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Sykehusets visjon er å skape en vei 

videre sammen med pasientene. 

Sunnaas sykehus HF tilbyr 

høyspesialisert rehabilitering. 

 

 

 

Om Sunnaas sykehus HF – En vei videre 
 

Sunnaas sykehus HF (SunHF) er Norges største spesialsykehus i medisinsk rehabilitering. Pasienter 

som kommer hit har fått livet endret etter skader eller sykdom. De har fysiske og/eller kognitive 

skader eller sykdommer som hindrer dem i å fungere slik de gjorde før skade/sykdom inntraff. De 

trenger hjelp til å mestre sin nye situasjon så godt det lar seg gjøre. Pasientene setter mål sammen 

med rehabiliteringsteamet, og er aktive i egen rehabilitering. 

På SunHF tar de viktige steg på veien videre i livet etter 

skade/sykdom. Sykehusets visjon er å skape denne veien 

videre for mennesker rammet av skade/sykdom som 

forandrer deres livsbetingelser. 

SunHF sykehus tilbyr høyspesialisert rehabilitering. For pasientene betyr det at de er omgitt av et 

bredt tverrfaglig team. Hvilken fagekspertise som inngår i teamet avhenger av pasientens 

skade/sykdom og behandlingen. Uavhengig av hvilket 

rehabiliteringsprogram pasienten kommer inn til, er 

pasienten leder for egen rehabiliteringsprosess. Tverrfaglig 

team er pasientens hjelpere.  

Høyspesialisert rehabilitering innebærer også at sykehuset driver innovasjon og utprøving av ny 

teknologi, at det bidrar i forskning, kompetanseformidling og fagutvikling på rehabiliteringsfeltet 

også utenfor sykehusets vegger. Et tett og aktivt samarbeid med andre i helsetjenesten, på 

kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå er nødvendig for at alle ledd i behandlerkjeden skal bli så 

gode som mulig, til beste for pasienten.  SunHF skal være et faglig tyngdepunkt for rehabilitering 

nasjonalt. 

I 2016 utarbeidet sykehuset sin strategi frem mot år 2030. Målene i denne gjenspeiles i 

langtidsplanen 2017-2020 og i mål for året 2017. 
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Virksomhetsidé 
Sykehusets virksomhetsidé er: 

 Sunnaas sykehus HF tilbyr og utvikler høyspesialisert rehabilitering som pasient og 

samfunn har nytte av 

o Pasientene, pårørende, samarbeidspartnere og eier opplever et 

kunnskapsbasert og verdifullt, tverrfaglig og høyspesialisert 

rehabiliteringstilbud der forskning, innovasjon og teknologi er tett integrert. 

 

 Sunnaas sykehus HF gjør andre bedre 

o Ved å samhandle med pasienter, pårørende, helsepersonell og andre 

interessenter med oppgaver i å sikre pasientenes helse og velferd, 

videreutvikler Sunnaas sykehus HF rehabiliteringsfeltet i Norge og 

internasjonalt. Dette skjer gjennom pasientrettet samarbeid, forskning, 

innovasjon, utdanning og kompetansebygging. 

 

Mål fra Helse Sør-Øst RHF 
 

Oppdrags- og bestillerdokumentet for 2017 fra Helse Sør-Øst RHF gir Sunnaas sykehus HF disse 

målene å arbeide mot:  

 
 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.  

 Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent.  

 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.  

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

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.  
 
 

Langtidsmål 2017 – 2020 og mål 2017 
 

I tillegg til målene fra Helse Sør-Øst RHF, har sykehuset formulert egne mål for 2017 og perioden 

2017-2020. Disse springer ut av hovedmålene i strategien frem mot år 2030.  
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Mål 2030: 
 

Sunnaas sykehus HF er et høyspesialisert nasjonalt 
rehabiliteringssykehus, og et kunnskapsbasert konsept for 
rehabilitering som andre aktører i hele behandlingskjeden kan 
delta i og arbeide etter 

Mål i langtidsplan 2017-2020:  
 

 Sykehuset har nasjonal behandlingstjeneste for barn og 
unge med behov for høyspesialisert rehabilitering etter 
alvorlige ervervede skader  
 

 Sunnaas2021 er finansiert og under bygging i tråd med 
prinsipper for helbredende arkitektur 
 

 SunHF har bidratt til at rehabilitering inngår i nasjonale 
pakkeforløp  
 

 Virtuell enhet er etablert 
 
 Sykehuset arbeider etter en plan for rekruttering og 

utvikling av kompetanse (strategisk kompetansestyring) 
som best mulig møter fremtidige behov 

Mål i 2017: 

 Søknad om nasjonal behandlingstjeneste for barn og 
unge med behov for høyspesialisert rehabilitering etter 
alvorlige ervervede skader er sendt 
 

 Vedtak om konseptfase for Sunnaas2021 er fattet  
 
 Virtuell enhet er definert 

 
 Kritisk kompetanse er definert og kartlagt 

 
 SunHF er blant de tre beste helseforetakene på regionale 

HMS-indikatorer 
 
 Sykefravær under 6,5 %  
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Mål 2030: 
 

Sunnaas sykehus HF er blant Norges ti beste i undersøkelser 
om pasienterfaringer 
 

Mål i langtidsplan 2017-2020:  

 Pasienter og pårørende får informasjon utformet og 
tilgjengeliggjort på deres premisser 
 

 Pasientens rehabiliteringsprogram er individuelt 
tilpasset  
 

 Ventetid er i samsvar med pasientens rettigheter og 
behov 

Mål i 2017: 

 I sykehusets interne pasienttilfredshetsundersøkelse 
uttrykker minst ni av ti pasienter at de opplever en godt 
planlagt utskrivelse 

 

 Pasienten er kjent med rehabiliteringsprogrammets 
innhold før innleggelse  

  



Mål for Sunnaas sykehus HF 

6 
 

Mål 2030: 
 

Sunnaas sykehus HF styrker pasientens kompetanse om egen 
tilstand og bidrar til at pasienter i hele landet har tilgang til 
kunnskapsbaserte rehabiliteringstjenester og moderne 
teknologi 
 

Mål i langtidsplan 2017-2020:   Metoder for sterkere involvering av pasientene i valg 
mellom behandlingsalternativ (samvalgsverktøy) er tatt i 
bruk  
 

 Læringstilbud til pasient og pårørende er tilgjengelig via 
flere digitale kanaler. 

Mål i 2017:  Sykehuset har vedtatt en plan for å utvikle og ta i bruk 
metoder for sterkere involvering av pasientene i valg 
mellom behandlingsalternativ (samvalgsverktøy) 
  

 Tre læringstilbud til pasient og pårørende er tilgjengelig 
via digitale kanaler 
  

 Regional koordinerende enhets arbeid med informasjon 
og veiledning om fritt rehabiliteringsvalg gjør pasienter i 
stand til å velge tilbud tilpasset deres behov 
 

 Det finnes pasienttilpasset og oppdatert informasjon for 
alle rehabiliteringsprogrammer på sunnaas.no 
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Mål 2030: 
 

Sunnaas sykehus HF er en fremtredende aktør internasjonalt 
for rehabiliteringsforskning og innovasjon 
 

Mål i langtidsplan 2017-2020:   Ekstern finansiering av forskning er vesentlig styrket  
 

 Sykehuset er representert med verv eller er nominert 
til styrene i anerkjente internasjonale fagorganer  
 

 Innovasjoner sykehuset har utviklet eller aktivt 
medvirket til er tatt i bruk av andre  

 

 Brukere og brukerorganisasjoner bidrar i planlegging og 
gjennomføring av forskningsprosjekter  

Mål i 2017:  Sykehuset har utarbeidet plan for styrket ekstern 
finansiering innen forskning på rehabilitering 
 

 Sykehuset har utarbeidet plan for styrket 
brukermedvirkning i forskningen 

 
 Sykehuset produserer minst 40 vitenskapelige 

publikasjoner, tre doktorgrader og 
forskningsproduksjonen styres mer mot prioriterte 
områder 

 

 Det er utarbeidet system for dokumentasjon av 
hvordan sykehusets innovasjoner tas i bruk av andre 
 

 Sykehuset har etablert en testbed 
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Mål 2030: 
 

Sunnaas sykehus dokumenterer effekt på aktivitet, 
samfunnsdeltakelse og kostnadseffektivitet for alle sine 
rehabiliteringsprogrammer 
 

Mål i langtidsplan 2017-2020:   Har etablert et kvalitetsregister der alle pasienter 
behandlet i sykehuset er registrert 
 

 Resultatmål for alle rehabiliteringsprogram oppdateres 
årlig og gjøres offentlig tilgjengelig 
 

 Sykehuset er tilknyttet helseøkonomisk fagmiljø og kan 
utrede kostnadseffektivitet for utvalgte 
behandlingsprogrammer 

Mål i 2017:  Prosjektplan for etablering av kvalitetsregister er 
utarbeidet  
 

 En kompetansegruppe for tilbakeføring til 
arbeid/utdannelse er etablert  
 

 Sykehuset har styrket sin kontakt med 
helseøkonomiske fagmiljøer 

 

 

Forutsetninger, krav og alt som ikke er nevnt 
Målene synliggjør prioriterte ambisjoner som sykehuset vil jobbe med for å nå målene i strategien 

frem mot 2030. Målene er ikke ment å oppsummere alle deler av virksomheten ved Sunnaas sykehus 

HF. Overordnede styringsmål fra Helse Sør-Øst RHF gjengis på neste side. 
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