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Styret tar saken til orientering 
 
 

Sammendrag og konklusjoner 

Sunnaas sykehus HF har ikke hatt et system for kartlegging av ansattes deltagelse på den 

internasjonale arena. 

Høsten 2015 ble det utviklet et elektronisk spørreskjema for ansatte i Sunnaas sykehus HF som 

deltar på internasjonale arenaer som for eksempel kongresser, kurs og hospiteringer. Skjemaet ble 

prøvd ut i organisasjonen samme høst. Målet med å prøve ut skjemaet var å registrere og 

kartlegge representasjon på internasjonale arenaer på en systematisk måte, for siden å kunne 

identifisere effekt og gevinster for sykehuset. Pilotprosjektet fra høsten 2015 viste at 

Forskningsavdelingen og klinikken hadde størst representasjon på internasjonale arenaer i 2015. 

Oppsummeringen viser at av de 61 reisene som ble registrert resulterte omtrent halvparten i et 

videre samarbeid med internasjonale fagmiljøer. Erfaringen med piloten var positiv, og den 

systematiske kartleggingen implementeres som fast rutine fra andre kvartal 2016. 

 

Bakgrunn for saken  

Styret i Sunnaas sykehus HF vedtok i 2013, sak 34/13, en egen strategi for internasjonal aktivitet. 

Det ble nedsatt en styringsgruppe for følge opp strategien gjennom etablering av årlige 

handlingsplaner for satsningsområdet. 

Et av tiltakene i handlingsplanen for 2015 var å etablere et system for rapportering av 

internasjonal deltagelse; Tjenestereiser, kongresser, kurs og hospiteringer mm. Hensikten var å få 
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en samlet oversikt som kan danne grunnlag for analyse av aktiviteten med fokus på hvilke 

gevinster de ulike aktivitetene ville få for sykehuset. 

 

Høsten 2015 ble 61 reiser registret.  Majoriteten av reisene ble foretatt av ansatte i 

Forskningsavdelingen og ansatte i klinikk. Aktivitetene har i hovedsak vært gjennomført Europa, 

Asia, Nord-Amerika.  70 % av reisene var knyttet til kongresser/konferanser. Omtrent 40 % av 

reisene innebar også hospitering/besøk, som resulterte i videre forpliktende samarbeid. De fleste 

som reiste beskriver deltagelsen/reisen gjennomgående som viktig for sykehuset og av stor faglig 

verdi. Gjennomgående nevnes betydningen av Sunnaas sykehus HF sin delaktighet på 

internasjonale forum/konferanser/kongresser, der mye handler om å sammenligne egen aktivitet 

med hva som skjer andre steder i verden.  Flere av respondentene beskriver aktivitetene som 

forløsende for et videre samarbeid med internasjonale fagmiljøer i form av artikler, særfaglige 

diskusjoner/nettverk, samt konkrete faglige prosjekter.  

 

Det er fortsatt stort potensial i å være mer målrettet ved internasjonal deltagelse. Alle fagsjefer 

utarbeider våren 2016 en utviklingsplan for egen faggruppe med systematisk internasjonalt 

samarbeid som mål. Det er i tillegg planlagt en workshop  i april 2016 med tema virkemidler for 

internasjonal satsning på kort og lang sikt.   

 

Spørreskjemaet er bearbeidet og forbedret etter høstens utprøvning, og vil innføres som 

rutinemessig kartleggingsverktøy for internasjonal aktivitet fra 1. april 2016.  
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