
 

 Side 1 av 4 

 
 

Saksfremlegg 
 
 
 
 

 

 
 
Saksgang Møtedato 
Styret Sunnaas sykehus HF 18.12.2019 
Foretaksledelsen Sunnaas sykehus HF 10.12.2019 
 
 
 

Sak 0082-2019 

Innspill til Langtidsmål 2020-2023 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Prosessarbeidsgruppen tar innspillene fra styret til Langtidsmål 2020-2023 med i det videre 
arbeidet.   
 
 
 
 
 
Nesodden, 18.12.2019 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
Hensikten med saken i styremøtet i desember 2019 er at styret inngår i prosessen med å 
utforme langtidsmålene, ikke bare godkjenne når organisasjonen har avsluttet arbeidet. Endelige 
langtidsmål med handlingsplan vil fremlegges for styret etter foretaksmøtet i februar 2020 hvor 
også Oppdrag og bestiller dokumentet er innarbeidet i handlingsplanen. Denne saken vil også 
vise hvordan sykehusets Strategi 2035 er innlemmet i målarbeidet.  
 
 

2. Bakgrunn 
I Strategi 2035 har Sunnaas sykehus tre strategiske mål.  Til disse er det utformet langtidsmål for 
fire år, som ble vedtatt av styret 27.mars 2019. Da gikk Sunnaas sykehus bort fra årsmål, og har 
nå retningsgivende fireårsmål med tilhørende årlige tiltak. Disse utgjør sykehusets 
handlingsplan. Denne handlingsplanen viser hvilke tiltak knyttet til langtidsmålene som er 
planlagt av de ulike enhetene.  Handlingsplanen inneholder mulighet for tertial rapportering til 
ledelsens gjennomgang (LGG). Det er behov for ytterligere erfaring for å se om kombinasjonen 
av fireårsmål og årlige tiltak, gir sykehuset et godt arbeidsredskap. Siden endringen kom i april 
2019, fikk avdelingene liten tid og erfaring med legge inn tiltak og oppfølgende rapportering i 1. 
og 2. tertial. Det er nødvendig med mer tid for å innarbeide handlingsplanen.   
 
Langtidsmålene for 2020-2023 er rullering av de vedtatte langtidsmålene 2019-2023, og legges 
frem for styret med relativ få justeringer. I teksten under er det markert med grønn skrift hvor 
det er gjort endringer primært i ordlyd, ikke så mye i innhold. Ett mål er skriftet C2, hvor det 
opprinnelig sto Årlig er to innovasjoner utviklet ved sykehuset tatt i bruk av andre. Dette er mer 
en indikator enn et mål. Ny formulering er: Sunnaas sykehus testbed er etablert og vel integrert i 
sykehuset. (markert i oransje i oversikten under). Til saken er det vedlagt et exelark som viser 
tidligere langtidsmål og de foreslåtte endringene i hver sin kolonne. 
 
Slik langtidsmålene er utformet vil ikke alle enheter og avdelinger finne sine spesifikke 
oppdrag/funksjoner. Eksempelvis danner de ulike støttefunksjonene fundamentet for at Sunnaas 
sykehus kan nå sine strategiske mål. Oppdragene Sunnaas sykehus har fra Helse Sør-Øst 
(Regional koordinerende enhet, TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Nasjonal 
behandlingstjeneste for Locked’in og Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) skal 
ivaretas med det mandatet disse er gitt.  
 
Under strategisamling 14.-15. januar 2020 (for utvidet ledergruppe, fagsjefer, programansvarlige 
overleger, representanter for brukerutvalget, ungdomsrådet, tillitsvalgte og verneombud) vil det 
bli arbeidet med utforming og prioritering av tiltak for 2020.  
 
Med denne saken ønskes innspill til målene, eventuelt om det er noe som mangler for å lykkes 
med utviklingsplanen 2035.    
 
Arbeidet ledes av en gruppe som foretaksledelsen opprettet i oktober 2019. Den består av 
Kirsten Sæther (samhandling) (leder arbeidsgruppen), Margrete Halvorsen (kommunikasjon), 
Geir Ove Karlsson (klinikk), Siv Anita Horn (kvalitet- og pasientsikkerhet), Anne Irene Nygård 
(sekretariat), Linn Nesland (foretakstillitsvalgt).  
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2.1 Sammenhengen fra virksomhetsidé til langtidsmål 2020-2023 
Virksomhetsideene for Sunnaas sykehus:  
 

Sunnaas sykehus tilbyr og utvikler høyspesialisert rehabilitering som pasient og 
samfunn har nytte av 

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 
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. 
 
Strategisk mål 2035 
Basert på vår virksomhetsidé, våre lovpålagte oppgaver og oppdrag fra eier, skal Sunnaas 
sykehus videreutvikle sin status som landets ledende fagmiljø innen spesialisert 
rehabilitering.  
 
 
 
Sykehusets strategiske mål mot 2035 er: 
 
HØYSPESIALISERT REHABILITERING 
Sunnaas sykehus tilbyr effektive, høyspesialiserte rehabiliteringstjenester slik at pasient og 
pårørende er mest mulig deltakende i samfunnet. 
 
KOMPETANSEFORMIDLING 
Sunnaas sykehus styrker rehabiliteringskompetansen i samfunnet, i samspill med andre 
aktører. 
 
FREMTREDENDE FORSKNING OG INNOVASJON 
Sunnaas sykehus er en fremtredende nasjonal og internasjonal aktør for 
rehabiliteringsforskning og innovasjon. 
 
2.2 Foreslåtte Langtidsmål 2020-2023 
   
HØYSPESIALISERT REHABILITERING 
  
A1) Alle pasienter som behandles i sykehuset inngår i kvalitetsregister som måler resultat for hvert 
rehabiliteringsprogram. 
A2) Metodikk for "hva er viktig for deg" og samvalg er definert for alle rehabiliteringsprogrammene. 
A3) Tilbudet til barn og ungdom, med tilhørende fasiliteter, er samlet i sykehuset. 
A4) Arenafleksible pasienttilbud er definert og brukes i relevante rehabiliteringsprogram. 
A5) Nytt sykehusbygg er i byggefase, inkludert tilpasninger og ombygninger i eksisterende bygg. 
A6) Sykehuset har beregnet kost/nytt for tre utvalgte rehabiliteringsprogram i et helseøkonomisk 
perspektiv. 
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KOMPETANSEFORMIDLING 
B1) Alle rehabiliteringsprogram bruker læringsmål for å styrke pasientens kunnskap om egen tilstand. 
B2) Sykehuset er sentral i å utvikle tverrfaglig rehabiliteringskompetanse og har en fremtredende 
rolle i utdanningsvirksomhet i fysikalsk medisin og rehabilitering. 
B3) Sykehuset skal utvikle kompetansetilbud (fysisk og virtuelt) i samarbeid med andre aktører, som 
bidrar til å bygge rehabiliteringskompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. 
B4) Sykehuset er en fremtredende samfunnsaktør på den helsepolitiske arena og hever kunnskapen 
om, og forståelsen av, rehabilitering. 
B5) Sunnaas sykehus er en attraktiv arbeidsplass med høy trivsel, godt arbeidsmiljø og aktiv 
rekruttering. 
 
FREMTREDENDE FORSKNING OG INNOVASJON 
C1) Klinikere, forskere og innovatører arbeider integrert og drar veksel på hverandres kompetanse 
for å sikre pasientene best mulig rehabiliteringstilbud. 
C2) Sunnaas sykehus testbed er etablert og vel integrert i sykehuset. 
C3) Behov for akademisk kompetanse i sykehuset er definert og planer for å oppfylle behovene er 
igangsatt.  
C4) Forskere og innovatører arbeider i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører i 
helsetjenesten, universitets- og høyskolesektoren og med næringslivet. 
C5) Ekstern finansiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter er styrket sammenlignet med 2018-
nivå. 
 
 
 

1. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør imøteser styrets innspill i møtet som vil bli innarbeidet i den videre 
prosess.  
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Langtidsmål 2020-2023 - innspill til endringer 
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