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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

 
1. INNLEDNING  

1.1. Sunnaas sykehus HFs oppgaver og organisering  
Sunnaas sykehus HF er et veldrevet helseforetak med stabilt gode resultater innen 
pasientbehandling, kompetanseutvikling, pasienttilfredshet, medarbeidertilfredshet, 
økonomi, forskning og innovasjon. Sykehuset har nasjonale og regionale funksjoner og 
universitetsfunksjoner, og har som selvstendig helseforetak en markant posisjon som 
landets ledende spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. 
 
Personer som har pådratt seg ryggmargsskader, hjerneskader eller alvorlig skade i to 
eller flere kroppsregioner, utgjør de største pasientgruppene sykehuset behandler. I 
tillegg bruker pasienter med kroniske nevrologiske eller muskel- og skjelettsykdommer 
sykehusets tjenester. Helseforetaket har en egen enhet for barn og unge, og TRS, som er 
et av landets ni kompetansesentre for sjeldne sykdommer, er lagt til Sunnaas sykehus.  
 
Det kliniske tilbudet er sengebasert, ambulant og poliklinisk. Det sengebaserte 
rehabiliteringstilbudet gis som primæropphold kort tid etter at skaden eller 
sykdommen har oppstått, som opphold senere i skadeforløpet for kontroll og/eller 
vurdering av videre rehabiliteringsbehov, eller som oppfølging. Sykehuset har 
livsløpsansvar for enkelte av målgruppene. Oppfølgings-, kontroll- og 
vurderingstilbudene er i økede grad organisert poliklinisk og ambulant. 
 
Systematisk og hensiktsmessig samhandling med andre deler av helsetjenesten er 
avgjørende for å skape gode og helhetlige pasientforløp. Sunnaas sykehus har en 
samhandlingsavdeling som ivaretar dette på et overordnet, regionalt nivå. To regionale 
funksjoner, Regional koordinerende enhet for rehabilitering (RKE) og Regional 
kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), inngår som viktige enheter i 
samhandlingsavdelingen. 
 
Foretaket har universitetsfunksjoner med flere bistillinger. Ved Universitet i Oslo er det 
én professor og én 1.amanuensis ved henholdsvis medisinsk fakultet og psykologisk 
institutt, ved OsloMet er det tre 1.amanuensiser og ved Norges Idrettshøyskole er det én 
førsteamanuensis, totalt åtte bistillinger. Foretaket driver utstrakt forsknings- og 
undervisningsvirksomhet med bidrag fra sju internasjonale gjesteprofessorer. 
Sykehusets innovasjonsenhet er sammen med enhet for teknologi og e-helse koblet tett 
opp mot klinikk og forskning, eksterne innovasjonsmiljøer og næringsliv. 
 
Pasienter med lavfrekvente og komplekse skader fulgt av fysiske og/eller kognitive 
funksjonsutfall, har i dag et mangelfullt rehabiliteringstilbud. Det er variasjon og 
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underkapasitet i rehabiliteringstilbudet generelt, og det er ikke likeverdig tilgang til 
høyspesialisert rehabilitering. I en fremtid med flere eldre og økt overlevelse etter 
skade og sykdom, vil det være av vesentlig betydning for både pasienters livskvalitet og 
samfunnets økonomiske bæreevne at så mange som mulig rehabiliteres optimalt 
med tanke på grad av arbeidsdeltakelse og selvhjulpenhet. 
 
Sunnaas sykehus deler sin virksomhet inn i fem hovedområder: 

• Klinikk  
• Forskning  
• Samhandling 
• Innovasjon 
• Internasjonal aktivitet 

 
 
Sunnaas sykehus HF har 764 ansatte som utfører 566 årsverk. Ved utgangen av 2018 var 
det 520 faste ansatte i foretaket. 74 prosent av disse, dvs. 390 personer, er ansatt i 100 
prosent stilling. 
 
Antall ISF-godkjente utskrivelser i 2018 fra heldøgnsopphold var 3 194. Antall ISF-
godkjente polikliniske konsultasjoner var 5 182, hvorav 976 er knyttet til Helse og 
arbeid. 
 
Sunnaas sykehus er et spesialsykehus og har derfor ikke et geografisk avgrenset 
opptaksområde som andre helseforetak i Helse Sør-Øst. Sykehuset har et «sørge-for-
ansvar» for pasienter i området det regionale helseforetaket dekker, og de fleste 
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pasientene kommer fra dette området. I tillegg tar sykehuset imot pasienter fra hele 
landet og samhandler med ca. 250 kommuner i hele Norge. 

Foretaket har to regionale og to nasjonale funksjoner.  
• Regional koordinerende enhet (RKE) har oversikt over, og gir informasjon om, 

private og offentlige rehabiliteringstilbud, deres innhold, kapasitet og ventetider. 
RKE vurderer alle henvisninger fra fastleger og spesialister til private 
rehabiliteringsinstitusjoner.  

• Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) formidler kunnskap og 
erfaringer innen rehabilitering til fagmiljøer i Helse Sør-Øst, på tvers av 
diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner.  

• Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved locked-in syndrom gir tilbud 
til alle pasienter med diagnosen i Norge. Locked-in syndrom er en alvorlig 
tilstand der pasienten er helt lammet og ikke kan snakke, samtidig som de er ved 
full bevissthet.  

• TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser samler, utvikler og sprer kunnskap 
om de utvalgte medfødte diagnosene de gir tilbud til. TRS er en del av Nasjonal 
kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). 
 

1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag  
Sunnaas sykehus HF er en vei videre for pasienter og pårørende etter alvorlig skade og 
sykdom. En vei videre innebærer at det finnes mange og nye muligheter, og flere veier å 
gå. Sykehusets bidrag til pasientene er å bistå dem i rehabiliteringen etter skade, slik at 
de så godt det lar seg gjøre kan gjøre sine veivalg videre basert på egne forutsetninger, 
ønsker og verdier. 
 
Virksomhetsidé 
I Sunnaas sykehus HFs strategi 2030 og i utviklingsplan 2035, er virksomhetsidéen 
formulert i to hovedpunkter: 

• Sunnaas sykehus 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 gjør andre bedre 
o Ved å samhandle med pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med 

oppgaver i å sikre pasientenes helse og velferd, videreutvikler Sunnaas 
sykehus rehabiliteringsfeltet i Norge og internasjonalt. Dette skjer 
gjennom pasientrettet samarbeid, forskning, innovasjon, utdanning og 
kompetansebygging. 
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Verdigrunnlag 
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 HF i 2018  
Mål for året 2018 og langtidsmål 2018-2021 (vedlegg 3) bygger på sykehusets strategi 
2030, styringsmål for 2018 og på oppdrag- og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF.  
 
Sykehuset har satt 15 spesifiserte mål for 2018 knyttet til de fem målene i strategi 2030: 

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

• Sykehuset er blant Norges ti beste i undersøkelser om pasienterfaringer 
• Sunnaas sykehus styrker pasientens kompetanse om egen tilstand og bidrar til at 

pasienter i hele landet har tilgang til kunnskapsbaserte rehabiliteringstjenester 
og moderne teknologi 

• Sykehuset er en fremtredende aktør internasjonalt for rehabiliteringsforskning 
og innovasjon 

• Sykehuset dokumenterer effekt på aktivitet, samfunnsdeltakelse og 
kostnadseffektivitet for alle sine rehabiliteringsprogrammer 

 

1.4. Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll   
På bakgrunn av vedtatte strategier og krav i oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF, 
er det utarbeidet mål for 2018. Målene er lagt inn i malen for ledelsens gjennomgåelse, 
og grad av måloppnåelse risiko vurderes hvert tertial. Risikoeiere utarbeider 
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. 
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Akkreditert av Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF) 
Sykehuset ble i henhold til kvalitetskravene fra den amerikanske CARF-organisasjonen, 
akkreditert for femte gang i 2018. Sykehuset oppnådde akkreditering på høyeste 
internasjonale nivå for en ny periode på tre år. Sykehusets styre er orientert om 
resultatet etter CARF-akkrediteringen og om det påfølgende forbedringsarbeidet. 
Sykehuset har innen 90 dager utarbeidet, og fått godkjent av CARF, en forbedringsplan; 
Quality Improvement Plan (QIP). Forbedringsplanen inneholder en beskrivelse av 
hvordan foretaket skal arbeide med forbedringsområdene i CARF-rapporten. 

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 en pasientsak i 2018. Endelig rapport 
ble overlevert desember 2018 og skal presenteres for styret i februar 2019. 
Handlingsplanen legges frem til styremøte 27.03.17. 
 
Konsernrevisjonen har også bidratt i sykehusets arbeid med tilpasning til ny 
personvernforordning (GDPR). 
 
Eksterne tilsyn 
Det er gjennomført tilsyn i regi Follo Brannvesen IKS i sykehuset i 2018. Formålet med 
tilsynet var å kontrollere om brannsikkerheten ved sykehuset er ivaretatt og om eier og 
brukere etterlever krav som er gitt i brann- og eksplosjonsvernloven og i tilhørende 
forskrifter. Tilsynet avdekket 2 avvik. Det er utarbeidet handlingsplan med tiltak for 
lukking av avvikene, som er oversendt tilsynsmyndigheten. Alle avvik fra tidligere 
eksterne tilsyn er lukket.   
 
Miljøsertifisering ytre miljø  
Sunnaas sykehus HF er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 standarden for 
miljøledelse. Periodisk ekstern revisjon av miljøledelsen i oktober 2018 avdekket null 
avvik og en høy grad av modenhet. Sunnaas sykehus er i dialog med helseregionen og 
andre helseforetak om en mulig overgang til Miljøfyrtårnsertifisering fra ISO 14001 
miljøledelse.  
 
I 2018 fikk Sunnaas sykehus innvilget et energisparingslån på 8,4 millioner av Helse Sør-
Øst RHF og iverksatte energisparetiltak med en samlet tilbakebetalingstid på ca. 7 år. 
Tiltakene forventes å redusere klimaregnskapet til mindre enn 50 prosent av utslippene 
beregnet i 2012.  
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Pasientsikkerhet  
Innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender 24/7 
som er relevante for medisinsk rehabilitering, er innført og vurdert som svært sentrale 
for Sunnaas sykehus HF. Nye innsatsområder er i prosess. I løpet av 2018 har det vært 
stort engasjement i sykehuset, og arbeidet med kontinuerlig forbedring er godt 
forankret i klinikken. Foretaksledelsen 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.  
 
Pasienttilfredshet og svarprosent 
Sunnaas sykehus HF gjennomfører fortløpende en intern brukerundersøkelse. 
Brukerundersøkelsen er tilpasset de ulike oppholdene og resultatene presenteres både 
på virksomhetsomfattende og på avdelingsnivå. Resultater fra den interne 
brukerundersøkelsen foreligger hvert tertial og presenteres for styret årlig. 
Undersøkelsen består av fem ulike skjema tilpasset de ulike oppholdene: 
 
Tilfredsheten (i «stor» eller «svært stor» grad) i 2018 var: 

• Primærrehabiliteringsopphold: 91 prosent 
• Oppfølgings- og vurderingsopphold: 92 prosent 
• Opphold for barn og unge: 91 prosent 
• Poliklinikk: 94 prosent 

 
48 prosent av inneliggende pasienter svarte på undersøkelsen i 2018. Det arbeides 
kontinuerlig med å øke svarprosenten. Tilbakemeldingene brukes i forbedringsarbeidet. 
Brukerutvalget er en viktig premissleverandør i oppfølgingen av resultatene. 
 
Sykehuset deltar også i den nasjonale pasienttilfredshetsundersøkelsen (PasOpp), men 
medisinsk rehabilitering ble hverken gjennomført i 2016, 2017 eller 2018. 
 
Styrets evaluering  
Foretakets styre har gjennomført sitt arbeid 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. Forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten er implementert i lederavtalene. 
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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. Oppdrag og bestilling og foretakets 
mål for 2018 er en del av verktøyet som benyttes.  
 
Risikovurderingen gjennomføres på alle nivå i foretaket, og hele foretaket er involvert i 
prosessen. Styret behandler ledelsens gjennomgåelse hvert tertial.  
 
Månedlig virksomhetsstatus  
Månedlig statusgjennomgåelse 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 RHF på faste parametere. 
 

1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte  
Medvirkning ansatte 
Sunnaas sykehus HF har en egen tilpasningsavtale til hovedavtalen som regulerer 
samarbeidet og møtearenaer mellom ledelse og organisasjonene på ulike nivå. Avtalen 
blir årlig evaluert, siste gang høsten 2018.  
 
• Administrerende direktør og klinikksjef møter alle foretakstillitsvalgte i månedlige 

møter  
• Øvrige nivå 2 ledere møter alle foretakstillitsvalgte minimum fire ganger per år 
• Avdelingsledere (nivå 3) har månedlige møter med lokale tillitsvalgte og 

verneombud 
 
Foretakstillitvalgte og hovedverneombud disponerer til sammen 2,5 stilling til frikjøp. 
 
Aktiviteter 2018 

• Årlig samling med ledere, tillitsvalgte og verneombud ble arrangert i mai.  
Ca. 50 personer deltok på samlingen og årets «røde tråd» var kommunikasjon – 
belyst fra ulike vinkler med temaer som personvern/GDPR, erfaringer fra 
internkommunikasjonsprosjektet, varsling/ varslingsrutiner og utviklingsplan 
2035. 

• Partssammensatt arbeidsplangruppe er etablert med mandat om rådgivning til 
ledere om arbeidstid, tolkning av lovverk og om å sikre lik praksis for ferie- og 
arbeidstidsplanlegging.  
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• Felles HMS-dag for ledere, tillitsvalgte og verneombud ultimo 2018 med temaene 
miljøhandlingsplanen, og hvordan jobbe med forebygging av vold og trusler i 
praksis i de ulike enheter og avdelinger. 

• Representanter fra de foretakstillitsvalgte inngikk i prosjektgruppen for 
utviklingsplan 2035 og i redaksjonskomiteen for rullering av sykehusets 
langtidsplan og årsmål. 

 

Uttalelse fra de foretakstillitsvalgte 
V/foretakstillitsvalgt Linn Næsland, Norsk Sykepleierforbund 

Nok et spennende år er over for de tillitsvalgte. Vi blir fremdeles inkludert i mange 
prosesser og prosjekter hvor vi får mulighet til å komme med våre innspill og 
påvirkning.  Det har skjedd mye i 2018 som vi ønsker å trekke frem.  
 
Året startet, som i 2017, med et høyt sykefravær. Vi jobbet aktivt sammen med ledelsen 
med dette. Utover i året så vi at trenden snudde. Sykefraværet sank og sykehuset nådde 
sitt mål om et sykefravær lavere enn 6,5 prosent. Tillitsvalgte satte stor pris på 
administrerende direktør roste oss for vårt bidrag. Dette er et viktig tema som vi vil 
fortsette å ha fokus på og være gode rollemodeller for.  
 
I 2018 jobbet sykehuset med å redusere antall møter på sykehuset. Vi tillitsvalgte stilte 
oss positive til foreslåtte endringer som gjaldt oss. Alle foretakstillitsvalgte møter nå 
direktør sammen med klinikksjef. De som tidligere ikke har hatt et møtepunkt med 
direktør er glad for denne endringen.  Etter 1 år skal ordningen evalueres, men foreløpig 
ser det ut til å fungere bra. Det som ikke har fungert like godt i år er samarbeidet med 
ledere utenfor klinikk. Våre møtepunkter har blitt avlyst og utsatt gjentatte ganger. Vi 
håper oppsatte møter vil holdes etter planen i 2019.  
 
Rekruttering er et tema vi tillitsvalgte er opptatt av. Det har vært stort fokus på dette i 
2018.  Det har blitt jobbet frem en rekrutteringspolicy på sykehuset. Vi har vært 
involvert i arbeidet, men vi er ikke enige i alle punkter. Det har riktignok vært et godt 
samarbeid underveis, og det er vært god informasjon og dialog med alle tillitsvalgte 
etter vedtatt policy.  Som et ledd i dette, ble det på slutten av året opprettet et nytt 
møtepunkt mellom foretakstillitsvalgte og klinikkledelsen. Ca. hver 6 uke skal vi få 
oppdatert status over ledige stillinger, kommende stillinger, vikariater og ulike 
permisjoner. Vi håper og tror dette blir et viktig og nyttig samarbeid.  
 
Det har vært flere prosesser og prosjekter gjennom året hvor de 12 prinsipper stort sett 
har vært godt ivaretatt. Et av de store prosjektene vi har vært involvert i, er 
Utviklingsplan 2035. Videre har det i klinikk vært 9 ulike prosjekter om 
kapasitetsutfordringer. Vi blir mer og mer tatt med på målarbeidet til sykehuset. En ting 
vi trakk frem i årlig melding for 2017, var mangelfull involvering i forbindelse med 
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budsjett. I høst var vi med på budsjettkonferanse sammen med ledere, samt blitt 
oppdatert på budsjett på møter med direktør. Det har ikke vært eget møte kun om 
budsjett. Dette har heller ikke vært etterspurt av de tillitsvalgte i år.  
 
Tradisjonen tro, har vi deltatt på årlig samling sammen med ledere og verneombud. Vi 
setter stor pris på denne arenaen da vi føler samarbeidet blir tettere og bedre etter en 
slik samling. Årlig samling har blitt vurdert i år, og vi er glade for at det blir ny samling i 
2019. Videre har vi sammen med ledere og verneombud også deltatt på HMS-kurs, et 
viktig kurs å ha sammen. Vi mener vi har forbedringspotensialer på å følge opp innspill 
som kommer under slike arrangementer. 
 
Kort oppsummert ser tillitsvalgte tilbake på et år med godt samarbeid og vi ser frem til å 
fortsette med det gode samarbeide i 2019.   
 
Uttalelse fra brukerutvalget på Sunnaas sykehus HF 
V/brukerutvalgsleder Øystein Ultvedt, CP-foreningen, avd. Oslo og Akershus 
 
Nåværende brukerutvalg ble oppnevnt av styret ved Sunnaas sykehus HF ved sitt møte 
den 16. november 2017 (sak 52/17) for mandatperioden 2018-2020 og består av sju 
representanter fra pasientorganisasjoner rekruttert gjennom FFO og SAFO. Uttalelsen er 
basert på brukerutvalgets årsrapport 2018, helseforetakets årlige melding, 
pasienttilfredshetsundersøkelser og bruker-utvalgets deltagelse i råd/ utvalg/prosjekt- 
og erfaringsgrupper gjennom virksomhetsåret 2018. 
 
Aktuelle områder brukerutvalget vil trekke frem  

• Sunnaas Sykehus HF er langt fremme og er en pådriver innenfor innovasjon og 
forskning på en lang rekke områder. Under utviklingen av fremtidens 
helsetjenester, er det viktig at sykehuset blir tilført nødvendige ressurser for å 
fylle rollen som nasjonal spydspiss innenfor det høyspesialiserte 
rehabiliteringsområdet og at nye finansierings-modeller utvikles for effektiv 
betjening av voksende pasientgrupper gjennom større bruk av teknologi. 
Brukerutvalget støtter innsatsen og presiserer viktigheten av at forskningen tas 
over i praktisk anvendelse og raskt implementeres i klinikk. 

• Sunnaas sykehus’ samarbeid med pasientenes hjemkommune etter utskrivning 
er av stor betydning for helheten i rehabiliteringsforløpet. Brukerutvalget ønsker 
at dette arbeidet utvikles videre til beste for pasientene slik at 
samhandlingsreformen fungerer etter intensjonene. 

• Det er absolutt nødvendig at tiltak iverksettes for at pasientene skal bli mer 
tilfreds med middagstilbudet på sykehuset, og vi støtter sykehusets innsats for å 
stille strengere krav til tjenesteleverandør på dette området. Fokus på riktig 
ernæring forutsettes vektlagt.  

• Brukerutvalget støtter sykehusets utbyggingsplaner og ønsker å være en 
bidragsyter i den videre planleggingen. Snarlig igangsetting og effektiv 
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gjennomføring av planene forutsettes for at behandlingskvaliteten ikke skal bli 
skadelidende.  

• Brukerutvalget ønsker orientering om og mulighet til å delta på pasientrettede 
tiltak. Brukerutvalget finner det positivt at det er etablert en fast ordning med 
brukertorg hvor brukerorganisasjonene får presentere seg. 

• Brukerutvalget ønsker aktiv deltagelse i utforming og gjennomføring av 
dialogmøte som er en viktig brukermedvirkningsarena. 

• Brukerutvalget ser fram til at ungdomsrådet på Sunnaas sykehus blir fullt 
bemannet og ønsker bidra til et nært og godt samarbeid. 

• Under arbeid med sykehusets svar til den regionale utviklingsplan for Helse Sør-
Øst, ønsker brukerutvalget større fokus på rehabilitering i utforming av 
pakkeforløp. Utvalget mener rehabilitering skal være en del av pakkeforløp, og 
Sunnaas sykehus, med sin store kompetanse på området, bør være en naturlig 
samarbeidspartner i utformingen.  

• Samvalg er et godt redskap og brukerutvalget ønsker å følge arbeidet med dette 
videre i 2019. Utvalget er fornøyd med at lærings- og mestringssenteret har en 
utdannende rolle for de ansatte da kunnskapen om samvalg må bli større, både 
hos ansatte og pasienter.  

• Arbeid i brukerutvalg er krevende og tar mye tid. Dette må kommuniseres internt 
i sykehuset og under rekrutteringsprosessene ved hjelp av 
brukerorganisasjonene slik at krav og forventninger harmoniseres. 

 
 
Uttalelse fra ungdomsrådet på Sunnaas sykehus HF 
V/ungdomsrådsleder Emilie Duane Nordskog 
 
Aktiviteter 
Ungdomsrådet (UR) har gjennomført fire rådsmøter i 2018. I tillegg til møtene har rådet 
gjennomført to arrangementer for barn og unge på Sunnaas sykehus. Det ene 
arrangementet var spillkveld på ergoterapisalen i mars, med besøk av aktuelle 
organisasjoner. Det andre er et sommertreff i juni, en dag for inneliggende og tidligere 
pasienter. 
  
Leder og nestleder har i høst deltatt i programkomiteen for helgesamling for 
ungdomsråd i Helse Sør-Øst. Komitéen har bestått av representanter fra UR i Vestre 
Viken, Oslo universitetssykehus og Sunnaas sykehus, samt representanter fra Helse Sør-
Øst. Samlingen skal gjennomføres 2. og 3. februar i Asker, hvor leder av UR Sunnaas 
sykehus har noen av oppgavene. Både leder og nestleder var også med på 
rehabiliteringskonferansen i Kristiansand i 2018. Denne gangen kun som tilhørere.  
Leder av UR Sunnaas sykehus har også deltatt noe i planlegging av dialogmøte for 
Sunnaas sykehus.  
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Både leder og nestleder har i løpet av året vært med på noe ekstern aktivitet, hvor de 
har blitt bedt om å stille på vegne av UR på Sunnaas sykehus.  
 
Mandat og arbeidsform 
Medlemmene av UR har i høst arbeidet med å revidere mandatet og å lage plan for neste 
års aktivitet. I januar 2019 ble nytt mandat vedtatt. I korte trekk er det gjort endringer i 
form av konkretisering av arbeidsoppgaver, arbeidsform og forventninger til 
medlemmer av rådet og representanter fra helseforetaket. Det er også konkretisert i 
større grad hvordan ungdommene skal godgjøres for deres arbeid samt møtehyppighet 
og form for gjennomføring av møter (som for eksempel bruk av videokonferanse). Det 
har vært gjennomført et par møter via videokonferanse, som fungerte veldig bra. Det er 
også prøvd ut litt med samarbeidsmøte mellom to av rådsmøtene. Dette fungerer bra for 
å opprettholde aktivitet i rådet. Ungdomsrådet har også vært med å planlegge 
opplærings- og bli-kjent-dager for nye medlemmer av UR.  
 
Medlemmer og rekruttering 
Ungdomsrådet har i første halvdel av 2018 bestått av kun tre medlemmer. Tross ulike 
forsøk på å rekruttere nye medlemmer, har man ikke lykkes. I juni 2018 forlot nok et 
medlem rådet. Høsten 2018 ble det satt i gang ny prosess med å rekruttere flere nye 
medlemmer. Her fikk Sunnaas sykehus inn 9 søknader. Etter intervjuer med seks 
kandidater, kunne vi ønske tre nye medlemmer velkommen i rådet. På grunn av rådets 
sammensetning, ble det tatt en avgjørelse om på nytt å lyse rekruttering av nye 
medlemmer. Dette er i tråd med mandatet i forhold til rådets sammensetning. Per januar 
2019 holder koordinator på å vurdere og gjennomføre intervju av nye kandidater for 
UR. 
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2. SAMMENDRAG 

2.1. Positive resultater og uløste utfordringer  
 
Positive resultater 
 
CARF-akkreditert for femte gang 
Sunnaas sykehus HF oppnådde ny treårs akkreditering i 2018, etter at Commission on 
Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF) gransket virksomhetsstyring og 
pasienttilbud i foretaket. Første gang CARF gransket Sunnaas sykehus HF var i 2006 og 
senere i 2009, 2012, 2015 og 2018. Alle gangene har sykehuset oppnådd treårs 
akkreditering.  
 
CARF Accreditation Report 2018 dokumenterer at Sunnaas sykehus HF kan vise til solid 
samsvar med standardene. Den beskriver sykehusets mange styrker og peker på at det 
tilbys gode spesialprogrammer både regionalt og nasjonalt. Områder som rapporten 
fremhever spesielt, er den oppmerksomheten som er gitt innovasjon og teknologi og 
ressursene som er dedikert til dette. Sykehuset berømmes også for tilbud og ressurser 
satt av til tilpassete sportsaktiviteter.  
 
Videokonsultasjoner likestilt med oppmøte 
Med virkning fra 1. januar 2019 endret Helsedirektoratet finansieringssystemet for 
polikliniske konsultasjoner. Videokonsultasjoner med andre enn leger er dermed 
finansiert gjennom ISF-systemet. Telemedisinmiljøet i Norge, og på Sunnaas sykehus 
spesielt, har jobbet målrettet over flere år med å sikre lik finansiering for lik behandling, 
uavhengig om konsultasjonen skjer ved oppmøte eller videokonferanse. I et 
pilotprosjekt ved sykehuset er det funnet at telemedisin gir fornøyde pasienter og store 
samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster. Denne endringen i 
finansieringssystemet er et insentiv for å ta i bruk eksisterende teknologi og erstatte 
flere polikliniske oppmøter med videokonsultasjoner.   
 
Høy forsknings- og innovasjonsaktivitet 
• I 2018 produserte Sunnaas sykehus mer enn 60 vitenskapelige publikasjoner med 

fagfellevurdering og avholdt fire doktorgradsdisputaser innen rehabiliteringsfeltet. 
Sykehuset deltar bl.a. i et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt om 
deltakeraspektet blant ryggmargsskadde. Det omfatter 28 land og ledes av Sveits i 
regi av Verdens helseorganisasjon (WHO). 

• I 2018 mottok Sunnaas sykehus 15 millioner i en ekstern tildeling fra Norges 
Forskningsråd. Tildelingen er over fem år til et forskningsprosjekt om behandling av 
barn med ervervet hjerneskade, og er et samarbeid med Oslo universitetssykehus og 
flere internasjonale miljøer. 
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• Sunnaas sykehus har etablerte en formell testbed, en samarbeidsarena for 
innovasjonsprosjekter med helseindustrien. Foretaket har løpende samarbeid med 
3-4 firmaer årlig og mottar om lag 30 henvendelser per år.  

• Innovasjonsporteføljen utgjør drøyt 20 prosjekter i året. I 2018 innebar det blant 
annet at: 

o Sykehuset utviklet en automatisk desinfiseringsløsning av smitterom i 
samarbeid med private samarbeidspartnere. 

o Prosjektet «Smertemestring over avstand», gjennomførte et 
«sengebasert» rehabiliteringstilbud som et telerehabiliteringstilbud. 

o Sykehuset leder innovasjonspartnerskapet «Et slag for livet» i tett 
samarbeid med C3 og Oslo kommune, med mål om å utvikle nye løsninger 
for å sikre overgangene for hjerneslagpasienter i lange behandlingsforløp. 

 
Samarbeidsprosjekt om rehabiliteringskompetanse med Ukraina  
Sunnaas sykehus har et omfattende internasjonalt samarbeid, både når det gjelder 
klinisk aktivitet og forskningsaktivitet. I 2018 etablerte Sunnaas sykehus, på forespørsel 
fra Helse- og omsorgsdepartementet, et samarbeid med Ukraina om å bygge opp 
kompetanse på rehabilitering. Helsedepartementet i Ukraina (MoH) har bedt om to 
prosjekter; ett på å bygge opp et tilbud til pasienter med hjerneslag og ett knyttet til 
rehabilitering av barn. På slutten av året ble det første kurset gjennomført og MoH har 
prosjektert ombygging av en sykehusfløy i Kiev for å etablere et kunnskapsbasert tilbud 
til pasienter med hjerneslag. Dette planlegges som et 3-5-årig prosjekt.  
 

Sunnaas sykehus HF leverer i henhold til oppdrag og bestilling 
• Sunnaas sykehus HF leverer et økonomisk resultat ved rapportpakke 1 på 24,1 

millioner mot et budsjett på 17 millioner, noe som gir et positivt avvik på 7,1 
millioner. Hovedforklaringen er positive avvik på ISF-inntekter, kapitalkostnader og 
oppløsning av budsjetterte reserver det ikke har vært behov for. Overforbruk lønn 
og vedlikehold bygg reduserer resultatet.  

• Foretaket har et resultat på 6 101 ISF-poeng mot et budsjett på 6050 ISF-poeng for 
heldøgn. Det er et positivt avvik på 51 ISF-poeng som ansees for å være et godt 
resultat. For Sunnaas sykehus poliklinikk er resultatet 199 ISF-poeng mot et budsjett 
på 202 ISF-poeng. Dette gir et negativt avvik på 3 ISF-poeng. For poliklinikk Helse og 
arbeid er resultatet 55 ISF-poeng mot et budsjett på 116 ISF-poeng. Årsaken til 
avviket forklares i endringer i ISF-regelverket som medfører at mange av 
konsultasjonene i Helse og arbeid ikke blir godkjente eller inntekt redusert. 

• Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er 53 dager og sykehuset har ingen 
fristbrudd.  

• Sykefraværet er på 6,3 prosent. 
• Sykehuset ble miljøsertifisert, uten avvik, i 2018.  
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Uløste utfordringer 
 
Avklare fullføring av det komplette Sunnaas sykehus HF – byggetrinn 3 
Deler av bygningsmassen ved Sunnaas sykehus HF har en teknisk tilstandsgrad som ikke 
er forenelig med fremtidsrettet klinisk virksomhet. Byggene er i tråd med godkjent 
utviklingsplan i 2011 planlagt erstattet med nytt bygg i byggetrinn 3. Det er kun dette 
byggetrinnet som mangler før planen er komplettert. I 2018 ble reguleringsplanene 
ferdigstilt og vedtatt i kommunestyret. Idéfaserapporten forventes behandlet av Helse 
Sør-Øst RHF i 2019.  
 
IKT-leveranser fra Sykehuspartner HF 
Sunnaas sykehus HF har opplevd kvalitet og fremdrift i flere leveranse fra 
Sykehuspartner som utfordrende gjennom året. Våre forsøk på å komme i dialog for å 
forbedre samarbeidet og resultatene, har bare i begrenset grad ført frem. Diskusjonen 
om lokal tilstedeværelse er avklart. Sunnaas sykehus er fortsatt ikke er fornøyd med 
leveransen på områder som svartid på forespørsler og kostnadsnivå. Manglende 
leveranser av tjenester fører til at viktige oppgaver ikke blir løst/kommer i gang. 
Arbeidet med infrastrukturmodernisering har i løpet av 2018 kommet i gang gjennom 
det regionale programmet STIM. 
 
Innføring av nytt helhetlig kvalitetssystem (Heliks) stoppet 
I 2011 ble Sunnaas sykehus HF informert om at dokumentstyrings- og 
forbedringssystemet TQM Helse skulle legges ned. Det ble satt i gang en anskaffelse av et 
felles, standardisert system for hele Helse Sør-Øst RHF. Dette prosjektet ble imidlertid 
avsluttet i 2015 grunnet manglende finansiering.  
 
Sørlandet Sykehus HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuspartner HF, Sunnaas sykehus HF 
og Betanien Hospital valgte å videreføre prosjektet som et lokalt samarbeidsprosjekt.  
Det nye systemet skulle være ett felles, helhetlig og standardisert system for 
dokumentstyring og forbedringsarbeid. Til tross for at basissystemet skulle være ferdig 
utviklet, viste det seg å være behov for omfattende utvikling. Sunnaas sykehus HF tok 
dokumentstyringsdelen av systemet i bruk i starten av 2018.  
 
På grunn av manglende leveranser fra leverandør, ble akseptansetesten av 
forbedringsdelen i systemet stoppet i februar 2018. Forbedringsdelen av kontrakten ble 
dermed avsluttet mens dokumentstyringsdelen ble videreført og kan brukes i 3 år. 
Konsekvensene er blant annet at:  

• Ingen av prosjektpartnerne får nytt forbedringssystem   
• Dokumentstyringssystemet vil ikke bli ferdigstilt som planlagt, blant annet på 

grunn av avhengighet til forbedringsdelen    
• Sunnaas sykehus HF vil fra år 2022 ha behov for nytt helhetlig kvalitetssystem  
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Uklarheter om midler til aktivitetsvekst fra Helse Sør-Øst RHF 

Helse Sør-Øst RHF har i 2018 og 2019 forventet at Sunnaas sykehus HF skal øke 
aktiviteten uten tildeling av midler til aktivitetsvekst. Basert på aktivitetsmidler tildelt 
tidligere år, dreier det seg om minst 2,6 mill. årlig i bortfall av aktivitetsmidler.  For 
hvert år som foretaket ikke mottar aktivitetsmidler, utgjør det et tap på 52 millioner i et 
20-års perspektiv. Etter to år med bortfall, er tapet nå kommet opp i 104 millioner i et 
20-årsperspektiv. Det truer foretakets utviklingsplaner, muligheter for vekst og behov 
for å bygge det siste bygget.  

 
Usikkerhet knyttet til Arbeid og helse  

Sunnaas sykehus HF har drevet prosjektet Raskere tilbake i 10 år. Prosjektet ble 
avsluttet ved utgangen av 2017 og midlene er nå bevilget til helseforetakene etter 
opptaksområde. Ettersom Sunnaas sykehus ikke har eget opptaksområdet, ble det ikke 
tildelt midler gjennom basisfinansieringen. For 2018 ble Sunnaas sykehus 
bevilget midler som en overgangsordning. Dette er også gjort for 2019. Det har i flere år 
vært uklarheter rundt videre drift av Arbeid og helse poliklinikk i regi av Sunnaas 
sykehus. Det er behov for langsiktige avtaler for å sikre lik pasientbehandling og effektiv 
drift i regionen. Tema er omtalt under punkt 3.2.10 
 
Utilstrekkelig innsatsstyrt finansieringsordning (ISF) for rehabilitering  

Dagens ISF-ordning har kun to diagnoserelaterte grupper (DRG) for 
heldøgnrehabilitering. Dette gjør at det er store forskjeller på tilbudet som gis innen en 
DRG, både med hensyn til kvalitet og pris. Beregninger foretaket har av kostnad per 
pasient (KPP) viser at kostnad per døgn kan variere med mer enn 100 prosent innenfor 
samme DRG-kode. Det har tidligere vært forsøkt å tilpasse ISF for rehabilitering, uten 
hell. For det videre arbeidet vil dokumentasjon på hvordan ISF-ordningen for 
rehabilitering opprinnelig var bygget opp være av betydning, slik at foretaket kan gi 
innspill til forbedringer. Med stadig flere private aktører blir behovet for tydelig 
differensiering av de ulike tjenestene som ytes, enda viktigere. 

ISF-ordningen gir trekk hvis andelen DRG kompleksrehabilitering overstiger 45 prosent. 
Sunnaas sykehus HF mener dette er utfordrende da organisering av rehabilitering er 
ulik i helseregionene og fører til tapte inntekter for Helse Sør-Øst RHF. Sunnaas sykehus 
HF ønsker å samarbeide med Helse Sør-Øst RHF om en mulig endring av dagens 
finansiering av rehabilitering. Utfordringene knyttet til finansiering av rehabilitering er 
sammensatt. De er knyttet til nasjonal finansiering igjennom ISF-ordningen, 
basisfinansiering av rehabilitering fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til de 
regionale helseforetakene (RHF’ene) og videre basisfinansiering fra Helse Sør-Øst RHF 
til Sunnaas sykehus HF. 
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Manglende regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF 
Sunnaas sykehus HF har en av de laveste innvilgelsesprosentene i Helse Sør-Øst når det 
gjelder tildeling av regionale forskningsmidler. 1 2018 sendte Sunnaas 10 søknader i 
klassen «Regionale forskningsmidler for 2019» og 2 søknader er i klassen «Strategiske 
forskningsmidler for ikke-universitetssykehusene». Ingen av søknadene fikk tildeling. I 
tillegg til manglende basisfinansiering for forskning, medfører dette risiko for at andel 
av driftskostnader benyttet til forskning, og dermed også forskningsaktivitet på 
rehabiliteringsfeltet, reduseres. 
 

2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering  
Sunnaas sykehus HF leverte godt i 2018 i henhold til sitt oppdrag. Pasientenes vurdering 
av sykehuset er av overordnet betydning, og derfor gjennomføres 
pasienttilfredsundersøkelsen kontinuerlig. I 2018 var svarprosent på 53, 2 prosent. Det 
er iverksatt tiltak for å øke svarprosenten. 90 prosent av pasientene som har svart 
uttrykker tilfredshet med oppholdet på sykehuset i stor eller svært stor grad. Pasienter 
innlagt til primærrehabilitering uttrykker størst tilfredshet, med 93 prosent. 
 
I 2018 ferdigstilte foretaket utviklingsplan 2035 og startet planleggingen av hvordan 
denne skal operasjonaliseres. Ledere, fagpersoner og tillitsvalgte er engasjert og 
involvert i arbeidet med å beskrive utviklingsretningen for Sunnaas sykehus HF frem 
mot 2035. Et arbeid pågår med å revidere sykehusets strategiske mål for 2035 slik at de 
ivaretar og speiler utviklingsplanens ambisjoner.  
 
Sykehuset arbeider langsiktig med mål om fremtidige investering i bygningsmasse, og 
det økonomiske resultatet i 2018 bidrar positivt til dette. Rapportert resultat for 2018 er 
ved rapportpakke 1 på 24,1 millioner mot et budsjett på 17 millioner, noe som gir et 
positivt avvik på 7,1 millioner. 
 
 
 
  
  



20 
 

DEL II: RAPPORTERINGER 

 
3. RAPPORTERING FOR STYRINGSBUDSKAP 2018  
3.0. Innledning 

3.0.1 Helseforetakenes utviklingsplaner  
• Helseforetakets utviklingsplaner skal ferdigstilles i 2018. 
 
Styret for Sunnaas sykehus HF vedtok foretakets utviklingsplan 2035 den 25. april 2018. 
Sammen med de øvrige helseforetakenes planer, danner den grunnlaget for Helse Sør-
Øst RHF regionale utviklingsplan, vedtatt i desember 2018. Den regionale planen vil 
være grunnlagsdokument for departementet når de rullerer Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2019-22. Det er ikke føringer i den regionale planen som endrer 
fremtidsbildet for Sunnaas sykehus, ut over det foretaket har tegnet i egen 
utviklingsplan. Utviklingsplan 2035 for Sunnaas sykehus HF er tilgjengelig 
på sunnaas.no/om-oss/utviklingsplan. 
 
3.1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  

3.1.1 Ventetid og fristbrudd   
• Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2017. 
• Innen 2021 skal gjennomsnittlig, samlet ventetid for alle tjenesteområder være under 

50 dager. For 2018 skal gjennomsnittlig ventetid være under 57 dager innen somatikk 
og under 40 dager innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus-behandling. 
Ventetid måles som årlig gjennomsnitt. 

• Ingen fristbrudd. 
• Median tid til tjenestestart skal reduseres sammenliknet med 2017. (Tiden mellom 

tidspunktet henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og tjenestestartdato 
(dato for når prosedyre er utført) for spesifikke sykdomsgrupper. Målet gjelder for 
sykdomsgrupper der tid til tjenestestart er tilgjengelig som nasjonale tall fra NPR.) 

• En større andel av pasientavtalene skal overholdes sammenliknet med 2017 (passert 
planlagt tid). Innen 2021 skal minst 95 prosent av avtalene overholdes. 

• Andelen fristbrudd i Helse Sør-Øst som helhet var 1,5 prosent i 2017. Tilsvarende tall i 
2016 var 1,2 prosent. Det forutsettes at de helseforetak som fortsatt har fristbrudd 
innretter driften slik at målet om null fristbrudd nås. 

 
Sunnaas sykehus HF jobber systematisk med å redusere ventetider i det sengebaserte og 
polikliniske tilbudet. Den gjennomsnittlige ventetiden for 2018 er 53 dager, en 
reduksjon fra 55,5 dager i 2017. Dette er under kravet på 57 dager fra Helse Sør-Øst 
RHF. 
 
Pasienter som er henvist til primærrehabilitering er i behandlingsforløp og inngår 
derfor ikke i den offisielle ventetid-statistikken. Primærrehabilitering er 
kjernevirksomhet for Sunnas sykehus og foretaket har behov for oversikt over 
ventetider også for primærrehabilitering. Det gjennomføres derfor en månedlig 
punktmåling. Da tas tall på antall pasienter som er klare for primærrehabilitering ut 
manuelt og det føres oversikt over hvor lang tid de venter før de får tilbud ved 
sykehuset.   

https://www.sunnaas.no/om-oss/utviklingsplan
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Noen avdelinger har kapasitetsutfordringer på enkelte program. Andre har stort trykk 
på nye henvisninger og få utskrivelser, herunder henvisninger med stor kompleksitet. 
Klinikken har i 2018 jobbet med ulike prosjekter på kapasitetsutfordringer. Ved å 
gjennomgå systematikken for oppfølgings- og kontrolltilbud, kan senger frigjøres til 
pasienter med komplekse behov. Det er også behov for å intensivere tverrfaglig 
poliklinisk tilbud til de av pasientene som kan ha nytte av dette. 
 
Passert planlagt tid er en indikator som viser utvikling av kapasitetsutfordringer og 
etterslep per avdeling. Gjennom 2018 er det jobbet mye med riktig registrering i DIPS. 
Dette har ført til at antall passert planlagt tid gikk ned. Andre tiltak var at 
kontrolltilbudet til hjerneskadde ble i stor grad overført til annen avdeling. 
Kontrolltilbudet til ryggmargsskadde er et område som likevel utvikler seg i negativ 
retning, til tross for iverksatte tiltak.  
 
Sykehuset vil satse mer på poliklinisk aktivitet og ambulant virksomhet for å avhjelpe 
trykket på sengebasert virksomhet. 
 
Sunnaas sykehus har ingen fristbrudd i 2018. 
 

3.1.2 Samarbeid mellom private og offentlige helsetjenester  
• Sunnaas sykehus HF skal arbeide for bedre samordning mellom helseforetak, private 

leverandører og avtalespesialister for å sikre riktig kapasitet og god 
kapasitetsutnyttelse. 

 
Sunnaas sykehus HF har etablert samarbeidsavtaler med Oslo universitetssykehus og 
Sykehuset i Østfold for å sikre direkte overføring fra de akutte funksjonene til 
rehabilitering. Det er jevnlig dialog for å sikre god kapasitetsutnyttelse. Det private 
rehabiliteringstilbudet har 1380 plasser i Helse Sør-Øst RHF. Gjennom regional 
koordinerende enhet (RKE) har Sunnaas sykehus et tett samarbeid med leverandører 
innen rehabilitering og habilitering. Henvisningene fra fastlege og andre med 
henvisningsrett, blir rettighetsvurdert av legeteamet i RKE. Det har vært en positiv 
utvikling med å inkludere leger fra andre helseforetak i rettighetsvurderingene og på 
den måte sikre det medisinske grunnlaget for rett til helsehjelp. Det er fortsatt et 
potensial i å samle rettighetsvurderingene fra helseforetakene til de private 
rehabiliteringsinstitusjonene, både for å ha samme forståelse av rett til helsehjelp og for 
å få en god kapasitetsutnyttelse. RKE erfarer at det sendes henvisninger fra både 
helseforetak og fastleger for samme pasient, og for samme tilstand. Manglende 
sentralisering av begge henvisningsstrømmene medfører overbehandling for enkelte av 
pasientene og unødvendig arbeid hos helseforetak/institusjoner.    
 

3.1.3 Helseforetakenes kjøp av helsetjenester fra private leverandører  
• For å sikre at Helse Sør-Øst RHF får en samlet oversikt over anskaffelser gjort av 

helseforetakene, skal slike anskaffelser rapporteres løpende til det regionale 
helseforetaket. Denne løpende rapporteringen skal samordnes med annen eksisterende 
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rapportering. Det skal tas inn en overordnet rapportering om gjennomføringen i årlig 
melding 2018. 

 
Sunnas sykehus HF kjøper ikke helsetjenester fra private leverandører. 
 
3.2. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet   

3.2.1 Pasientsikkerhetsprogrammet   
• Sunnaas sykehus HF skal styrke innsatsen i pasientsikkerhetsprogrammet og sikre at 

tiltakspakkene fra pasientsikkerhetsprogrammet, inkludert kartlegging av 
pasientskader og pasientsikkerhetskultur videreføres etter 2018. 

 
Sunnaas sykehus HF har innført de innsatsområdene i det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» som er relevante for medisinsk 
rehabilitering.  Det er stort engasjement i sykehuset og arbeidet med kontinuerlig 
forbedring er godt forankret i klinikken. Utvikling av innsatsområdene presenteres 
regelmessig for ledergruppen. Det er krevende å ta ut systematiske rapporter fra 
pasientjournalene, noe som medfører tidkrevende arbeid med manuelle tellinger. 
 
To ganger i året gjennomfører sykehusets øverste ledelse pasientsikkerhetsvisitter i alle 
enheter som tilbyr pasientbehandling. Ordningen blir etterspurt og er godt mottatt i 
organisasjonen. 
 
Medarbeiderundersøkelsen ForBedring er gjennomført og fulgt opp. 
Sykehuset gjennomfører ikke kartlegging av pasientskader gjennom global trigger tool 
(GTT), da systemet ikke er tilpasset for medisinsk rehabilitering. 
 
• Rapportering: Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i 

pasientsikkerhetsprogrammet er implementert. / Mål: 100 % / Datakilde: RHFs 
rapportering til pasientsikkerhetsprogrammet / Publiseringsfrekvens: Årlig 

 
Det pågår en gradvis spredning av relevante innsatsområder i 
pasientsikkerhetsprogrammet i henhold til interne planer. Sunnaas sykehus rapporterer 
tertialvis status for enheter hvor tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet er 
innført.  
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Innsatsområder Antall relevante 
enheter 

Antall enheter som har 
implementert tiltakene 

Samstemming av legemiddellister 7 7 
Trykksår 7 7 
Fall 7 7 
Nye innsatsområder oppstart 2017 og 2018     
Forebygge underernæring 7 7 
Trygg utskriving med brukermedvirkning 5 1 pilot 
Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis 
sengepost  7 

3 piloter 

Andre tiltak, ref. veiledere "Ledelse og 
kvalitetsforbedring i helsetjenesten"   Merknad 

Gjennomføres pasientsikkerhetsvisitt ja 

Det gjennomføres 
pasientsikkerhetsvisitter to 
ganger per år ved alle 
enheter som gir 
pasienttilbud 

Gjennomføres tverrfaglige risikomøter for 
enkeltpasienter, som tavlemøter ja 

Det gjennomføres målmøter 
med hver enkelt pasient, her 
blir risikoområder vurdert 
og forebygget 

Benyttes resultat-tavler/forbedringstavler på 
enhetsnivå for å følge måloppnåelse for de 
enkelte innsatsområdene ja 

En avdeling benytter 
forbedringstavle 

 

3.2.2 Infeksjoner og resistens   
• 30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 2020 

sammenliknet med 2012. (Målt som disse fem bredspektrede midlene: K, , 2. og 3. 
generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner). 

 
Sunnaas sykehus HF nådde målet om 30 prosent reduksjon i samlet forbruk av 
bredspektret antibiotika i 2017. Reduksjonen fortsatte i 2018, selv med en mindre 
økning i bruk av Meropenem, i gruppen karbapenemer. Forordningen av Meropenem 
var gjort for to pasienter på annet sykehus, men burde vært revurdert ut fra 
resistensmønster og pasientens klinikk etter overflytting til Sunnaas sykehus. Dette er 
tatt opp på legenes morgenmøte som er et fast møteforum. 

 
• Bruken av bredspektret antibiotika i spesialisthelsetjenesten skal reduseres med 30 

pst. i perioden 2012 til 2020. I Helse Sør-Øst som helhet er bruken så langt redusert 
med ca. 8 prosent. Det legges til grunn at helseforetakene arbeider videre med tiltak 
på dette området. Helseforetak som ikke allerede kan vise til betydelig bedre resultater 
enn gjennomsnittet må intensivere arbeidet slik at målet kan nås. 
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Håndhygiene, utført på rett måte og til rett tid, er ett av de viktigste tiltakene for å 
forebygge smittespredning av alle typer smittestoff, inkludert antibiotikaresistente 
bakterier. Sunnaas sykehus HF markerer årlig håndhygienedagen og antibiotikadagen. 
Systematisk og kontinuerlig arbeid for bedre etterlevelse av håndhygieniske 
anbefalinger gir redusert resistensutvikling og økt pasientsikkerhet. Det er fortsatt en 
stor utfordring at ulike faggrupper ansatt i sykehuset bærer armbåndsur og ring, til 
tross for gjentatte forbedringsmeldinger og gjennomført internrevisjon.  
 
Alle ansatte oppfordres til å ta e-læringskurs om håndhygiene. Smittevern tilbys jevnlig 
som tema for undervisning i avdelingsmøter. Informasjonsmateriale om 
antibiotikaresistente bakterier er tilgjengelig for pasienter, pårørende, helsepersonell og 
andre besøkende på sykehusets internettside. God og oppdatert informasjon finnes i 
tillegg tilgjengelig for alle ansatte i dokumentstyringssystemet Heliks. 
 
Sunnaas sykehus har videreutviklet en løsning for helautomatisk desinfisering av 
pasientrom med smitte, for å forebygge spredning. Løsningen er resultatet av et 
samarbeid med private aktører og støtte fra Helse Sør-Øst RHF. Fra et panel på utsiden 
av pasientrommet starter renholdspersonell desinfiseringsprogrammet. Fra 
fastmonterte dyser spres en kjemisk tåkesky i rommet og dreper smittestoffet. Det blir 
så automatisk utlufting før noen går inn i rommet igjen. 
  
• Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 
 
Sunnas sykehus HF gjennomfører fire årlige prevalensregistreringer. I 2018 ble 
egenoppståtte sykehusinfeksjoner på de fire registreringstidspunktene målt til 0 
prosent, 1,3 prosent, 1,4 prosent og 3,3 prosent. Enkelte avdelinger har sjelden 
egenoppståtte infeksjoner, mens andre avdelinger har høyere prevalens knyttet til ulik 
pasientpopulasjon. Smittevernpersonell tilbyr ledere og leger i avdelinger med høy 
prevalens gjennomgang av resultatene, hva som kan være årsak til infeksjonene og 
smitteverntiltak. Hensikten med registreringen er forbedring. Målet er at ingen 
pasienter skal rammes av helsetjenesteassosierte infeksjoner som kan forhindres. 
 
• Sunnaas sykehus HF skal sikre utvikling av antibiotikastyringsprogram i sykehus, i 

tråd med Helse- og omsorgsdepartements handlingsplan mot antibiotikaresistens mot 
2020. 

 
Sunnaas sykehus HF etablerte antibiotikastyringsprogram i 2016. A-teamet på 
sykehuset gjennomfører jevnlige antibiotikaregistreringer, deltar på previsitter og 
underviser i klok antibiotikabruk til både leger og sykepleiere. Leger oppfordres til å 
revurdere antibiotikaforskrivningen innen 3 døgn basert på 
resistensmønster/pasientens klinikk. Antibiotikateamet er tilgjengelig for dialog om 
antibiotikabruk. Årlig arrangeres Europeisk antibiotikadag. Resultatene av 
antibiotikastyringsarbeidet synliggjøres på statistikkene fra KAS (Nasjonal 
kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten) som sendes tertialvis 
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til alle foretak. De viser at Sunnaas sykehus er det foretaket i Norge med størst 
reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika siden 2012. 
 

3.2.3 Uønskede hendelser  
• Andel pasientskader basert på de årlige GTT-undersøkelsene er redusert med 25 pst. 

innen utgangen av 2018, målt ut fra undersøkelsen for 2012. 
 
Global Trigger Tool (GTT) er ikke tilpasset medisinsk rehabilitering. GTT- undersøkelser 
er tidligere prøvd ut ved sykehuset med konklusjon at verktøyet er lite egnet for 
fagområdet rehabilitering. Det benyttes derfor ikke ved Sunnaas sykehus HF.  
 
• Helseforetakene skal følge regionale føringer for håndtering av uønskede hendelser. 

Helseforetakene skal følge regional retningslinje for publisering av uønskede 
hendelser. 

 
Sykehuset følger regionale føringer for håndtering og melding av uønskede hendelser. 
For å ivareta personvern publiseres alle alvorlige uønskede pasienthendelsener på 
sunnaas.no en tid etter at den uønskede hendelsen har skjedd.  
 
Sykehuset deltar i regionalt nettverk for oppdatering av de regionale føringene. 
 

3.2.4 Helse- og kvalitetsregistre  
• Rapportering: Andel episoder rapportert med korrekt behandlingssted til Norsk 

pasientregister / Mål: 100 % / Datakilde: Norsk pasientregister / 
Publiseringsfrekvens: Tertialvis 

 
Sunnaas sykehus HFs andel episoder rapportert med korrekt behandlingssted til Norsk 
pasientregister, er tilnærmet 100%.  
 

3.2.5 Legemiddelbruk, -forsyning og –håndtering  
• Det skal, i samarbeid med Sykehusapotekene, legges til rette for utvikling av lukket 

legemiddelsløyfe. 
 
Elektronisk sengepostkurve er en forutsetning for lukket legemiddelsløyfe. Elektronisk 
sengepostkurve innføres på Sunnaas sykehus høsten 2019. Som del av forberedelsene 
for lukket legemiddelsløyfe, er endoser tatt i bruk i noen avdelinger. 
 

3.2.6  Korridorpasienter  
• Ingen korridorpasienter. 
• Å ligge i korridor er en uverdig situasjon for pasienten og et hinder for god kvalitet i 

behandlingen. I 2017 var andelen korridorpasienter 1,6 pst. i Helse Sør-Øst som helhet. 
Det vises til at det ikke skal være korridorpasienter, og helseforetaket må innrette sin 
virksomhet med sikte på at dette målet nås. 
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Sunnaas sykehus HF har kun elektiv behandling og derfor ingen korridorpasienter. 
 

3.2.7  Timeavtale  
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
 
«Direkte booking» er et samarbeid mellom regional koordinerende enhet, 
vurderingsansvarlige leger og inntakskoordinatorer. Inntakskoordinatorene følger 
rutiner som sikrer kontinuerlig daglig oppfølging.  
 
I 2018 fikk 92 prosent av pasientene timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt 
henvisning. Dette er en fremgang fra 2017, da mottok 88 prosent av pasientene dette. 
Målet er at alle pasienter får timeavtale i løpet av 10 virkedager. En utfordring er at 
foretaket erfarer at «direkte booking» reduseres ved sommer- og høytidsavvikling. 
 

3.2.8   Kvalitets- og fagutvikling 
• Sunnaas sykehus HF skal etablere rutiner for god overføring fra barne- til 

voksenorientert helsetjeneste ut fra best tilgjengelig kunnskap. Rutinene skal omfatte 
overføring internt i helseforetaket og ved utskriving til primærhelsetjenesten. Rutinene 
utarbeides i samarbeid med ungdomsrådet. 

 
Det foreligger en behandlingslinje for barn med moderat eller alvorlig hjerneskade. 
Sunnaas sykehus HF deltar med representanter i referanse- og styringsgruppen i Helse 
Sør-Øst RHFs pågående prosjekt for å implementere denne. I arbeidet har utfordringene 
som barn med ervervet hjerneskade møter i overgangsfaser, og herunder overgang fra 
barn til voksen, vært et eget tema.  
 
Når det gjelder barn med ryggmargskader, har Sunnaas sykehus et livslangt 
oppfølgingsansvar. Barn følges med jevnlige kontrollopphold ved barneenheten frem til 
de er 16 år. De blir deretter fulgt opp ved oppfølgingsavdelingen. Ved overføring fra 
barneenheten til voksenavdeling gjennomføres informasjonsoverføring vanligvis ved et 
overføringsmøte. Det skal også foreligge god og oppdatert informasjon om det enkelte 
barn i siste epikrise. 
 
• Pakkeforløp hjerneslag (akuttfasen) ble lagt fram i desember 2017, og blir 

implementert fra 2018. Helseforetakene må sikre at pakkeforløpene blir registrert i 
henhold til Helsedirektoratets informasjonsbrev. Helseforetakene bør følge med på de 
registrerte dataene gjennom norsk hjerneslagregisters digitale løsning. 

 
Sunnaas sykehus HF er foreløpig ikke involvert i dette arbeidet da det i første fase kun 
er slagenhetene ved akuttsykehusene som skal registrere. En gruppe med fagansvarlige 
og leder fra Sunnaas sykehus deltok i høringsrunden. 
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3.2.9  Forskning og innovasjon  
• Antall kliniske behandlingsstudier er økt sammenliknet med 2017. Telling av 

pasientdeltakelse skal følge ny nasjonal standard når denne er etablert. 
 
I 2018 produserte Sunnaas sykehus HF omlag 60 vitenskapelige publikasjoner med 
fagfellevurdering og avholdt fire doktorgradsdisputaser innen rehabiliteringsfeltet. 
Dette er på samme nivå som i 2017. Sykehuset administrerte i 2018 22 ph.d.-kandidater, 
hvor mer enn halvparten gjennomfører kliniske behandlingsstudier, det vil si studier 
som har som formål å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller å utvikle og 
evaluere nye. 
 

3.2.10  Omlegging av «Raskere tilbake»-ordningen  
• «Raskere tilbake»-ordningen avvikles og inngår fra 2018 i ordinær drift. 

Helseforetakene skal sørge for en planmessig omlegging og integrering i ordinære 
pasienttilbud av de tiltak som har vist seg å ha god effekt og som har bidratt til 
samtidighet i behandling og arbeidsrettet bistand. Dette med grunnlag i anbefalinger 
fra de regionale helseforetakene til Helse- og omsorgsdepartementet i brev av 28. april 
2017 og supplerende dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene. 
Helseforetakene må ha poliklinisk tilbud for henholdsvis muskel-/skjelettlidelser og 
angst/depresjon operative fra januar 2018 i egen regi, eller sørge for at tjenestene 
tilgjengeliggjøres for eget opptaksområde gjennom avtaler med eller kjøp fra andre 
helseforetak eller private leverandører frem til helseforetaket har tilbudet etablert. 
Omleggingen innebærer at dette blir ordinær pasientbehandling og dermed vil kunne 
bli finansiert av ISF og laboratorie- og radiologiske takster. Pasienter som får 
behandling gjennom disse behandlingstilbudene skal fortsatt registreres til NPR med 
debitorkode 20. Det skal tilrettelegges for muligheten for følgeforskning knyttet til 
omleggingen, og det skal redegjøres for bruk av midler satt av til tilbudene som 
etableres og/eller videreføres. Det vil bli stilt krav om rapportering og oversendelse av 
planer for videreføring og utvikling av tilbudet som nevnt over. Helseforetaket bes 
innen 1. mars 2018 oversende informasjon om status og videre plan for omleggingen 
til Helse Sør-Øst RHF. Nedtrappings- og avviklingskostnader for tilbud som ikke vil bli 
videreført vil bli finansiert av overførbare midler fra den tidligere ordningen. Dette 
konkretiseres i direkte dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetaket. 

 
Sunnaas sykehus HF har ikke eget opptaksområdet og tildeles derfor ikke midler 
igjennom finansieringsmodellen etter avvikling av prosjekt raskere tilbake. Dette gjøres 
til tross for at foretaket har drevet et velfungerende behandlingstilbud igjennom 10 år. 
 
I brev fra Helse Sør-Øst RHF 06.02.18 ble oppdraget til Sunnaas sykehus HF formalisert 
for 2018. Der ble det gitt en tildeling på 13 200.000,- for driftsåret 2018. Det ble videre 
presisert i brevet: 
 

 «Ifm omleggingen av prosjektet Raskere tilbake skal Helse Sør-Øst RHF legge til 
rette for at gode tilbud til store grupper sykemeldte, så som personer med 
muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser, videreføres. Det forventes at 
Sunnaas sykehus har en aktiv dialog med andre helseforetak i regionen for å 
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avklare om sykehusene kan ivareta disse helseforetakenes forpliktelser til å 
levere tjenester til personer med muskel- og skjelettlidelser som en 
overgangsløsning eller på mer varig basis»  

 
Sunnaas sykehus HF har igjennom 2018 hatt flere møter og brevutveksling med RHF’et 
og de andre helseforetakene. Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, 
Vestre Viken og Sykehuset Østfold, samt Diakonhjemmet og Lovisenberg ønsker videre 
dialog om kjøp av tjenester. Sørlandet sykehus, Sykehuset Vestfold, Sykehuset Telemark 
og Sykehuset Innlandet har meldt at de ikke har behov for å kjøpe denne polikliniske 
tjenesten av Sunnaas sykehus. 
 
I løpet av 2018 kom ikke RHF’et, Sunnaas sykehus HF og de andre helseforetakene frem 
til bindende avtaler.  
 
Sunnaas sykehus HF anbefaler RHF’et, ut fra en faglig, kompetanse- og kapasitetsmessig 
betraktning, at Sunnaas sykehus HF opprettholder og videreutvikler tilbudet på Aker 
helsearena.  
 
Videre anbefales det at Helse Sør-Øst RHF bør ta en koordinerende rolle for å sikre 
kvalitetsmessig, likeverdig utvikling av tilbudet i regionen, og skape trygghet for 
likeverdige tilbud. Fagmiljøet på Aker helsearena vil kunne bidra i utviklingsarbeidet 
gjennom deltagelse i forskning og kunnskapsspredning, og fungere som 
kompetansetyngdepunkt for aktiviteten, for hele eller deler av regionen.  
 
Dagens tilbud på Aker helsearena er rettet mot de mest komplekse gruppene som ikke 
vil få tilsvarende tilbud fra de nevnte foretakene/sykehusene. Dette tilbudet er viktig og 
godt tilrettelagt, og gir i stor grad likeverdighet til dem som har behov for det. 
I tillegg har tilbudet i regi av Sunnaas sykehus et stort potensial relatert til den 
samfunns-økonomiske effekten, spesielt fordi disse pasientgruppene er relativt unge 
pasienter. 
 
13.11.2018 ble Sunnaas sykehus HF orientert om finansiering av behandlingstilbudet 
Helse og arbeid for 2019 med 8 millioner.  Foretaket vil fortsette arbeidet som er 
påbegynt i 2018 for å sikre like rettigheter for pasientene i regionen. 
 

3.2.11 Samhandling med kommunehelsetjenesten  
• Det skal i samarbeid med Helsedirektoratet og kommunene etableres en ordning for 

opplæring og bruk av akutthjelpere (det vises til akuttmedisinforskriften § 5). Sunnaas 
sykehus HF skal bidra i dette arbeidet. 

• Rapportering: Antall helseforetak som deltar i læringsnettvettverk Gode pasientforløp 
i 2018. / Datakilde: Helseforetakene rapporterer for perioden 1.1.2017-31.12.2018. 

 
Sunnaas sykehus HF er et spesialistsykehus i rehabilitering uten avgrenset 
opptaksområde. Alle utarbeidete tiltak for samhandling med kommunehelsetjenesten er 
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derfor ikke like relevante i foretaket. Samhandlingen med kommunehelsetjenesten står 
imidlertid sentralt for Sunnaas sykehus. Tilnærmet alle pasientene har behov for 
kommunale tjenester, og sykehuset bruker ni årsverk til å koordinere forløpet til 
pasientene, før, under og etter oppholdet. Videokonferanse er blitt en viktig del av 
utskrivningsarbeidet. Den visuelle dialogen gir bedre samhandling enn telefon og post 
og gir det tverrfaglige teamet i kommunen direkte informasjon fra det tverrfaglige 
teamet på sykehuset.  

 
Sunnaas sykehus og Oslo kommune vurderer, i et felles prosjekt, hva som hindrer 
Individuell plan i å være det samhandlingsverktøyet som myndighetene forutsetter. 
Prosjektet pågår til juni 2019 og vil bli et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid og 
eventuelle prosjekter.      
 
I 2018 avsluttet Sunnaas sykehus et treårig samarbeid med fem kommuner, hvor 
forutsetninger og muligheter for opplæring av basiskompetanse på rehabilitering ble 
gjennomgått. Arbeidet danner grunnlag for videre arbeid med kompetanseformidling i 
sykehuset. Kompetanse er en nøkkel for samhandling med kommunene, og det er 
sentralt at det legges bedre til rette for at sykehus kan formidle kompetanse digitalt.  
 

3.2.12 Brukermedvirkning  
• Bidra til opplæring av helsepersonell i samvalg og implementering av samvalgsverktøy 

fra Helsenorge.no. 
 
Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved kompetanseenheten på Sunnaas sykehus HF 
har ansvar for opplæring av helsepersonell i samvalgsmetodikk.  Metode for samvalg har 
vært tema for opplæring i avdelingene i 2018 og vil være tema på fagdager til alle 
avdelinger i klinikk i 2019.  
 
En bredt sammensatt arbeidsgruppe har kartlagt eksisterende samvalgsverktøy, 
nasjonalt og internasjonalt, som kan være aktuelle for våre pasienter i deres 
rehabiliteringsprosess.  
 
Per i dag har ikke Sunnaas sykehus funnet samvalgsverktøy som er aktuelle til bruk ved 
foretaket. I samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, vil foretaket vurdere områder det kan 
være aktuelt å utvikle samvalgsverktøy på. 
 
3.3. Bemanning, kompetanse, ledelse og organisering  

3.3.1 ForBedring  
• Sunnaas sykehus HF skal gjennomføre den felles kartleggingen av arbeidsmiljø og 

pasientsikkerhetskultur (ForBedring) i 2018 med metodikk som gjør det mulig å 
sammenlikne resultatene mellom sykehus og helseregioner. Det skal gjennomføres 
forbedringstiltak på identifiserte forbedringsområder når undersøkelsen er 
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gjennomført. Videre skal resultater på nasjonale indikatorer for 
pasientsikkerhetskultur rapporteres til Helsedirektoratet. 

 
Sunnaas sykehus HF gjennomførte undersøkelsen ForBedring våren 2018. Totalt svarte 
91 prosent av ansatte på undersøkelsen. Alle enheter oppnådde en svarprosent på 70 
prosent eller høyere. Foretaket oppnådde en skår på 80-90 på alle temaer, med unntak 
av arbeidsforhold, det hadde en skår på 50 overordnet. Resultatet er presentert i alle 
enheter. Der blir utarbeidet handlingsplaner for å følge opp resultatene.  
 
Tilbakemeldinger fra ansatte knyttet til selve undersøkelsen, som uklare 
spørsmålsformuleringer, er sendt til Helse Sør-Øst RHF. 

 

3.3.2 Sykefravær  
• Sunnaas sykehus HF skal arbeide for at sykefraværet i alle enheter reduseres med 

minimum 0,15 prosentpoeng i løpet av 2018. 
 
I 2017 hadde Sunnaas sykehus HF det høyeste sykefraværet i regionen med 8,2 prosent. 
En rekke tiltak ble iverksatt, hvor ledere, i samarbeid med tillitsvalgte og 
bedriftshelsetjenesten, jobbet aktivt for å få ned fraværet. I 2018 nådde Sunnaas 
sykehus målet om et sykefravær lavere enn 6,5 prosent og er nå det sykehuset i Helse 
Sør-Øst RHF med lavest sykefravær, med 6,3 prosent.  
 

3.3.3 Kompetanseutvikling 
• Sunnaas sykehus HF skal samarbeide med Helse Sør-Øst RHF om å utvikle en felles 

regional strategi for å utdanne, rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos 
medarbeidere. 

 
Sunnaas sykehus HF rekrutterer godt til de fleste stillinger. Unntaket er sykepleiere og 
overleger hvor antall søkere enn lavere enn ønsket. Foretaket tar hvert år imot mange 
sykepleierstudenter på andre og tredje trinn, 76 studenter i 2018, og det rekrutteres 
godt blant disse. Det er 13 stillinger for leger i spesialisering (LIS) på Sunnaas sykehus. 
Dette bidrar til å utdanne leger i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering.  
 
Sunnaas sykehus har egne planer og eget dokument, strategisk kompetansestyring, på 
nivå 1. I tillegg har foretaket eget dokument, strategisk kompetanseledelse klinikk, der 
temaene rundt humankapital, og forvaltning av disse, er beskrevet. Foretaket vil delta i 
aktuelle fora der utvikling av felles regional strategi er tema. 
 
• Sunnaas sykehus HF skal, i dialog med de relevante utdanningsinstitusjonene, arbeide 

for å få utdanninger bedre i samsvar med tjenestenes behov og skal i denne dialogen 
også arbeide for at opptak av studenter og gjennomføring av praksis er tilpasset både 
kapasitet og læringsutbytter. 

 



31 
 

Sunnaas sykehus HF arbeider kontinuerlig for at opptak av studenter og gjennomføring 
av praksis er tilpasset kapasitet og læringsutbyttebeskrivelser. Arbeidet utføres ved 
deltakelse i ulike fora og samarbeidsavtaler med høyskoler og universitet. 
 
Foretaket har egen representant i regionalt samarbeidsorgan mellom 
universitet/høyskoler og foretak. Tema på møtene omhandler blant annet samsvar 
akademia og praksis, samt praksisplasser og kvalitet i disse. Kapasitetsutfordringer 
diskuteres ved å se på alternative praksis- og samarbeidsmodeller 
høyskoler/universitet og foretak. Praksiskoordinator ved foretaket deltar i regionalt 
praksiskoordinatorforum der det i fellesskap diskuteres kapasitet og fordeles studenter 
til de ulike foretakene. 
 
Foretaket har i flere år hatt en deltidsstilling OsloMet 80 prosent / Sunnaas 20 prosent, 
tverrfaglig veileder. Tverrfaglig veileder har ansvar for utvikling av studentenes 
læringsmiljø og tverrprofesjonell samarbeidslæring, som vi har hatt stor suksess med. 
 
Veilederkompetanse hos ansatte utvikles ved gjennomføring av årlig klinisk 
veilederkurs. Det arbeides for å utvikle 10 studiepoengs veilederkompetanse hos flere 
av våre praksisveiledere for å oppfylle bør-kravet etter prosjektet «Kvalitet i 
praksisstudier». 
 
Sunnaas sykehus ser det som viktig å samarbeide med universitets- og 
høyskolesektoren, dels for å komme inn i undervisningssystemet for ulike faggrupper, 
og dels for få tilgang på gode forskningsmiljøer og -ressurser. Dette gjøres gjennom to 
professorat og seks 1. amanuensis-stillinger, finansiert via sykehusets budsjett (20-%-
stillinger); professorat og 1.amanuensis-stilling ved henholdsvis Det medisinske fakultet 
og Psykologisk Institutt, samt bistillinger ved Institutt for spesialpedagogikk og Institutt 
for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og tre 1.amanuensis-stillinger innen 
helsefag ved OsloMet. En representant deltar i fagråd ved Lovisenberg høyskole. 
 

3.3.4 Legers spesialistutdanning 
• Sunnaas sykehus HF må sikre at det er utarbeidet planer og læringsaktiviteter for 

innfasing av ny spesialitet i akutt- og mottaksmedisin samt utarbeide planer og 
forberede iverksetting av del 2 og 3 i ny modell for legers spesialistutdanning. 

 
Sunnaas sykehus HF har 13 stillinger for leger i utdanning (LIS) og tilbyr utdanning i 
spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering og deler av spesialiseringsløpet til 
spesialiteten nevrologi.  
 
Høsten 2017 ble mottaksprosjektet Implementering av ny spesialistutdanning for leger, 
Sunnaas sykehus HF opprettet. Prosjektgruppen er representert i flere regionale og 
nasjonale arbeidsgrupper og skal sørge for at Sunnaas sykehus har implementert ny 
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struktur for leger i utdanning, slik at søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon 
kan sendes innen fristen 1. mars 2019.  

• Det er utarbeidet en førsteutgave av utdanningsplanen. Det er lagt inn 
læringsaktiviteter til alle læringsmål og to av tre veiledningskurs for overlegene 
er gjennomført. 

• Alle læringsmål/læringsaktiviteter vil i løpet av februar 2019 være tilgjengelig i 
kompetanseportalen Dossier.  

• For å sikre at leger i utdanning oppnår sine læringsmål, skal det inngås avtaler 
med samarbeidende helseforetak innen fristen for å søke om godkjenning som 
utdanningsinstitusjon.  

• Mottaksprosjektet opplever å være i god rute til å kunne søker Helsedirektoratet 
om å bli godkjent utdanningsinstitusjon innen fristen 01.03.19. 

 
3.3.4 Spesialsykepleiere   
• Sunnaas sykehus HF skal ha en strategi som bidrar til gode rekrutterings- og 

utdanningsplaner for spesialsykepleiere innen ABIOK- og jordmorfagene. Herunder må 
det sikres praksisplasser tilpasset fremtidig behov i spesialavdelinger. 

 
Sunnaas sykehus HF er et spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. 
Spesialsykepleiere innen ABIOK- og jordmorfagene er ikke aktuelle stillinger. 
 

3.3.6 Lærlinger 
• Sunnaas sykehus HF skal ha lærlingplasser innen helsefagarbeiderfaget. 
 
Sunnaas sykehus HF har siden 2010 tilbudt lærlingplasser til helsefagarbeidere og har 
for tiden fem lærlinger. Målet er å ha minst fire lærlingeløp gående.  
 

3.3.7 Vaksine 
• Sunnaas sykehus HF skal legge til rette for at alt personell hvert år får tilbud om 

sesonginfluensavaksine slik at WHO og EUs målsetning om 75 prosent 
vaksinasjonsdekning for helsepersonell kan nås. 

 
Vaksinasjonsdekningen på Sunnaas sykehus HF er 73 prosent. Dette er en økning fra 
150 vaksinerte i 2016, til 305 vaksinerte i 2017 og til 439 vaksinerte i 2018. Av disse er 
392 ansatte på regulativlønn per 1.11.2018.  
 
En arbeidsgruppe bestående av fagdirektør, smittevernlege, hygienesykepleier, 
kommunikasjonsrådgiver, representant fra bedriftshelsetjenesten og HR/HMS-rådgiver, 
har mobilisert for å oppnå målet. På Sunnaas sykehus ble det gjennomført seks 
vaksinasjonsdager. Informasjon om formålet med vaksinasjon ble formidlet på allmøter, 
avdelingsmøter, på intranett og gjennom plakater og e-poster. Administrerende direktør 
premierte avdelingen med høyest vaksinasjonsdekning med en stor fruktkurv på årets 
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siste allmøte.  Frem til influensasesongen er i gang, har ansatte et stående tilbud om 
vaksinering.  
 
3.4. E-helse - Modernisering og digitalisering  

3.4.1 Informasjonssikkerhet og personvern  
• Sunnaas sykehus HF skal påse at krav som følge av EUs personvernforordning (GDPR) 

ivaretas, og sikre at de til enhver tid gjeldende krav til informasjonssikkerhet og 
personvern kontinuerlig ivaretas ved drift og forvaltning og hensyntas i alle 
endringsprosesser. 

 
En arbeidsgruppe på Sunnaas sykehus HF, med mandat vedtatt av foretaksledelsen 
(FTL), jobber med endringer i henhold til GDPR. Kontinuerlig oppdatering om fremdrift 
gis til FTL og styret ved Sunnaas sykehus. Høsten 2018 gjennomførte konsernrevisjonen 
et rådgivende oppdrag knyttet til GDPR i alle foretak i Helse Sør-Øst. Rapporten, med 
vurdering av tilfredstillelse av GDPR-krav, viste at Sunnaas sykehus ligger i overgangen 
mellom gul og grønn sone. Implementeringsplan utarbeidet og arbeidet er godt i gang. 

 
• Sunnaas sykehus HF skal bidra til å revidere felles regionalt styringssystem for 

informasjonssikkerhet i henhold til de krav og endringer som ligger i innføringen av 
EUs personvernforordning (GDPR) og effektuere endringene i eget styringssystem for 
informasjonssikkerhet. 

 
Sunnaas sykehus har bidratt med revidering av regionalt styringssystem for 
informasjonssikkerhet, og startet arbeidet med å oppdatere styrende dokumenter i 
dokumentstyringssystemet Heliks.  

 
• Sunnaas sykehus HF skal i takt med regional plan for utrulling av løsning for statistisk 

logganalyse bidra til at denne blir tatt i bruk. Statistisk logganalyse gir 
helseforetakene verktøy som gir mulighet for systematisk gjennomgang av logger. 
Sunnaas sykehus HF skal implementere rutiner for å gjennomgå identifiserte 
unormale oppslag og håndtering av uberettigede oppslag. 

 
Sunnaas sykehus har startet arbeidet med å informere ledelsen, HR og IKT-avdelingen 
om logganalyse som kommer i 2019. Det er varslet at dette vil kreve omtrent 1 årsverk 
fordelt på de ulike rollene som er nødvendig for å forvalte systemet.  
 

3.4.2 Gjennomføring av IKT-prosjekter 
• Prosjektveiviseren skal benyttes i alle IKT-prosjekter. Styringsdokumentasjon fra 

prosjektene skal være dokumentert, transparent og tilgjengelig. Sunnaas sykehus HF 
skal benytte CA PPM for registering og oppfølging av alle IKT-prosjekter. 

 
Sunnaas sykehus HF gjennomførte høsten 2018 prosjektskolen for alle ledere og 
mellomledere, i samarbeid med Sykehuset Telemark HF. Denne bygger på 
Prosjektveiviseren. Sunnaas sykehus HF har i tett samarbeid med regionalt 
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prosjektstøttekontor tatt i bruk CA PPM og sikrer at alle IKT-prosjekter registreres og 
følges opp der. 
 

3.4.3 Innføring av regionale løsninger  
• Sykehuspartner er felles tjenesteleverandør til helseforetakene i regionen innen IKT-, 

HR- og logistikktjenester. Sykehuspartner har ansvar for å levere fellestjenester, 
inklusive drift og forvaltning av infrastruktur og IKT-løsninger. 

 
Sunnaas sykehus HF opplever at leveransenivået til Sykehuspartner i 2018 stort sett er 
uendret fra 2017. Diskusjonen om lokal tilstedeværelse er avklart. Manglende 
leveranser av tjenester fører til at viktige oppgaver ikke blir løst/kommer i gang. 
 
Arbeidet med infrastrukturmodernisering har i løpet av 2018 kommet i gang gjennom 
det regionale programmet STIM. 
 
• Sunnaas sykehus HF skal sammen med Sykehuspartner kartlegge, planlegge og 

deretter iverksette applikasjonssanering og konsolidering. 
 
Sunnaas sykehus HF kartla i 2017 i samarbeid med Sykehuspartner 
applikasjonsporteføljen. Plan for applikasjonssanering og konsolidering er under 
utarbeidelse. 
 
• Sunnaas sykehus HF skal innføre regionale løsninger i henhold til regional 

gjennomføringsplan. 
 
Sunnaas sykehus HF har innført regionale løsninger i henhold til regional 
gjennomføringsplan, herunder HF-HF kommunikasjon for epikrise og lab. Arbeidet med 
innføring av Windows 10 er godt i gang. 
 
• Sunnaas sykehus HF skal bidra til gjennomføring av regionale prosjekter for innføring 

av modernisert Folkeregister og innføring av helse-ID. 
 
Folkeregisteret ble innført i 2017. Helse-ID er foreløpig ikke tatt i bruk i foretaket. 
 
• Sunnaas sykehus HF skal arbeide med IKT-standardisering, informasjonsdeling og 

mobile løsninger som understøtter gode og trygge pasientforløp. 
 
Sunnaas sykehus HF har arbeidet med IKT-standardisering, informasjonsdeling (HF-HF 
kommunikasjon og utbredelse av pleie- og omsorgsmeldingskommuner) og mobile 
løsninger som understøtter gode og trygge pasientforløp.  
 
• Det skal etableres en standardisert og sikker IKT-infrastruktur som understøtter 

videre digitalisering. 
 



35 
 

Sunnaas sykehus HF deltar i arbeidet med å etablere en standardisert og sikker IKT-
infrastruktur som understøtter videre digitalisering gjennom deltagelse i og mottak av 
de relevante regionale prosjektene (STIM). 
 
 
3.5. Økonomiske krav og rammer og krav til aktivitet  

3.5.1 Drift og investering  
• Sunnaas sykehus HF skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte 

og slik at de kommer pasientene til gode. Sunnaas sykehus HF skal i 2018 basere sin 
virksomhet på de tildelte midler. 

 
Sunnaas sykehus HF har i 2018 levert helsetjenester innenfor de tildelte rammer og i 
tråd med oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. Rapportert resultat for 2018 er   
ved rapportpakke 1 på kr 24,1 millioner mot et budsjett på kr 17 millioner, noe som gir 
et positivt avvik på kr 7,1 millioner sett mot resultatkrav.  
 
• Sikre god drift og budsjetterte resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg 

og utstyr. 
 
Foretaket tilpasser driften slik at den er bærekraftig i årene som kommer, med 
fremtidige investering i bygningsmasse og varslet kostnadsøkning på IKT-tjenester. 
 

3.5.2 Resultat  
• Årsresultat 2018 for Sunnaas sykehus skal være på minst 17 millioner kroner. 
 
Sunnaas sykehus HF har i 2018 levert helsetjenester innenfor de tildelte rammer og i 
tråd med oppdrag- og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
Rapportert resultat for 2018 er ved rapportpakke 1 på kr 24,1 millioner mot et budsjett 
på kr 17 millioner, noe som gir et positivt avvik på kr 7,1 millioner sett mot resultatkrav. 
 
• Investeringer skal budsjetteres innenfor helseforetakets tilgjengelige 

investeringsmidler i 2018, det vil si likviditetstildelingen for 2017 med tillegg av 
budsjettert bruk av oppspart likviditet, og eventuelle salgs-/gavemidler. I tråd med 
forutsetningene fra økonomisk langtidsplan skal egenkapitaltilskudd til 
pensjonsinnretningene samt netto likviditet fra lokale IKT-investeringer gjennomført 
av Sykehuspartner, salderes innenfor helseforetakets tilgjengelig investeringsmidler. 

 
Sunnaas sykehus HF hadde per 31.12.2017 opparbeidede rettigheter på 175 millioner. I 
2018 er det budsjettert med 15 millioner i investeringer bygg, medisinsk teknisk utstyr 
(MTU), informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og annet. Dette inkluderer at 
foretaket har budsjettert med ca. 10 millioner, som er på et ordinært nivå. I tillegg er det 
budsjettert med 3 millioner for etterslep fra 2017 og 2 millioner fra opparbeidede 
rettigheter fra tidligere år.  
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I tillegg kommer budsjett for egenkapitaltilskudd til pensjonsinnretningene på 1,7 
millioner samt netto likviditet fra lokale IKT-investeringer gjennomført av 
Sykehuspartner på ca. 1 million.  
 
Investeringsbudsjettet for 2018 ligger godt innenfor helseforetakets tilgjengelige 
investeringsmidler i 2018. De oppsparte midlene vil benyttes til byggetrinn 3. 
Foreløpig regnskapstall viser at det er investert ca. 7,5 millioner i bygg, medisinsk 
teknisk utstyr (MTU), informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og annet. 
Egenkapitaltilskudd er lavere enn budsjettert (utbetalt ca. 1,1 millioner). 
 

3.5.3 Likviditet og investeringer  
• Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til 

drift og investeringer. 
 
Sunnaas sykehus HF har god likviditet.  

• Per 31. desember 2018 har foretaket kr 177,2 millioner innestående på 
konsernkontoen 

• Foretaket har ikke hatt behov for å benytte tildelte trekkrettigheter på 
driftskontoen i 2018 

• Foretaket har ikke foretatt investeringer utover investeringsrammer i budsjett 
2018 

 
• Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2018 

skal ikke benyttes til investeringer i 2018 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst 
RHF. 

 
Prinsipper for likviditetsstyring følges. Sunnas sykehus HF har et positiv resultat på 
rapportpakke 1 på kr 24,1 millioner. Det positive resultatet er ikke benyttet til 
investeringer i 2018. Det positive resultatet vil benyttes til realisering og finansiering av 
Sunnaas 2021 (byggetrinn 3). 
 
• Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før 

etablering av nye investeringsforpliktelser. 
 
Sunnaas sykehus HF har rutiner for planlegging av investeringsprosjekter som tar høyde 
for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før etablering av nye 
forpliktelser. Foretaket har, i påvente av aksept for oppstart konseptfase, lagt inn det 
siste byggetrinnet «Sunnaas 2021» som et budsjettmessig innspill i økonomisk 
langtidsplan (ØLP). Foretaket innretter driften i kommende år med tanke på å sikre 
bærekraftig utvikling av sykehuset og dets samfunnsansvar i henhold til oppdrag og 
bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. 
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3.5.4 Overføring av likviditet – driftskreditt  
• Det legges til grunn at helseforetakene skal drive sin virksomhet innenfor gjeldende 

driftskredittrammer, samt innretter virksomheten innenfor økonomiske rammer og 
krav som følger av vedtak i foretaksmøter i 2018, herunder oppdrag og bestilling 2018 
som er gitt i foretaksmøte 14. februar 2018, slik at det bidrar til at Helse Sør-Øst RHFs 
«sørge for»-ansvar oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig utvikling over 
tid. 

 
Sunnaas sykehus HF har i 2018 levert helsetjenester innenfor de tildelte rammer og i 
tråd med oppdrag- og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. Rapportert resultat for 2018 ved 
rapportpakke 1 på kr 24,1 millioner mot et budsjett på kr 17 millioner, noe som gir et 
positivt avvik på kr 7,1 millioner sett mot resultatkrav.  
 
Foretaket styrer strengt hvert år for å oppnå minst det budsjetterte resultatet, slik at 
bærekraftig utvikling over tid opprettholdes. 
 
• Sunnaas sykehus HF skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av 

Helse Sør-Øst RHF. 
 
Sunnaas sykehus HF hadde ikke behov for å benytte fastsatt driftskredittramme i 2018. 
 
• Helse Sør-Øst RHF skal forespørres i god tid dersom det er behov for driftskreditt ut 

over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende 
dokumentasjon for dette behovet. 

 
Ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF da foretaket hadde tilstrekkelig likviditet i 2018. 
 

3.5.5 Økonomisk handlingsrom  
• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Sunnaas 

sykehus HF skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og investeringer er 
realisert, både når det gjelder kvalitet og økonomi. 

 
Sunnaas sykehus HF har i 2018 levert helsetjenester innenfor de tildelte rammer og i 
tråd med oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. Rapportert resultat for 2018 er kr 
ca. 24 millioner, noe som gir et positivt budsjettavvik på kr ca. 7 millioner sett mot 
resultatkrav.  
 
Foretaket tilpasser driften til å være bærekraftig i årene som kommer med fremtidige 
investering i bygningsmasse og varslet kostnadsøkning på IKT-tjenester. 
 

3.5.6 Krav til aktivitet  
• Aktiviteten skal være i henhold til aktivitetskravet for 2018. 
 
Sunnaas sykehus HF har hatt pasientaktivitet tilnærmet som budsjettert.  
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Heldøgnsaktivitet er 51 ISF-poeng over budsjett, men det er noe høyere antall ISF-poeng 
for pasienter fra andre regioner, og noe under budsjett for pasienter fra egen region. 
Klinikken har fulgt vedtatte inntakskriterier.  
 
Poliklinikk har lavere aktivitet enn budsjettert. Årsaken til dette er budsjettering av 
aktivitet ved poliklinikk Helse og arbeid som ikke har ISF-finansiering. Som det vises av 
tabellen, er tilnærmet hele avviket på poliklinisk aktivitet knyttet til poliklinikk Helse og 
arbeid. 
 
3.6. Øvrige krav 

3.6.1 Beredskap og sikkerhet 
• Sunnaas sykehus HF skal gjennomføre nødvendige oppdateringer i egne 

beredskapsplaner og rutiner i tråd med revidert Nasjonal helseberedskapsplan. 
 
Sykehuset har egen prosedyre for årlig revidering av beredskapsplanen. Føringer fra 
nasjonal helseberedskapsplan og rullert regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst RHF 
er hensyntatt ved årets rullering. Plandokumentet er i 2018 oppdatert med ny 
beredskapsledelse i sykehuset, ny varslingsliste, forbedrede varslingsrutiner og varsling 
til vakttelefoner klinikk. Videre er det i 2018 gjort et stort stykke arbeid for å forenkle 
plandokumentet. 
 
• Sunnaas sykehus HF skal delta i arbeidet med å forberede implementering av ny 

sikkerhetslov. 
 
Sunnaas sykehus HF har vurdert behovet for å håndtere sikkerhetsgradert informasjon, 
klassifisert til og med nivå Konfidensielt. Sikkerhetsorganisasjon, og rutiner for 
informasjonssikkerhet i henhold til dette, er etablert. Alle ansatte som inngår i 
sikkerhetsorganisasjonen er sikkerhetsklarert og autorisasjonssamtaler pågår. Areal for 
oppbevaring og håndtering av graderte dokumenter er etablert, alt utstyr er bestilt i 
henhold til gitte kravspesifikasjoner og er under montering.  
 
Følgende dokumenter er utarbeidet og godkjent av sykehusledelsen: 
Grunnlagsdokument for sikkerhet, rutine for håndtering av sikkerhetsgraderte 
dokumenter, instruks for sikkerhetsleder, instruks for informasjonssikkerhetsansvarlig.  
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Egenerklæring om sykehusets oppfølging og gjennomføring av nødvendige tiltak for å 
ivareta vårt ansvar som følge av sikkerhetsloven, er godkjent av Helse Sør-Øst RHF. 
 

3.6.2 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser  
• Sunnaas sykehus HF må følge opp hovedfunnene og anbefalingene i Riksrevisjonens 

undersøkelse om bierverv. 
 
Sunnaas sykehus HF hadde, som følge Riksrevisjonens funn og anbefalinger, en 
gjennomgang av eksisterende rutiner høsten 2017. Ny revidert retningslinje for 
behandling av bierverv ble vedtatt av foretaksledelsen i november 2017. Den er 
tilgjengelig for alle ansatte i Personalhåndboken.  
 
Retningslinjen definerer hva som menes med bierverv, hva som er hensikten med 
retningslinjen og hvem som har ansvaret for å følge opp at retningslinjen følges. I 
forbindelse med rekruttering skal leder aktivt spørre om eventuelle bierverv, i 
arbeidsavtalen redegjøres det for begrensninger i adgangen til å ta bierverv og 
nyansatte skal, som et punkt i sjekklisten for nyansatte, informeres om retningslinjen for 
bierverv. Alle ansatte skal gjøre rede for eventuelle bierverv i forbindelse med årlig 
medarbeidersamtale. Alle bierverv skal registreres i Personalportalen. 
 

3.6.3 Arbeidslivskriminalitet 
• Ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter skal det sikres at 

leverandører følger lover og regler. Helseforetakene skal i årlig melding redegjøre for 
resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens 
anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet. 

 
Sunnaas sykehus HF legger systematisk inn krav om at leverandør skal følge gjeldene 
lover, regler og bransjekrav i alle anbudsforespørsler, tilsvarende slik det blir gjort for 
HMS-krav, miljøkrav og kvalitetskrav. Sykehuset krever at alle leverandører av varer og 
tjenester til enhver tid følger lover og regler og at leveransen er preget av ryddighet og 
gode arbeidsforhold.  I avtaleperioden gjennomføres fortløpende dialogmøter med 
gjennomgang av kontraktsvilkårene.  
 
Det siste året er det etablert prosess for stikkprøvekontroll og faste periodiske 
oppfølgingsmøter med alle store avtaleleverandører, med oppstart i 2019.  Sunnaas 
sykehus har foreslått for innkjøpsnettverket i Helse Sør-Øst RHF, at dette bør tas opp 
som eget tema på FIL-møtet. 
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4. ANDRE RAPPORTERINGER 
 

4.1. Oppfølging av andre oppdrag  
 
Norsk ryggmargsskaderegister, NorSCIR  
Sunnaas Sykehus HF deltar med to representanter i fagrådet for NorSCIR. Foretaket har 
siden etableringen i 2009 rapportert inn til det norske ryggmargsskaderegisteret. 
Databehandlingsansvaret ligger til Helse Midt, St. Olavs hospital.  
 
Norsk ryggmargsskaderegister samler inn data om pasienter med ryggmargsskade eller 
cauda equina-syndrom som er innlagt til spesialisert rehabilitering ved de tre 
ryggmargsskadeavdelingene i Norge; ved Haukeland universitetssykehus, St. Olavs 
hospital og Sunnaas sykehus. Registeret er samtykkebasert med en dekningsgrad på 
mer enn 94 prosent i 2017. Årsrapporten for året 2017 ble offentliggjort i 
Helsedirektoratet i november 2018. 
 
Hovedfunn fra årsrapport 2017: 

• Siden oppstarten i 2011, er det ved utgangen av 2017 totalt registrert 778 
personer i NorSCIR. I 2017 ble det registrert 119 (76 % menn) nye 
ryggmargsskader, hvorav de fleste (67 %) er traumatiske. Det er høyest 
forekomst av ryggmargsskade i aldersgruppen 60-74 år (36 %). Den hyppigste 
skadeårsak til traumatisk skade er fortsatt fall, men skader på grunn av idrett er 
økende. Det er flest traumatiske ryggmargsskader om sommeren.  

• Svært mange pasienter rapporterer å være tilfreds med egen funksjon på område 
mobilitet ved utreise fra rehabiliteringsavdeling. 

• Så mange som 95 prosent av pasientene rapporterer sin egen tilfredshet med 
livet generelt og med psykisk og fysisk livskvalitet. På en skala fra 0 (svært 
misfornøyd) til 10 (svært fornøyd), er det høyest gjennomsnittlig skåre for 
psykisk livskvalitet, 6.9. Generell livskvalitet oppnår en skåre på 6.5, og fysisk 
livskvalitet 5.5. Det er imidlertid store individuell variasjoner, og en trend for noe 
lavere skåre for kvinner på psykisk helse. 

I 2016 fikk NorSCIR-registeret tildelt midler til et nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt. 
Sunnaas sykehus HF har etter at prosjektet ble iverksatt, forbedret utføring og 
kvaliteten på nevrologisk klassifisering fra 79 prosent i 2015 til 93 prosent i 2017. 

Nasjonale og lokale data finnes på: 
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-ryggmargsskaderegister-norscir  
  
I 2017 startet også spinalenheter i Danmark og Island innrapportering til den nordiske 
databasen NordicSCIR, via Norsk helsenett. På sikt jobbes det med å få alle nordiske land 
til å rapportere inn data til en felles nordisk database.  
 

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-ryggmargsskaderegister-norscir
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

 
5. UTVIKLINGSTRENDER OG RAMMEBETINGELSER 
 
For dekkende beskrivelser av: 

• Utviklingen innenfor opptaksområdet 
• Økonomiske rammeforutsetninger 
• Personell og kompetanse  
• Bygningskapital – status og utfordringer  

 
Viser Sunnaas sykehus HF til følgende styregodkjente dokumenter: 

• Sunnaas sykehus HF utviklingsplan 2035 
• Sunnaas sykehus HF strategi 2030 
• Sunnaas sykehus HF økonomisk langtidsplan 
• Idéfaserapport for Sunnaas sykehus HF   

 
I dialog med pasienter, brukerorganisasjoner, andre helseforetak og kommuner, har 
Sunnaas sykehus flere konkrete forslag som vil bidra til å løse utfordringene foretaket 
står overfor. Dette er utdypet i utviklingsplan 2035. Utviklingen av sykehusets 
virksomhet kommer i tillegg til, og som en forsterkning av, eksisterende klinisk tilbud: 

• Tverrfaglige rehabiliteringspoliklinikker 
• Rehabiliteringsakademiet med kompetanseutveksling, undervisning og 

utdanning, utvikling og deling av kunnskapsbaserte kompetansepakker, 
standardisering av prosedyrer og rutiner 

• Styrket nasjonal og regional rolle i fagutvikling og forskningssamarbeid 
• Intervensjonssenter for innovasjon og utprøving av ny teknologi 
• Fag- og forskningsnettverk 
• Kvalitetsregister og analysesenter for rehabilitering 

 
Sykehuset står overfor spesifikke utfordringer når det gjelder fremtidig finansiering av 
rehabilitering. Disse utfordringene må løses, slik at de ikke begrenser ønsket utvikling. 
Innsatsstyrte finansieringen «premierer» døgnbasert pasientbehandling. I dag finnes 
kun to diagnoserelaterte grupper (DRG) for heldøgnrehabilitering. Dette gjør at det er 
store forskjeller på tilbudet som gis innen en DRG, både med hensyn til kvalitet og pris. 
Beregninger foretaket har av kostnad per pasient (KPP) viser at kostnad per døgn kan 
variere med mer enn 100 prosent innenfor samme DRG-kode. Utviklingen av fagfeltet 
fysikalsk medisin og rehabilitering og Sunnaas sykehus HF mot 2035, forutsetter en 
omlegging av finansieringsordningen. Utvikling av et likeverdig helsetilbud, mer 
poliklinikk og ambulant tjeneste, samt kompetansedeling og nettverkssamarbeid, 
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fordrer at den offentlige finansieringsordningen legger til rette for nye måter å drive 
sykehusene på. 
 
Helsesektoren som helhet står overfor utfordringer knyttet til ressurstilgang, både 
økonomisk og når det gjelder rekruttering. Ny teknologi og nye måter å organisere 
tjenester på gjør det mulig å få mer ut av ressursene. Løsningsforslagene planen 
presenterer gir bedre samlet utnyttelse av ressursene ved sykehuset og i 
rehabiliteringsfeltet regionalt og nasjonalt. 
 
Det ventes sterkere konkurranse om kvalifisert arbeidskraft i planperioden. Sunnaas 
sykehus som høyspesialisert rehabiliteringssykehus trenger spesialkompetanse 
både blant tradisjonelle og nye yrkesgrupper, noe som stiller krav til langsiktige planer 
for videreutdanning og rekruttering. Det er vesentlig å strømlinjeforme organisasjonen, 
arbeidsprosesser internt, og samarbeidet med kompetansemiljøer utenfor sykehuset for 
å sikre best effekt av samlet ressursinnsats. 
 
Dagens bygningsmasse har erkjente utfordringer. Deler av bygningsmassen oppfyller 
ikke krav som stilles til pasient-, laboratorie- og logistikkfasiliteter, og heller ikke de 
prinsipper for helbredende arkitektur som moderne rehabiliteringssykehus bør 
utformes etter. Behov for sluttføring av vedtatt utviklingsplan for bygningsmassen er en 
vesentlig konsekvens. I utviklingsplan 2035 redegjøres også for konsekvenser for 
organisasjon og ledelse, for kompetanse og samhandling, samt teknologiske følger av 
forslagene. 
 
 
6. STRATEGIER OG PLANER FOR SUNNAAS SYKEHUS HF  
 
Sunnaas sykehus HF viser til styregodkjent utviklingsplan 2035 og strategi 2030 for 
gjennomførte prosesser for utvikling av strategiske plandokumenter med forankring i 
plan for strategisk utvikling Helse Sør-Øst.  
 
I 2018 ferdigstilte foretaket utviklingsplan 2035 og startet planleggingen av hvordan 
denne skal operasjonaliseres. Ledere, fagpersoner og tillitsvalgte er engasjert og 
involvert i arbeidet med å beskrive utviklingsretningen for Sunnaas sykehus HF frem 
mot 2035. Et arbeid pågår med å revidere sykehusets strategiske mål for 2030 slik at de 
inkluderer betraktingen som fremkommer i utviklingsplan 2035.   
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DEL IV: VEDLEGG 

 
VEDLEGG 1: Utviklingsplan 2035 Sunnaas sykehus HF 
VEDLEGG 2: Strategi 2030 Sunnaas sykehus HF 
VEDLEGG 3: Mål 2018 og langtidsmål 2018-2021 Sunnaas sykehus HF 
VEDLEGG 4: Økonomisk langtidsplan Sunnaas sykehus HF 
VEDLEGG 5: Idéfaserapport Sunnaas sykehus HF 
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