utviklingsarbeid. Vi samarbeider systematisk med ledende internasjonale 
aktører for å forbedre praksis og styrke sykehusets spisskompetanse. 
 
 
Samhandling 
Sunnaas sykehus legger til rette for og hjelper pasientene på veien videre etter endt 
rehabiliteringsopphold, noe som for de fleste betyr å flytte hjem, mestre arbeidslivet og delta 
i samfunnet for øvrig. Hvert år samarbeider sykehuset med mer enn halvparten av landets 
kommuner for å styrke kompetansen i kommunehelsetjenesten, gjennom blant annet 
digitale læringsformer, veiledning og kurs. Dette er en forutsetning for at pasientene får god 
kvalitet på tilbudet i eget nærmiljø.  
 
Sunnaas sykehus har regionale oppgaver knyttet til utvikling av rehabiliteringsfeltet. For 
Helse Sør Øst er sykehuset er ansvarlig for regional koordinerende enhet (RKE) og regional 
kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR). Sykehuset en sentral aktør i utviklingen av Aker 
helsearena i samarbeid med Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus.  
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Visjon og verdier 
Sunnaas sykehus HF er en vei videre for pasienter, pårørende, ansatte 
og alle andre interessenter i sykehuset. Visjonen En vei videre 
innebærer erkjennelsen av at det finnes flere muligheter – flere veier å 
gå.  
 
Sykehuset skal bidra til å vise vei for å oppnå livskvalitet og utvikling, 
med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdier, valg og 
ressurser.  Pasientene er aktive og likeverdige partnere med 
medeierskap til egen rehabiliteringsprosess. 
 
Med utgangspunkt i helseforetakenes tre nasjonale verdier kvalitet, 
trygghet og respekt legger Sunnaas sykehus særlig vekt på følgende 
verdier. 
 
 

Profesjonalitet 
Høy faglig kompetanse og nysgjerrighet i møte med andre. 
Trygghet på egen rolle og evne til å møte andre med kunnskap, 
medmenneskelighet og empati.  

 
 
Engasjement 
Vise en sterk interesse for arbeidsoppgavene, la seg utfordre 

og forplikte gjennom aktiv deltagelse i faglige utfordringer og 

arbeidsmiljø. 

 
 Glede 

Spre glede gjennom optimisme og pågangsmot, inspirere, bidra 
til å skape glede for pasienter, kolleger og brukere. 

 
 

 

Langtidsplanens hensikt 

Til grunn for langtidsplan 2016-

2019 ligger Helse Sør-Øst RHFs 

plan for strategisk utvikling 2013-

2020 og strategisk plan for 

Sunnaas sykehus HF 2012-2020. 

 

Langtidsplanen skal legges til 

grunn for årlige handlingsplaner i 

klinikk, avdelinger og enheter i 

sykehuset. 

 

Langtidsplanen beskriver målene 

mot 2019 innenfor de seks 

definerte innsatsområdene.  

 

Innenfor hvert område beskriver 

både innledning og 

målformuleringen sykehuset slik 

det skal fremstå i 2019. 
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Område 1 

Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet 

 
Rehabiliteringstilbudet på Sunnaas sykehus er i 2019 preget av høy 

faglig kompetanse med fleksibel ressursstyring. Klinikken er 

organisert etter prinsippet om å møte pasienters behovs- og 

funksjonsnivå, noe som innebærer at pasientene møter riktig 

kompetanse og tilrettelagte fasiliteter. Alle rehabiliteringsprogram, 

administrasjon og ledelse er reakkreditert av CARF for fjerde gang. 

Sykehuset analyserer kontinuerlig kliniske resultater og den 

dokumenterte effekten av rehabiliteringstilbudet er under stadig 

forbedring. Sykehuset prøver aktivt ut ny teknologi og har til 

enhver tid pågående prosjekter i den kliniske virksomheten. 

Helhetlige rehabiliteringsforløp er beskrevet i nært samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten, kommuner og andre aktører som er 

naturlige bidragsytere.  

 

Sykehuset arbeider systematisk for å få godkjent nasjonale 

rehabiliteringstjenester. Målgrupper som har et udekket behov for 

rehabiliterings- eller vurderingstilbud får oppfølging enten ved 

døgnopphold eller poliklinikk. Videokonferanser brukes 

systematisk i oppfølging av den enkelte pasient. Dette bidrar til å 

styrke kunnskapsspredning til kommunene.  

 

Sunnaas sykehus jobber systematisk med kvalitet og 

pasientsikkerhet. Meldte avvik og uønskede hendelser brukes i 

arbeidet med kontinuerlig forbedring. Sykehuset har gode og 

trygge omgivelser og pasientadministrative rutiner. 

Brukerutvalget er sentrale aktører i arbeidet med å spre kunnskap 

om pasienter og pårørendes rettigheter. Brukerutvalget er 

pådrivere i det pasientrettede forbedringsarbeidet som 

gjennomføres i tråd med nasjonale føringer. Sykehuset gjør 

informasjon om rehabiliteringen tilgjengelig for pasientene på 

deres premisser.  

 

  

 

Mål 2019 

 Pasientens rehabiliteringstilbud 

gjennomføres og måles etter 

standardiserte forløp med 

individuell tilpasning. 

 

 Informasjon om 

rehabiliteringstilbudet er 

tilgjengelig for pasient og 

pårørende i deres fortrukne 

kanaler og språk. 

 

 Sunnaas sykehus har to 

nasjonale behandlingstjenester 

og er i gang med 

søknadsprosessen om en tredje. 

 

 Rehabiliteringsprogrammene 

styrker pasientenes muligheter 

til å mestre arbeidslivet og delta 

i samfunnslivet for øvrig. 

 

 Rehabilitering på Aker 

helsearena fremstår som et 

nasjonalt utstillingsvindu. 

 

 Sykehusets utnytter teknologiske 

muligheter og tilbyr innovative 

pasientfasiliteter.      

 

 Kvalitets- og forskningsregister 

benyttes i forbedrings- og 

kvalitetsarbeidet.  

 

 Sykehuset jobber systematisk 

med forebygging av skade, 

sykdom og komplikasjoner.  

 

 Sykehuset er sertifisert som 

migrasjonsvennlig.  
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Område 2 

Forskning, innovasjon og internasjonal aktivitet  

Forskningen ved Sunnaas 

sykehus skal bidra til at den 

kliniske pasientbehandlingen 

er kunnskapsbasert. Den skal 

også bidra til ny innsikt og 

kunnskap om sykehusets 

målgrupper, og skal evaluere 

nye metoder for behandling 

og diagnostikk. Sunnaas sykehus deltar i faglig relevante 

forskningsnettverk, og legger til rette for styrket brukermedvirkning i 

forskningen.  

 
Forsknings- og innovasjonsarbeidet er knyttet tett sammen med den 

kliniske aktiviteten. Alle fagprofesjoner ved sykehuset har 

forskningskompetanse og driver både særfaglig og tverrfaglig 

forskning. I tillegg er gjesteprofessorater etablert i alle faggrupper. 

Sykehuset samarbeider med, og er tilknyttet, relevante universitet og 

høyskoler gjennom kombinerte stillinger. 

 

Andel av totale kostnader til forskning og utvikling har økt fra under 

én prosent i 2003 til mer enn sju prosent over en ti-tolv-årsperiode. 

Dette har vært mulig på grunn av en kombinasjon av interne og 

eksterne midler. Satsingen på forskning og utvikling videreutvikles og i 

2019 er aktiviteten på tilnærmet samme nivå som ved 

universitetssykehusene. 

Sykehuset arbeider målrettet med utvikling av innovative løsninger.  

Dette er nødvendig for å løse behov knyttet til pasientbehandling, 

forskning, hjelpemidler, arbeidsprosesser, sykehusbygg og for best 

mulig å tilrettelegge omgivelsene for bruk i rehabiliteringen.  

 

Utvikling av helseteknologi skjer i samarbeid med industri og aktuelle 

leverandører, høyskole- og universitetsmiljøer, og vil sikre at 

sykehuset er i front når det gjelder fremtidens helseløsninger og 

teknologi. 

 

Sunnaas sykehus samarbeider internasjonalt for å bidra til utvikling av 

spesialisert rehabilitering.  Sykehuset stimulerer ansatte til å delta på 

relevante internasjonale samarbeids- og nettverksarenaer, og til å 

delta i forskning med internasjonale samarbeidspartnere.  

Mål 2019 

 Forskningsaktiviteten er 

rettet mot relevante og 

prioriterte områder gjennom 

tematiske forskningsgrupper. 

 

 Sunnaas sykehus produserer 

minst 30 vitenskapelige 

publikasjoner og 1-3 

doktorgrader per år. 

 

 Ressursbruk til forskning, 

innovasjon og utvikling er på 

tilsvarende nivå som ved 

universitetssykehusene 

 

 Seniorforskere og 

postdoktorer er ansatt og 

støttefunksjoner er etablert 

for å styrke forsknings- og 

innovasjonsaktiviteten. 

 

 Deltar i internasjonale 

forsknings- og 

innovasjonsprosjekter i 

samarbeid med de beste 

rehabiliteringsmiljøene i 

verden. 

 

 Bruk av teknologiske og 

innovative løsninger innen 

rehabilitering gir målbare 

gevinster. 

 

 Et formalisert samarbeid er 

etablert med spesialist- og 

kommunehelsetjeneste, 

næringsliv og internasjonale 

aktører innen innovasjon. 

 

 Sykehuset bidrar i utvikling 

av innovative løsninger for 

rehabilitering innen 

kommunikasjon, 

velferdsteknologi, 

hjelpemidler, spillteknologi, 

omgivelser og 

helsetjenesteutvikling. 

 

 Testbed er etablert som en 

samarbeidsarena mellom 

Sunnaas sykehus og 

næringslivet. 
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Område 3 

Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet 

   
Kompetanse er kunnskap, ferdigheter og holdninger hos den 

enkelte. I 2019 evner alle ansatte i sykehuset å bruke 

fagkompetanse i sitt arbeid integrert med praksisteori og etisk 

refleksjon. Alle ansatte følger egen individuell 

kompetanseutviklingsplan.  

 

 
 
Kompetansegrupper for sentrale problemstillinger og 

rehabiliteringsutfordringer er godt etablert, og fungerer som 

faglige premissleverandører for beste praksis. Fast ansatte 

brukerkonsulenter er rollemodeller for pasientene og viser i 

praksis hvordan faglige anbefalinger kan brukes i hverdagen. 

 

Brukermedvirkning er integrert som en naturlig del av sykehusets 

virksomhetsområder, både på individ- og systemnivå gjennom 

brukerutvalgets deltakelse i alle sentrale råd og utvalg. 

 

Sykehuset samarbeider nært med alle brukerorganisasjonene og 

kommuniserer med pasientene på deres premisser. Informasjon 

er lett tilgjengelig, forståelig og foregår i pasientenes foretrukne 

kanaler.  

 

 

Mål 2019 

 Sunnaas sykehus er 

premissleverandør for utviklingen 

av faget rehabilitering i Norge. 

 

 Rehabilitering inngår i alle 

pakkeforløp og behandlingslinjer. 

 

 Sykehuset bruker metoder for 

kunnskapsbasert praksis 

kontinuerlig i klinikken. 

 

 20 prosent av ansatte i klinikken 

har kompetanse innen kritisk 

vurdering av forskningsartikler. 

 

 Ansatte bruker helsepedagogisk 

kompetanse i opplæring av 

pasienter og pårørende.  

 

 Sykehuset er leverandør av 

fagprosedyrer til 

Kunnskapssenteret.  

 Den kliniske virksomheten har 

kunnskapsbaserte programmer 

på høyeste internasjonale nivå. 
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Område 4  

Mobilisering av leder og medarbeider,  

utdanning, kompetanse og fleksibilitet    

  

I 2019 er Sunnaas sykehus en fremdeles en attraktiv arbeidsplass 
med kompetente og engasjerte medarbeidere, som alle jobber mot 
felles mål. Ansatte opplever stor grad av medvirkning. Ledelse, 
arbeidsmiljø og holdninger har stor betydning for hvordan tjenestene 
utøves og utvikles. Det er stor grad av felles organisasjonskultur 
basert på sykehusets verdier.  
 
Lederkompetansen ved sykehuset er styrket gjennom løpende 

lederutvikling med særlig vekt på arbeidsgiverrollen og 

endringsledelse. Ledere på alle nivå bruker kommunikasjon på en 

profesjonell og etisk forsvarlig måte både internt, eksternt og i 

pasientkommunikasjon. 

Det er satset sterkt på å sikre nødvendig faglig kompetanse, tydelig 

ressursstyring og fleksibilitet, slik at pasientene møter riktig 

kompetanse til rett tid og på rett sted. Medarbeidernes innsats og 

resultater følges aktivt opp. Digitale læringsarenaer sikrer effektiv 

læring og sparer ressurser og miljø.  Ledere og medarbeidere 

engasjerer seg sammen med brukerne i forbedringsarbeidet for å 

heve kvaliteten på tjenestetilbudet. 

Ledere og medarbeidere arbeider systematisk med helse, miljø og 

sikkerhet for å utvikle en helsefremmende og trygg virksomhet for 

våre brukere og alle medarbeidere.  

 

 
 

 

Mål 2019 

 Sykehuset rekrutterer 

strategisk for å være blant 

verdens ledende 

rehabiliteringssykehus. 

 

 Sunnaas sykehus er fremdeles 

en attraktiv arbeidsplass. 

  

 Sykehuset har system for å 

rekruttere, utvikle og beholde 

ledertalenter.    

 

 Gode rutiner for 

ressursstyring og helhetlig 

bemanningsplanlegging er 

tatt i bruk. 

 

 Alle ansatte har 

kompetanseutviklingsmål i 

tråd med sykehusets 

målsetting.  

 

 Gevinster fra jobb smartere 

satsningen gir mer 

hensiktsmessige 

arbeidsprosesser og optimal 

utnyttelse av relevante 

verktøy. 

 

 Sykehuset bruker 

styringsdata fra 

analysenettverkene i arbeidet 

med måloppnåelse. 

 

 Alle ledere og medarbeidere 

bidrar til å ivareta sykehusets 

tillit og omdømme.  

 

 Ansatte utgjør kjernen i 

foretakets innovasjonskultur 

og bidrar aktivt med ideer til 

utvikling av nye tjenester, 

produkter og 

arbeidsprosesser. 
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Område 5  

Organisering og utvikling av fellestjenester  

 
Sunnaas sykehus arbeider med digitale løsninger og sørger for at alle 

ansatte effektivt utfører sine oppgaver på en måte som ivaretar 

kvalitet og pasientsikkerhet. Utvikling og standardisering av IKT-

løsninger underbygger bruk av teknologiske løsninger i sykehuset og 

satsing på klimamål.  

Utvikling og forvaltning av bygg og eiendomsverdier bidrar til at 

sykehuset fremstår som et moderne og bærekraftig 

rehabiliteringssykehus. Krav til universell utforming, pasientsikkerhet 

og ansattes arbeidsmiljø er gjennomgående ivaretatt. 

Støttefunksjoner og fellestjenester er utviklet i tråd med behov i 

kjernevirksomheten. Gevinster realiseres gjennom effektivisering, 

standardisering, virksomhetsutvikling og felles teknologiske løsninger 

for økonomi, innkjøp og logistikk. 

Bestillerkompetansen ved sykehuset er godt utviklet, og det er 

etablert et godt mottaksapparat. Alle systemer utnyttes maksimalt.  

Miljø og etisk handel er på agendaen i forkant av alle 

anskaffelsesprosjekter og i all avtaleoppfølging. Alle anskaffelser har 

en tydelig samfunnsansvarlig, transparent profil. Sykehuset 

rapporterer jevnlig på utvalgte miljømål, og gjør relevante livssyklus- 

og klimaanalyser av utvalgte kategorier med høyrisikoprofil for å sikre 

bærekraftige prosesser. Miljøledelse i henhold til ISO-14001 benyttes 

til kontinuerlig forbedringsarbeid.   

Sykehuset bidrar til utvikling av regionale og nasjonale enheter for 

eiendom, innkjøp og IKT. 

I perioden frem mot 2019 jobber sykehuset spesielt med kritisk 

infrastruktur og påvirkning av det ytre miljø. Fellestjenester løses i 

samarbeid med andre der det er fordelaktig ut fra kvalitet og pris. 

        

 Mål 2019 

 

 Sykehuset bruker tilgjengelig 

teknologi og gir e-helsetilbud i 

oppfølgingen av pasientene. 

 

 Byggetrinn 3 er i byggefase og 

plan for utnyttelse av ytre 

miljø er etablert.  

 

 Organisatoriske 

tilpasningsprosesser for nytt 

byggetrinn er ferdigstilt. 

 

 Felles system for økonomi-, 

innkjøp- og logistikk er tatt i 

bruk. 

 

 Sykehusets klima- og 

miljøpåvirkning er forbedret 

gjennom energi- og 

miljøledelse. 

 

 Alle medarbeidere bidrar til å 
redusere sykehusets 
klimagassutslipp.    
 

 Helseregionens krav til miljø, 

etisk handel og 

korrupsjonsforebygging er 

ivaretatt i sykehusets 

virksomhet.  
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Område 6    

Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 

 
 

 
 
 
I 2019 er det skapt et økonomisk handlingsrom som sikrer 

nødvendige investeringer gjennom en kostnadstilpasning innenfor 

gitte inntektsrammer. Prosjektet jobb smartere er gjennomført 

gjennomgående i organisasjonen. Metoder for riktig ressurs- og 

kapasitetsutnyttelse, god økonomisk styring og effektive 

arbeidsprosesser er etablert i hele sykehuset.  

 

Bruk av innsatsfaktorer som personell, bygninger, IKT og medisinsk 

teknisk utstyr er løpende optimalisert. Metodikk for oppfølging og 

effektivisering er godt utviklet, og har faglig perspektiv. Aktivitets- og 

effektivitetsutvikling måles.  

 

Det er etablert et godt system for beslutninger og prioriteringer av 

investeringer for Sunnaas sykehus.  

 

 

 

 
 
Mål 2019 

 

 De økonomiske 
resultatmålene i perioden er 
oppnådd.  

 

 Finansiering av byggetrinn 3 
er sikret.  

 

 Det er sikret finansiering til 
fremtidsrettet 
rehabiliteringsteknologi, 
radiologi og nevrofysiologi. 

 

 Metode for beregning av 
kostnad per pasient er 
implementert.  

 

 Sykehuset er en aktiv pådriver 
for et godt 
finansieringssystem for 
rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten. 
 

 Sykehuset har implementert et 
ledelses- og 
informasjonssystem (LIS). 
 

 Helseøkonomisk gevinst av 
spesialisert rehabilitering er 
dokumentert. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


