Til styret i Sunnaas sykehus HF

Dato 25. april 2018

Sak 25/18

Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035

Forslag til vedtak
1. Styret vedtar Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035.
2. Styret ber administrerende direktør avklare med Helse Sør-Øst RHF angående oppstart konseptfase
for byggetrinn 3 fra 2. halvår 2018.
3. Styret ber administrerende direktør utrede behov for interne utviklingsprosesser som en
konsekvens av Utviklingsplanens mål bilde frem mot 2035.
Status for utredningsarbeidet legges frem til styremøte 20. juni 2018.
4. Styret ber administrerende direktør avklare med Helse Sør-Øst RHF hvilke tiltak som kan iverksettes
i påvente av vedtatt Regional Utviklingsplan for rehabiliteringsfeltet i
Helse Sør-Øst.

Sammendrag og konklusjoner








Utviklingsplan 2035 er utarbeidet i tråd med mandat av 22. august 2018, revidert
5. desember 2018.
Planen bygger på nasjonale og regionale føringer, og på Strategi 2030 for Sunnaas sykehus HF,
vedtatt av styret juni 2016.
Planen forsterker utviklingen av strategiens to virksomhetsideer ved en konkretisering av
delelementer som hver for seg og til sammen vil utgjøre fremtidens rehabiliteringssykehus.
Veileder for utviklingsplaner er lagt til grunn i utarbeidelse av plandokumentet, og det er ført dialog
med Helse Sør-Øst RHF gjennom prosjektet.
Det er gjennomført en omfattende interessentkartlegging gjennom møter med alle regionens
helseforetak med sykehusdrift, med flere kommuner og bydeler/fastleger. Det har vært involvering
av sykehusets ansattrepresentanter og Brukerutvalg, i tillegg til høringskonferanse og
debattseminar.
Prosjektgruppen har hatt deltakere som til sammen representerer sykehusets bredde i fagmiljø og
ledelse.
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Bakgrunn for saken
Styresak i Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017, sak nr. 008-2017 Regionale føringer for helseforetakenes
arbeid med utviklingsplaner.

Einar Magnus Strand
Administrerende direktør
Vedlegg
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