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DEL I: INNLEDNING OG VURDERING 

1. Innledning  

1.1 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. 
 
Sunnaas sykehus gir et høyspesialisert rehabiliteringstilbud til pasienter med 
ryggmargskader, multitraumer, ervervede hjerneskader inkludert pasienter med 
kognitive utfordringer, smertetilstander, alvorlige brannskader, nevrologiske 
sykdommer og sjeldne medfødte diagnoser. Tilbud til barn og ungdom er prioritert, og 
flere av rehabiliteringsprogrammene har et livsløpsperspektiv i tilbudet. 
 
For pasienten er rehabilitering en langvarig, og ofte livslang, prosess. Den skjer først og 
fremst utenfor Sunnaas sykehus. Pasienten selv gjør den viktigste innsatsen, men det 
behøves praktiske løsninger, videre rehabilitering, støtte og oppfølging lokalt. En 
vesentlig oppgave for Sunnaas sykehus er derfor å yte kompetansestyrkende arbeid og 
veiledning i samhandling med hele kjeden av behandlere og lokale instanser som 
ivaretar pasientenes helse og velferd.  
 
Foretaket har universitetsfunksjoner med totalt 10 bistillinger, ved henholdsvis 
Universitet i Oslo, OsloMet og ved Norges Idrettshøyskole. Foretaket driver utstrakt 
forsknings- og undervisningsvirksomhet med bidrag fra sju internasjonale 
gjesteprofessorer og via Sunnaas International Network, som omfatter Kina, USA, 
Russland, Sverige, Palestina, Israel og Norge. 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. Helsedirektoratets 
statusrapport hjernehelse har påvist stor variasjon og underkapasitet i 
rehabiliteringstilbudet generelt. Videre viser «Analysenotat 8/2018 SAMDATA 
spesialisthelsetjenesten» at det ikke er likeverdig tilgang til spesialisert rehabilitering, 
f.eks. varierte antall pasienter som mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 
mellom helseregionene fra 8 (Helse Vest) til 13 (Helse Nord) per 1000 innbyggere i 
2017.  
 
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 
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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 har en rekke laboratorier der utrednings- og behandlingstilbud er 
kombinert med forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid, som bevegelseslab, 
dysfagilab, klinisk-fysiologisk lab, klinisk-kjemisk lab, robotlab, spastisitetsklinikk, 
treningslab studio 99, urologi-lab og VR-lab. 
 
Sunnaas sykehus HF har 777 ansatte som utfører 562 årsverk. Det er 527 faste ansatte i 
foretaket. 75,5 prosent av disse, dvs. 398 personer, er ansatt i 100 prosent stilling. 
 
Antall ISF-godkjente utskrivelser i 2019 fra heldøgnsopphold var 3 216. Antall ISF-
godkjente polikliniske konsultasjoner var 7 661, hvorav 1 211 er knyttet til Helse og 
arbeid. 
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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 
pasientene kommer fra dette området. I tillegg tar sykehuset imot pasienter fra hele 
landet og samhandler med ca. 270 kommuner i hele Norge. 

Foretaket har flere regionale og nasjonale funksjoner, bl.a.:  
• 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). 

 
Sunnaas sykehus startet opp en organisasjonsutviklingsprosess i 2019, med mål om 
gjennomføring i løpet av 2020. Prosessene som skal gjennomføres har forankring i 
utviklingsplan 2035, definerte behov og strategiske mål. Sykehuset forbereder 
konseptfasearbeid for byggetrinn 3, slik at prosjektet kan etableres raskt etter forventet 
investeringsbeslutning i Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet er prioritert i økonomisk 
langtidsplan for Helse Sør-Øst og forankret i idéfaserapport fra 2018. 
 

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 2035 og i utviklingsplan 2035, er virksomhetsidéen 
formulert i to hovedpunkter: 

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

https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/Utviklingsplan%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202035.pdf
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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. 

 
Verdigrunnlag 
Med utgangspunkt i de tre nasjonale verdiene kvalitet, trygghet og respekt, legger 
sykehuset følgende innhold til egne verdier: 
 

• Profesjonalitet  
o 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  

o vise en sterk interesse for arbeidsoppgavene, la seg utfordre og forplikte 
gjennom aktiv deltagelse i faglige utfordringer og arbeidsmiljø. 

• Glede  
o spre glede gjennom optimisme og pågangsmot, inspirere, bidra til å skape 

glede for pasienter, kolleger og brukere. 
 

1.3 Mål for virksomheten 
Mål for året 2019 og langtidsmål 2019-2022 bygger på sykehusets strategi 2035, 
styringsmål for 2019 og på oppdrag- og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF.  
 
Sykehuset har satt spesifiserte mål for 2019 knyttet til de tre målene i strategi 2035: 

• 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 

• Fremragende forskning og innovasjon 
Sunnaas sykehus er en fremragende nasjonal og internasjonal aktør for 
rehabiliteringsforskning og innovasjon  

  

https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20langtidsm%C3%A5l%202019-2022.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Oppdrag%20og%20bestilling%202019%20-%20Sunnaas%20sykehus%20HF.pdf
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1.4 Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll  
 
Styrende dokumenter for Sunnaas sykehus HF er:  

• Oppdrag og bestilling (OBD) 2019, sykehusets årlige oppdrag fra Helse Sør-Øst 
RHF  

• Sunnaas sykehus HFs strategisk plan 2035, med underliggende langtidsmål 
2019-2022 hvor årlige tiltak for langtidsmålene er samlet i en handlingsplan. 
Strategisk plan 2035 er utarbeidet på bakgrunn av sykehusets strategi 2030 og 
utviklingsplan 2035. De strategiske målene understøtter de tre nasjonale og 
regionale hovedmålene samt de fem regionale satsningsområdene.  

 
Prosessen med rapportering og risikovurdering av mål 2019 i OBD, andre oppgaver i 
OBD, systemkrav i OBD, nasjonale kvalitetsindikatorer og strategi 2035 med langtidsmål 
2019-22, følger anbefalinger gitt i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten. Risikovurdering av måloppnåelse, med utarbeidelse av eventuelle 
tiltak, gjennomføres ved at alle enheter involveres i arbeidet med LGG tertialvis og ved 
utarbeidelse av årlig melding. I tillegg redegjør den enkelte klinikk- og avdelingssjef 
regelmessig i dialogmøter, for situasjonen innenfor eget ansvarsområde, med spesielt 
fokus på tiltak for å rette opp eventuell negativ utvikling.  
  
Rapportering og risikovurdering av måloppnåelse av OBD og strategiske mål 2035 med 
langtidsmål 2019-2022 fremstilles slik: 
 
Mål 2019 i OBD  
Til styret: Månedlig rapportering i virksomhetsstatus, risikovurdering i ledelsens 
gjennomgang (LGG) tertialvis og rapportering i årlig melding 
Til Helse Sør Øst RHF: Månedlig rapportering, oppfølgingsmøter Helse Sør-Øst, foreløpig 
risikobilde med tiltaksplan LGG tertialvis, styresak LGG tilgjengelig på sunnaas.no og 
rapportering i årlig melding  
 
Andre oppgaver i OBD  
Til styret: Risikovurdering i LGG tertialvis og rapportering i årlig melding 
Til Helse Sør Øst RHF: HSØ har tilgang til tertialvis styresak LGG på sunnaas.no  og 
rapportering i årlig melding 
 
Systemkrav i OBD  
Til styret: Utvalgte indikatorer rapporteres i virksomhetsstatus månedlig  
Til Helse Sør Øst RHF: Utvalgte indikatorer rapporteres månedlig og tertialvis.  
 
Nasjonale kvalitetsindikatorer 
Til styret: Utvalgte indikatorer rapporteres i virksomhetsstatus månedlig 
Til Helse Sør Øst RHF: Direkte fra Helsedirektoratet og på helsedirektoratet.no  
 

http://www.sunnaas.no/
http://www.sunnaas.no/
http://helsedirektoratet.no/
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Strategiske mål 2035 med langtidsmål 2019-22 
Til styret: Risikovurdering i LGG tertialvis og ved årlig rullering av langtidsmålene  
Til Helse Sør Øst RHF: Foreløpig risikobilde med tiltaksplan LGG sendes HSØ tertialvis 
og styresak LGG tilgjengelig på sunnaas.no. 
 
På bakgrunn av vedtatte strategier og krav i oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF, 
er det utarbeidet mål for 2019. Målene er lagt inn i malen for ledelsens gjennomgåelse, 
og grad av måloppnåelse og 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, langtids- og 
handlingsplaner. 
 
Akkreditert av Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF) 
Sunnaas sykehus HF ble i henhold til kvalitetskravene fra den amerikanske CARF-
organisasjonen, akkreditert for femte gang i 2018, og oppnådde akkreditering for en ny 
periode på tre år. Sykehusets ledelse har i 2019 hatt en prosess for å vurdere om det 
finnes alternativer til CARF-akkreditering, om det finnes kvalitetssystem som er like 
gode eller bedre, og som er tilpasset medisinsk rehabilitering. Da det ikke er funnet 
slike, vedtok sykehusets ledelse høsten 2019 at ordningen med CARF-akkreditering skal 
videreføres. Sykehuset vil derfor i 2020 forberede for en ny CARF-akkreditering våren 
2021.  

Styrket opplæring av styret i kvalitet og pasientsikkerhet 
Styret har jobbet aktivt med kvalitet og pasientsikkerhet gjennom 2019, spesielt med 
foretakets prioriteringer angående forbedringsarbeidet de siste fem årene. Det er i 
tillegg iverksatt eget prosjekt med utvikling av kvalitetsregister for Sunnaas sykehus HF, 
som forventes ferdigstilt i 2021.  

Styret vil styrke sitt kompetansenivå og har, på bakgrunn av Riksrevisjonens 
undersøkelse av Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i 
spesialisthelsetjenesten, vedtatt at det skal utarbeides en årlig handlingsplan for 
oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet.  

 
Arbeidet med god virksomhetsstyring  
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten gir tydelige 
føringer for virksomhetsstyringen. Sykehuset er representert inn i det regionale 
arbeidet med å revidere rammeverk for virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst. 
Alle ledere i sykehuset inngår årlige lederavtaler som tydeliggjør den enkeltes oppgaver 
og ansvarsområder. Lederavtalene forplikter den enkelte leder på leveranser. 
Fullmaktstrukturen gjennomgås årlig av foretaksledelsen.  
 

http://www.sunnaas.no/
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Pasientsikkerhet  
De innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 
24/7» som er aktuelle for medisinsk rehabilitering, er innført og vurdert som svært 
sentrale for Sunnaas sykehus HF. I løpet av 2019 har det vært stort engasjement i 
arbeidet med pasientsikkerhet, og arbeidet med resultatmålinger og kontinuerlig 
forbedring er godt forankret. Representanter fra 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.  
 
Sykehusets styre har behandlet sak 1.5. Uønsket variasjon fra oppdrag- og 
bestillerdokument for Sunnaas sykehus HF. Styret vedtok at sykehuset skal prioritere 
økt innsats for å: 

• Bevare område med gode resultater:  
o Behandlingstilbud sårpoliklinikk på Sunnaas sykehus HF 

• Forbedre områder med svake resultater:  
o Opptak av legemiddelanamnese og samstemming av legemiddellister ved 

innleggelse og ved utskrivning  
o Somatisk rehabilitering av pasienter med tilleggsproblematikk innen rus 

og psykiatri. 
 
Pasienttilfredshet  
Sunnaas sykehus HF gjennomfører fortløpende en intern brukerundersøkelse. I 2019 
svarte 90 prosent av pasientene at de tilfreds med tilbudet ved sykehuset. De fremhever 
spesielt områder som individuelt tilpasset opplæring, deltakelse i avgjørelser som er 
viktige for egen rehabilitering, samt at de føler seg trygge under oppholdet. Et 
forbedringsområde er tilpasset informasjon og opplæring av pårørende.  
Tilbakemeldingene brukes i forbedringsarbeidet, og brukerutvalget er en viktig 
premissleverandør i oppfølgingen av resultatene. 
 
Brukerundersøkelsen er tilpasset de ulike oppholdene og resultatene presenteres både 
på virksomhetsomfattende og på avdelingsnivå. Resultater foreligger hvert tertial og 
presenteres for styret årlig. Undersøkelsen består av fem ulike skjema tilpasset ulike 
avdelinger og rehabiliteringsprogrammer. Svarprosenten er imidlertid lavere enn 
ønsket. Undersøkelsen er evaluert og forenkles i 2020 samtidig som tiltak for å øke 
svarprosenten iverksettes.  
 
Fra 1. desember 2019 deltar sykehuset i den nasjonale undersøkelsen av brukeropplevd 
kvalitet blant inneliggende pasienter ved private og offentlige 
rehabiliteringsinstitusjoner/-avdelinger i regi av Helsedirektoratet 
v/Folkehelseinstituttet. 
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Risikostyring og ledelsens gjennomgåelse (LGG) 
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.  
 
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. 
 
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 i 2019 gjennomført revisjon av vurderingspraksis ved regional 
koordinerende enhet (RKE) og Sunnaas sykehus HF, klinikk. Endelig rapport ble 
overlevert november 2019 og sykehusets styre ble presentert for revisjonsrapporter og 
oppfølgingsplaner i desember 2019. 
Styret på Sunnaas sykehus HF har behandlet og levert innspill til konsernrevisjonens 
revisjonsplan for 2020. 
 
Eksterne tilsyn 
Det er ikke gjennomført nye tilsyn fra eksterne myndigheter i 2019. Det er for alle 
tidligere tilsyn utarbeidet handlingsplaner med tiltak for lukking av avvik som er 
oversendt og godkjent av 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 med første gangs sertifisering i 2013. Sertifikatet har en varighet på 3 år. 
Det gjennomføres periodiske revisjoner i regi av DNVGL årene mellom 
sertifiseringsrevisjonene. Sykehuset gjennomførte ny resertifiseringsrevisjon i regi av 
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DNVGL november 2019. Revisjonen avdekket 1 avvik kategori 2 (mindre avvik). Tiltak 
for lukking av avviket er under utarbeiding og vil bli oversendt revisjonsleder innen gitt 
frist 28.januar 2020. Nytt sertifikat utstedes fra DNVGL når handlingsplan for lukking av 
avviket er godkjent.  
Styrets evaluering  
Foretakets styre har gjennomført sitt arbeid i tråd med føringer gitt i bl.a. veileder for 
styrearbeid i helseforetak.  
 

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, og er planlagt revidert primo januar 2020. 
• Administrerende direktør og klinikksjef møter alle foretakstillitsvalgte i månedlige 

møter. Her deltar også HR-direktør, kommunikasjonsdirektør og foretaksjurist.  
• 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 2019 
• 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.  

• Årlig samling med nærmere 50 ledere, tillitsvalgte og verneombud ble arrangert i 
mai.  Tema for samlingen var å løfte i flokk for å realisere byggetrinn 3 og 
operasjonalisere utviklingsplanen 2035. 

• Felles HMS-dag for ledere, tillitsvalgte og verneombud våren 2019 med temaene 
kontinuerlig HMS-arbeid, erfaringsdeling risikovurdering av vold og trusler, revidert 
varslingsrutine og gjennomgang av beredskapsplanen  

• Representanter fra de foretakstillitsvalgte og brukerutvalget inngikk i ulike 
prosjektgrupper 

 
Uttalelse foretakstillitvalgte 
V/foretakstillitsvalgt Linn Næsland, Norsk sykepleierforbund 
2019 har vært et innholdsrikt år for de tillitsvalgte på Sunnaas sykehus. Gjennom året 
har vi vært inkludert i flere prosesser og større prosjekter. Vi har hatt mulighet til 
innspill og videre prosesser vil vise hvor reel påvirkningen vi har. 
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Tidligere har tillitsvalgte nevnt utfordringer i forhold til involvering i 
ansettelsesprosesser i årlig melding. Vi opplever nå en generell god involvering i 
prosessene i kliniske stillinger. I 2019 har det vært utlyst flere «nøkkelstillinger» og det 
har alltid vært med en foretakstillitvalgt i rekrutteringsteamet rundt disse. En god 
forbedring. Vi ønsker også å trekke frem vårt møte med klinikkledelsen hver 6. uke hvor 
vi går gjennom bemanningssituasjonen som et positivt resultat av vårt samarbeid.  
Tillitsvalgte er dog bekymret for rekrutteringen av sykepleiere, spesialsykepleiere, 
overleger og psykologspesialister. Det er i mange år varslet om sykepleiemangel og i 
2019 sluttet det flere sykepleiere enn tidligere år. Ved flere anledninger er stillinger 
utlyst uten at noen har søkt eller uten kvalifiserte søkere. Dette har medført at enkelte 
avdelinger har gått med for lav sykepleiedekning over tid. Dette er uheldig for 
pasientsikkerheten, kvaliteten, kontinuiteten og arbeidsmiljøet. HR startet i høst med å 
se på hvorfor så mange sykepleiere sluttet. Tillitsvalgte ser på dette som positivt. Det er 
ønskelig at vi får være med mer delaktig i dette, slik at vi sammen kan se på gode 
løsninger på hvordan vi både kan rekruttere og beholde sykepleiere.  
 
For overlegestillinger har det vist seg vanskelig å rekruttere eksterne leger, samt at det 
har sluttet flere overleger i løpet av de siste årene. Tillitsvalgte ser med bekymring på 
dette, da spesialistfaget fysikalsk medisin og rehabilitering står sterkt på Sunnaas 
sykehus, både innen forskning og i klinikk. Det bør være et fokusområde å beholde de 
erfarne overlegene. Vi må være konkurransedyktige med andre 
rehabiliteringsinstitusjoner for å ansette eksterne spesialister i fys.med. og rehab-faget.  
 
Tillitsvalgte ser også alvorlig på at det i år har vært vanskelig å rekruttere klinisk 
spesialist psykologer til sykehuset. Sunnaas sykehus må være en attraktiv arbeidsplass 
for alle faggrupper, dette må vi jobbe sammen videre med. 
 
En prosess som de tillitsvalgte er en stor del av er forberedelser til nytt bygg. Sunnaas 
venter fortsatt på å komme i konseptfase, men har startet forarbeidet. Vanligvis er 1-2 
tillitsvalgte involvert, men i denne prosessen er 4 stykker direkte involvert, samt 2 
verneombud. Det ser vi på som meget positivt. Dette har dog krevd mye ressurser av de 
tillitsvalgte. Spesielt høsten 2019 krevde dette tid, og var utfordrende med en travel 
klinikkhverdag. Den enkelte tillitsvalgte og verneombud må selv prioritere, noe som kan 
oppleves utfordrende. Ved slike store prosjekter bør frikjøp vurderes.  
 
Tillitsvalgte var invitert til budsjettkonferansen, men få hadde mulighet til/prioriterte å 
delta da denne ble lagt til høstferien. Konferansen derimot var bra og mer forståelig enn 
tidligere. I etterkant av konferansen kom vi med innspill om at fagsjefer også bør delta 
da vi så at temaene som kom opp bør synliggjøres og besvares av disse. Dette stilte 
ledelsen seg positiv til. Budsjettansvarlig hadde også eget møte med tillitsvalgte. Neste 
år er det ønskelig at vi går et skritt videre ved at vi diskuterer budsjettet mer inngående 
og har et drøftingsmøte med drøftingsprotokoll til budsjettet. Dette ble også etterspurt 
av eieroppnevnte styremedlemmer da budsjettet ble vedtatt før jul.  
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Det har vært flere prosesser gjennom året hvor de 12 prinsipper for medvirkning i stor 
grad har vært ivaretatt. Det nevnes at legeforeningen var representert ved YLF i 
prosessen omkring omleggingen av ny LIS-struktur. Videre har sykehuset målarbeid 
som har stor medvirkning fra tillitsvalgte og de ansatte. Som tidligere gjennomføres det 
HMS kurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte.  Vi håper lederne neste år prioriterer 
dette da vi ser på det som en viktig arena for vårt samarbeid.   
 
Vi har jobbet sammen om sykefraværet som har lavt i 2019 til tross for krevende 
pasientbelegg. Tillitsvalgte er bekymret for kompleksiteten i pasientbelegget fremover. 
Vi tenker det er viktig å være i forkant av pasientinntaket i forhold til 
grunnbemanningen ettersom bemanningen i månedene før jul har ligget 30% over, 
hovedsakelig på sykepleietjenesten. 
 
Oppsummert er tillitsvalgte fornøyd med samarbeidet i 2019 og ser fremover mot et 
samarbeidsrikt år i 2020.  
 
Uttalelse fra brukerutvalget 
V/ leder Anne Beate Budalen 
 
Brukerutvalget 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 2019, helseforetakets årlige melding, 
pasienttilfredshetsundersøkelser og brukerutvalgets deltagelse i råd/ utvalg/prosjekt- 
og erfaringsgrupper gjennom virksomhetsåret 2019. 
 
Aktuelle områder brukerutvalget vil trekke frem:  
• Brukerutvalget ser det som positivt at vi fra 2019 har to representanter i sykehusets 

styre. 
• Vi har god erfaring med at brukerutvalget i år har vært sterkere involvert i det årlige 

dialogmøtet med brukerorganisasjonene. 
• Kommunikasjon og samarbeid mellom foretaksledelsen (FTL) og brukerutvalget har 

i inneværende periode vært vektlagt med målsetning om å få FTL ved Sunnaas til å 
bidra med å legge til rette for en mer reell brukermedvirkning ved at utvalget gis 
innflytelse tidligere i prosesser i de riktige sakene. Brukerkompetanse er viktig i alle 
deler av en prosess og det vil ofte være for sent når saken kommer til en 
styrebeslutning. Brukerutvalget ønsker å bli FTLs naturlige samarbeidsparter på 
brukermedvirkningsområdet. 

• I 2019 har rekrutteringen av nye medlemmer til brukerutvalget blitt gjennomført på 
en måte som har redusert brukerutvalget sin medvirkning i prosessen sammenholdt 
med tidligere års praksis. Etter vårt syn er dette en uheldig utvikling med tanke på 
den uavhengige rolle brukerutvalget skal ha.  
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• Brukerutvalget ønsker å komme nærmere inn på pasienter/pårørende og arbeider 
med å finne arenaer som skaper større kontakt med både inneliggende pasienter og 
brukerorganisasjonene. 

• For å kunne fylle sin funksjon må brukerutvalget være informert om virksomheten 
ved sykehuset og de aktiviteter som planlegges, jfr bl.a. foregående punkt.  Som et 
tiltak i denne forbindelse, har utvalget i en tid arbeidet for å få en form for tilgang til 
sykehusets intranettsider. Vi ønsker at dette så snart som mulig kommer på plass. 

• Dialog mellom forskning og brukerutvalget om brukermedvirkning i forskning har 
ikke ført til ønskede resultater i inneværende periode. Brukerutvalget ønsker å være 
sterkt involvert innen innovasjon og forskningen. 

 
Uttalelse fra ungdomsrådet 
V/ leder Ida Kristin Lyngøy Pedersen 
 
Aktivitet i ungdomsrådet for 2019.  
I året som er gått har ungdomsrådet (UR) brukt tid på å etablere seg. Rådet rekrutterte 
fire medlemmer i desember 2018/januar 2019. Medlemmene fikk to dagers opplæring i 
januar 2019 og ble konstituert ved første ordinære møte i februar. I løpet av året er det 
gjennomført seks rådsmøter og tre samarbeidsmøter. Videokonferanse har blitt benyttet 
og dette har fungert bra.  
 
Høsten 2019 hadde rådet en ny runde med rekruttering og fikk et nytt medlem. 
Medlemmet begynner i januar 2020. Leder av ungdomsrådet, Emilie Duane Nordskog, 
går ut av rådet etter 3 år og begynner i brukerutvalget på Sunnaas sykehus.  Ny leder er 
Ida Kristin Lyngøy Pedersen. 
 
Mandat for ungdomsrådet er revidert av ungdomsrådets leder i 2019, Emilie Duane 
Nordskog klinikksjef Kathi Sørvig og av koordinator Tuva Glende Nitteberg. 
Revideringen har vært rettet mot samarbeid med klinikk, brukerutvalg og ledelse. 
 
Saker det har jobbet med:  

• Rådets mål 2019: 
o Sosial møteplass på kvelder og i helger (2019) 
o Ungdomsrom (2019) 
o Kartlegging av unge på huset, oversikt (2019) 
o Sommerkveld (juni 2019) 
o Samarbeide med avdeling AKIM (aktivitet, kultur, idrett og miljø) for 

sosiale medier (første halvdel av 2019) 
• Det har vært etablert kommunikasjonsplattformer:  

o Rådet benytter Messenger, e-post og meldinger.  
o Instagramkonto for ungdomsrådet Sunnaas sykehus er i drift 
o Nettsider om rådet oppdateres i samarbeid med kommunikasjonsenheten 

(fortsetter i 2020) 
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o Arrangementer i regi av UR legges ut på Sunnaas Facebook 
o Postkasse (for skriftlige tilbakemeldinger) henger utenfor 

barneavdelingen 
o Plakater for å informere om rådet.  

• Finne arenaer og aktiviteter for å møte unge pasienter: Arrangere sommertreff, 
spillkveld, kinokvelder, være med på pasientallmøter og arrangementer i regi av 
akim (er satt inn i årsplanen for 2020).  

• Ungdomsrom er etablert: Rådet har kommet med innspill og ideer, valgt møbler 
og interiør. 

o De har laget regler for bruk av rommet og kommet med forslag om å ha 
faste aktiviteter som kinokvelder. 

• Ungdomsrådet har kommet med innspill til OU byggetrinn 3, delprosjekt 
Prinsipper for etablering og bruk av pårørendareal. 

 
Deltakelse og representasjon: 
Emilie Duane Nordskog har deltatt på: 

• Strategisamling for Sunnaas sykehus i januar, der blant annet mål 2035 var 
diskutert.  

• Regional samling for ungdomsråd i HSØ: Første samling ble gjennomført i februar 
2019. Samlingen ble arrangert av UR i Vestre Viken, UR Sunnaas sykehus og OUS. 
Samtlige helseforetak i HSØ var representert. UR Sunnaas var representert av 
Emilie Duane Nordskog og Nina Gjevang (nytt medlem). I samlingen utvekslet 
både rådsmedlemmer og koordinatorer erfaringer om ungdomsrådsarbeidet. I 
etterkant av samlingen, ble det skrevet et felles brev, som ble sendt til Helse Sør-
Øst. Her ba man om at det lages felles retningslinjer for ungdomsrådene.  

• Ungdomsrådets leder, sammen med ledere av ungdomsrådene på A-hus og OUS, 
har representert ungdomsrådene i møte med Helse Sør-Øst angående felles 
retningslinjer. Man venter på svar fra HSØ om hvordan prosessen blir videre.  

 
Nasjonal samling: 
Gjennomført for første gang, i Trondheim september 2019. Emilie (leder) og Tuva 
(koordinator for ungdomsrådet) deltok. Her ble det utvekslet erfaringer mellom de ulike 
rådene og knyttet kontakter mellom koordinatorer. Det ble laget en resolusjon som ble 
signert av samtlige råd, denne ble sendt helseminister Bent Høie.  

• Dialogmøte mellom brukerorganisasjoner, direktør og lærings- og 
mestringssenteret 24. oktober: Emilie har deltatt i planlegging og representerte 
rådet på møtet  

• To representanter fra ungdomsrådet, Nina Gjevang og Ida Pedersen deltok på 
intern fagdag for barneavdelingen som omhandlet ivaretakelse av familien til 
barn på sykehuset. 

• I september møtte Nina, representant fra ungdomsrådet stabssjef Karin Yan 
Kallevik fra Helsedirektoratet som hospiterte på Sunnaas sykehus. Bakgrunnen 
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for dette var direktoratets interesse for å styrke sitt arbeid med 
brukermedvirkning. Nina fortalte da hvordan ungdomsrådet arbeider.   

Egne aktiviteter: 
• Sommertreff i juni. Ca. 10 barn og unge med foreldre deltok. (ca. 24 til sammen) 

Gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 
• Åpning av ungdomsrom 16. desember 2019 

 
 
2. Vurdering av virksomheten 

2.1 Positive resultater og uløste utfordringer 
 
Positive resultater 
Sunnaas sykehus HF har i 2019 levert helsetjenester innenfor de tildelte rammer og i 
tråd med oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. Her følger noen områder 
virksomheten opplever å ha lyktes særlig med. 
 
Økt poliklinisk aktivitet 
Antall ISF-godkjente polikliniske konsultasjoner i 2019 var 7 661, hvorav 1 211 var 
knyttet til Helse og arbeid. Tilsvarende tall i 2018 var 5 182 ISF-godkjente polikliniske 
konsultasjoner, hvorav 976 var knyttet til Helse og arbeid. Dette er en ønsket utvikling 
som vil fortsette i årene fremover. 
 
Nye kliniske tilbud og kompetansetilbud 
I 2019 etablerte Sunnaas sykehus en spastisitetsklinikk. Teknologisk 
intervensjonssenter og en simuleringslab. Spastisitetsvurdering og -behandling er en 
viktig del av høyspesialisert rehabilitering. Spastisitetsklinikken skal bidra til å gi et best 
mulig klinisk tilbud, og dermed rehabiliteringsprosess, for våre pasienter. Det skjer 
gjennom et tett tverrfaglig samarbeid med allerede etablerte tilbud og tjenester i 
sykehuset og eksterne samarbeidspartnere, bl.a. bevegelseslab, klinisk fysiologisk lab, 
VR-lab og andre spastisitetsklinikker og spesialister fra inn- og utland. 

Teknologisk intervensjonssenter ble etablert i 2019. Sunnaas sykehus tilbyr nå 
robotassistert trening av hånd og arm til pasientene. Løsningen sikrer mer intensiv 
trening for pasientene, med en lavere personalinnsats.  
 
Simuleringslaben (sim-lab) tilbyr standardiserte og spesialtilpassede opplegg for 
medisinsk simulering og ferdighetstrening/prosedyretrening. I medisinsk simulering 
trener ansatte i trygge omgivelser, uten fare for å skade pasienten.  

Digital postgang  
Regional koordinerende enhet (RKE) har etablert en sikker og effektiv digital løsning for 
utsending og videresending av brev, direkte fra pasientjournalsystemet DIPS til Digipost, 
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ved hjelp av programvareløsningen DigiLink. Løsningen gjør det mulig å sende med 
valgfrie – og individuelt tilpassede vedlegg, og bidrar til å oppfylle krav til svartid på 
brev, til pasienter, henviser og behandlingsteder. Den effektiviserer også tidligere tids- 
og ressurskrevende arbeidsoppgaver og redusere kostnader knyttet til porto, papir, 
utskrift og konvoluttering.  

 
Høy forsknings- og innovasjonsaktivitet 
Det er 30 pågående ph.d.-prosjekter ved Sunnaas sykehus. I 2019 produserte Sunnaas 
sykehus mer enn 70 vitenskapelige publikasjoner med fagfellevurdering og avholdt tre 
doktorgradsdisputaser innen rehabiliteringsfeltet. Publikasjonene har omfattet sentrale 
områder for sykehusets målgrupper, som 

• Telemedisinsk behandling av pasienter med trykksår og språkvansker 
• Robotassistert trening for personer med ryggmargsskade 
• Fysisk funksjon og symptomer, smerter og psykisk helse, tre år etter 

sykehusinnleggelse (overlevende etter 22. juli) 
• Tilbakevending til arbeid, og følgevirkninger av ervervet hjerneskade hos både 

voksne og barn. Finansiert av Norges Forskningsråd  
• Rehabilitering etter hjerneslag i sju ulike land 
• Ulike aspekter hos pasienter med hjerneskade og hos pasienter med sjeldne 

diagnoser  
 
Innovasjonsporteføljen er omfattende. De mest betydningsfulle aktivitetene er at:  

• Nimble, en løsning for økt mobilitet og kommunikasjon, er tatt i bruk. Den 
innebærer at sykepleiere, via jobbmobiler, kan dokumentere arbeidsoppgaver 
direkte i DIPS, direkte fra pasientens rom. Dette bidrar til økt kvalitet på 
dokumentasjon, mer effektive arbeidsprosesser og bedre kommunikasjon i 
teamet rundt den enkelte pasient. Prosjektet har i tett samarbeid med 
Sykehuspartner HF «gått opp» en rekke nye områder, og løst en rekke 
utfordringer knyttet til mobilitet. 

• Sykehuset har etablert en prosjektstilling som testbedkoordinator. Sunnaas 
sykehus testbed i rehabilitering har utgangspunkt i samarbeidet med 
næringslivet. Sykehuset mottar ca. 40 henvendelser i året, og har til enhver tid et 
samarbeid med 4-5 firmaer. Målet med prosjektstillingen er å sikre god 
samhandling mellom klinikk, forskning og innovasjon, samt sikre at nødvendige 
prosedyrer og rutiner er på plass. Stillingen vil fortsette gjennom 2020.  
 

Miljøgevinster 
Sunnaas sykehus HF har mottatt energisparingslån på 8,4 millioner fra Helse Sør-Øst 
RHF og gjennomført energisparetiltak etter vedtatt handlingsplan i sykehuset. 
Gjennomførte tiltak i 2018 og 2019 har bidratt til en reduksjon på sykehusets 
energiforbruk på 20 prosent sammenlignet med status ved ferdigstillelse av nytt 
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sykehusbygg i 2015. Dette fører også til at sykehuset i 2019 har oppnådd en reduksjon i 
klimagassutslipp på over 50 prosent sammenlignet med 2013. 
 
Uløste utfordringer 
Her følger noen områder foretaket opplever å ha utfordringer med for å kunne fullføre 
bestillinger og nå egne mål. 
 
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. I 2019 ble det på oppfordring fra Helse Sør-Øst 
gjennomført en analyse av konsekvenser ved utsatt byggestart sett opp mot 
tilstandsgrad i bygg D og egnethet for klinisk drift. Det anslås oppgraderingsbehov på 
kort sikt for minst 70 millioner kroner. Idéfaserapporten forventes behandlet av Helse 
Sør-Øst RHF i 2020.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) på MTU-området 
Sunnaas sykehus har restanser på ROS-analyser, spesielt på området medisinskteknisk 
utstyr (MTU). Flere av analysene må utføres av Sykehuspartner på grunn av 
kompleksitet og knytning til felles IKT-plattform (SIKT). Kapasitetsutfordringer, også 
internt, har ført til svært lang behandlingstid. Enkelte av analysene er blitt svært 
arbeidskrevende og derav kostbare. Den lange behandlingstiden fører også til store 
utfordringer på planleggingssiden og oppleves som krevende for brukermiljøene. 
Ettersom mange av MTUene sykehuset benytter også er i bruk hos andre helseforetak, 
oppleves det som problematisk at det ikke finnes gode oversikter, og at det er så liten 
grad av gjenbruk i dette arbeidet. 
 
Samarbeidsavtaler med helseforetak om program for Helse og arbeid  
Etter at prosjekt Raskere tilbake gikk over i drift i 2017 ble midlene overført til 
opptaksområdene. Sunnaas sykehus HF har ikke eget opptaksområdet og ble derfor ikke 
tildelt midler. Fordi øvrige helseforetak enda ikke har etablert egne tilbud, har 
sykehuset mottatt midlertidig tildeling for Helse og arbeid fra Helse Sør-Øst RHF årlig. 
Det har vært jobbet med å lage avtaler mellom de andre helseforetakene og Sunnaas 
sykehus uten at dette har blitt ferdigstilt. Sunnaas sykehus har behov for varig avklaring 
av finansiering og aktivitetsnivå for Helse og arbeid fra 2020. 

IKT-leveranser fra Sykehuspartner HF 
Sunnaas sykehus opplever kvalitet og fremdrift i flere leveranse fra Sykehuspartner som 
utfordrende. Manglende leveranser av tjenester fører til at viktige oppgaver ikke blir 
løst/kommer i gang.  Spesielt gjennom arbeidet med innovasjonsprosjektet Nimble har 
vi opplevd Sykehuspartners organisering og arbeidsmetodikk som utfordrende. Tempo i 

https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Id%C3%A9faserapport%20-%20Sunnaas%20sykehus%20HF%20byggetrinn%203%20%20-%20fremtidens%20rehabiliteringssykehus.pdf
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leveranser, agil utvikling og innovasjon er ikke i harmoni med behovet og fører til 
forsinkelser, frustrasjon og fordyrende løsninger. 
 
Trippeldiagnoser 
Sunnaas sykehus opplever en økning av antall rehabiliteringspasienter med 
tilleggsdiagnoser innen både rusavhengighet og psykiatri. Dette er ressurskrevende og 
det er et stort behov for mer kunnskap samt å bygge kompetanse rundt slike 
trippeldiagnoser. Sykehuset har startet et kvalitetsforbedringsprosjekt finansiert av 
regionale forskningsmidler der man kartlegger forekomsten av og andre aspekter ved 
trippeldiagnoser. 
 
Finansieringssystemet for rehabilitering 
Det er behov for endringer i regelverket for innsatsstyrt finansiering for rehabilitering. 
Et samlet rehabiliteringsfelt har i en årrekke tydelig påpekt overfor alle relevante 
myndigheter at ISF-regelverket på rehabiliteringsområdet er uhensiktsmessig, tidvis 
utdatert og uklart. Dette har ikke ført til endringer så langt.  
 
Alternativ oppfølging av NS ISO 14001 
Sunnaas sykehus har siden 2016 vært proaktiv bærer inn mot eier og 
nasjonalt/regionalt fagnettverk for ny alternativ modell for oppfølging av NS ISO 14001, 
eksempelvis konsernsertifisering. Det er besluttet av nivå AD RHF at slik modell settes 
på vent og tidligst vil bli gjennomført innen et tidsperspektiv på to år. 
 

2.2 Evaluering av egen virksomhet og organisering 
Sunnaas sykehus HF leverte godt i 2019 i henhold til sitt oppdrag. I den interne 
brukerundersøkelsen svarer 90 prosent av alle pasienter at de er tilfredse med 
sykehusets tilbud. De fremhever spesielt områder som individuelt tilpasset opplæring, 
deltakelse i avgjørelser som er viktige for egen rehabilitering, samt at de føler seg trygge 
under oppholdet. Et forbedringsområde er tilpasset informasjon og opplæring av 
pårørende.  
 
Våren 2019 svarte 91 prosent av medarbeiderne på undersøkelsen ForBedring. 
Resultatet viser en bedring eller uendret resultat som i 2018 på de ulike temaområdene. 
 
Foretaket ferdigstilte i 2018 Sunnaas sykehus utviklingsplan 2035.  I 2019 har foretaket 
revidert og tilpasset strukturen på langtidsmål og årlige handlingsplaner slik at disse 
underbygger ambisjonene i utviklingsplanen.  
 
Videre startet sykehuset en organisasjonsutviklingsprosess i 2019 som skal 
gjennomføres i løpet av 2020 og våren 2021. Prosessene er forankret i utviklingsplan 
2035, definerte behov og strategiske mål. Sykehuset forbereder konseptfasearbeid for 
byggetrinn 3, slik at prosjektet kan etableres raskt etter forventet 
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investeringsbeslutning i Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet er prioritert i økonomisk 
langtidsplan for Helse Sør-Øst, og forankret i idéfaserapport fra 2018. 
Ledere, tillitsvalgte og medarbeidere vil bli involvert i de ulike prosesser. 
 
Foretaket arbeider langsiktig med mål om fremtidige investering i bygningsmasse, og 
det økonomiske resultatet i 2019 bidrar positivt til dette.  
 
Resultat for 2019 er kr 9,1 millioner mot et budsjett på kr 14 millioner, noe som gir et 
negativt avvik på kr 4,9 millioner sett mot resultatkrav. Årsaken til det negative avviket 
er en uventet avregning av ISF for 2018. En tilsvarende avregning er estimert og avsatt 
for 2019. Til sammen er estimert avregning av ISF 2018 og 2019 på 9,7 millioner. 
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DEL II: RAPPORTERINGER 

 
 
3. Oppfølging av styringsbudskap for 2019 
 

3.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  

3.1.1 Gjennomsnittlig ventetid  
Redusere gjennomsnittlig ventetid sammenliknet med 2018. Under 55 dager i alle 
helseforetak innen 2019. Innen 2021 skal gjennomsnittlig ventetid være under 50 
dager i alle regioner. 
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 
 
Gjennomsnittlig ventetid i 2019 for avviklede pasienter i Sunnaas sykehus er 53 dager 
på den offisielle målingen. Det er lik ventetid som i 2018. For lav kapasitet i sykehuset 
til å ta imot pasienter til kontroll etter ryggmargsskade og videofluroskopi er med å 
forklare at ventetiden ikke er redusert. Sykehuset har økt kapasitet til disse 
pasientgruppene og ventetiden er gått noe ned igjennom året. For desember 2019 er 
ventetiden på 41 dager.  
 

 

3.1.2 Overholdelse av pasientavtaler 
Median tid til tjenestestart skal reduseres sammenliknet med 2018. 
[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. Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 
 
Median ventetid første og andre tertial 2019 var 47 og 49,2 dager. Resultat for 
tilsvarende periode i 2018 var 52 dager. Indikatoren følges i månedsrapportering. 
Median ventetid for avviklede pasienter varierer fra periode til periode. For 2019 
utpeker to måneder seg med lang ventetid, august og september. Sommerstenging, i 
tillegg til økt inntak av pasienter med lang ventetid, forklarer økt ventetid i disse to 
månedene.  Det har vært for lav kapasitet for pasienter til kontroll etter 
ryggmargsskade og videofluroskopi og sykehuset har i 2019 økt kapasitet til disse 
pasientgruppene. Rutiner for oppfølging av ventelistene er utvidet. Det forventes at det 
vil gi positiv effekt på ventetid.  
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Helseforetaket skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 
2018 (passert planlagt tid). I 2019 skal helseforetaket overholde minst 93 % av 
avtalene. Innen 2021 skal minst 95 % av avtalene overholdes. 
[Andel pasientkontakter som har passert planlagt tid av totalt antall planlagte 
pasientkontakter. Må måles med samme uttrekksdato som året før.] 
 
Sunnaas sykehus overholder 91 prosent av pasientavtalene knyttet til passert planlagt 
tid. Andel pasienter som har passert planlagt tid er redusert fra desember 2018 til 
desember 2019. Det er nå 399 pasienter med passert planlagt tid i helseforetaket. Det 
er i hovedsak pasienter til kontroll etter ryggmargsskader (RMS) og pasienter til 
videofluroskopi (VFS) som venter. Sykehuset har økt kapasiteten til disse 
rehabiliteringsprogrammene. Det er innført utvidede rutiner for oppfølging av 
ventelistene. Det forventes at det vil gi positiv effekt også på antall med passert 
planlagt tid. 
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Det vises til Dokument 3:2 (2018–2019) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av 
statlige selskaper i 2017, der det bl.a. vises til at bedre planleggingssystemer og 
administrasjon fører til bedre utnyttelse av legeressursene slik at flere pasienter får 
time innen planlagt tid. Helseforetaket skal følge opp funnene i Riksrevisjonens 
undersøkelse. 
 
Alle nye henviste pasienter til poliklinikk får tildelt en fast tid. 
 
For pasienter i behandlingsforløp er det ulike årsaker til at det settes opp tentativ dato. 
Det settes tentativ dato der det er avtalt at pasient selv tar kontakt av ulike årsaker, 
eksempelvis der pasient venter på svar fra andre sykehus/helseaktører før 
behandling/undersøkelse kan foretas på Sunnaas sykehus poliklinikk.  
Andre eksempler er der pasienten skal gjennomføre et gitt antall kjøretimer før 
transportvurdering kan gjennomføres.   
 
En annen årsak til tentativ dato er usikkerhet i behandlers kapasitet, hvor det er risiko 
for at det kan forekomme betydelig, uforutsette endringer det er vanskelig å planlegge 
for, i løpet av 6 mnd. I disse tilfellene gis det tentativ dato til pasient fordi det 
innebærer endret tid flere ganger for pasient og får ressurskrevende administrative 
konsekvenser. 
  
Sunnaas sykehus har poliklinikk på to lokalisasjoner, Nesodden og Aker helsearena. 
Poliklinikken på Aker helsearena har tverrfaglige program med faste tider og faste 
ressurser ansatt i poliklinikken. Alle pasienter her får fast tid frem i tid.   
 
Poliklinikken på Nesodden gir fast tid til pasienter i behandlingsforløp på flere 
behandlingstilbud, eksempel spastisitet, urologi og sårbehandling. Poliklinikken kan 
imidlertid forbedre organiseringen slik at enda flere pasienter i behandlingsforløp får 
fast tid i hånd når de utskrives fra sykehuset, eller når de går ut fra sykehuset etter 
poliklinisk behandling. En forutsetning for dette er at det settes opp faste behandlere 
og faste tider for å kunne administrere og planlegge for fast tid i hånd. 
 

 

3.1.3 Behandling av hjerneslag  
Minst 60 % av pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, får denne 
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. 
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 
 



24 
 

Sunnaas sykehus har ikke akuttfunksjoner og gjennomfører derfor ikke 
trombolysebehandling.  
 

 

3.1.4 Uønsket variasjon 
Helseforetaket skal, basert på analyser av uønsket variasjon i effektivitet, 
kapasitetsutnyttelse og forbruk på tvers av helseforetakene, identifisere: 
• minst ett område der foretaket har gode resultater eller stor framgang, hvilke faktorer 

som har bidratt til denne måloppnåelsen og hvordan denne kunnskapen kan brukes til 
å bedre måloppnåelsen på andre områder. 

• minst to områder der foretaket har svake resultater/høy risiko, og utarbeide en 
tiltaksplan for å bedre måloppnåelsen på disse områdene. I utarbeidelsen av 
tiltaksplanen skal det eksplisitt vurderes hva man kan lære av andre helseforetak som 
har bedre måloppnåelse. 

Tilbakemelding skal oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 1. oktober 2019. Helse 
Sør-Øst RHF er pålagt å orientere Helse- og omsorgsdepartementet om status i 
arbeidet innen 1. november 2019. 
 
Sunnaas sykehus HF sitt styre vedtok den 24.09.2019 administrerende direktørs 
anbefaling om at sykehuset skal prioritere økt innsats for å: 

• Bevare område med gode resultater:  
o Behandlingstilbud sårpoliklinikk på Sunnaas sykehus HF 

• Forbedre områder med svake resultater:  
o Opptak av legemiddelanamnese og samstemming av legemiddellister 

ved innleggelse og ved utskrivning  
o Somatisk rehabilitering av pasienter med tilleggsproblematikk innen 

rus og psykiatri. 
Tilbakemelding ble gitt til Helse Sør-Øst RHF innen gitt tidsfrist. 
 

 

3.2 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  

3.2.1 Kvalitet og pasientsikkerhet  
• HMS og pasientsikkerhet 
Arbeidet med HMS og pasientsikkerhet må sees i sammenheng. Andel «enheter med 
modent sikkerhetsklima» (jf. definisjon i pasientsikkerhetsprogrammet) ved hvert 
helseforetak skal være minst 60 %. 
[Minst 60 % av medarbeiderne i enheten skårer 75 eller høyere. Variasjonen mellom 
helseforetakene skal reduseres. Datakilde skal være ForBedring. Dette publiseres årlig.] 
 
I undersøkelsen ForBedring svarer 97,5 prosent av alle enheter at de er «helt enig» 
eller «litt enig» i påstandene om sikkerhetsklima, noe som indikerer et modent 
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sikkerhetsklima i foretaket. Foretaket har i overordnet HMS-handlingsplan jobbet 
med tiltak for å styrke meldekulturen ved å gjennomgå melderutiner og følge opp 
alvorlig HMS-hendelser i overordnet HMS-forum. Alvorlige pasientrelaterte hendelser 
følges opp i klinikkledelsen og i pasientsikkerhetsutvalget.   
 
For å sikre at medarbeidere så langt som mulig beskyttes mot, og kan håndtere 
situasjoner med vold og trusler om vold, gjennomfører alle avdelinger risikovurdering 
av vold og trusler. Opplæringsprogrammet for nyansatte er oppdatert med innføring i 
meldekultur og e-læringskurs «Introduksjon til forebygging og mestring av aggresjon 
og vold» er lagt inn i sjekkliste for nyansatte. 
 

 
• Bruk av bredspektrede antibiotika 
Helseforetak skal, som del av det langsiktige arbeidet med å redusere 
sykehusinfeksjoner, prioritere å oppnå 20 % reduksjon i bruk av bredspektrede 
antibiotika i 2019 sammenliknet med 2012. (Målet i 2020 er en reduksjon på 30 % 
sammenliknet med 2012 målt ved disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 
2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med ensymhemmer og kinoloner). 
[Datakilde skal være sykehusenes legemiddelstatistikk. Dette publiseres tertialvis.] 
 
Sunnaas sykehus HF nådde i 2017 målet om 30 prosent reduksjon i samlet forbruk av 
bredspektret antibiotika sammenliknet med forbruk i 2012.  

 
Sunnaas sykehus etablerte antibiotikastyringsprogram i 2016. A-teamet på sykehuset 
gjennomfører antibiotikaregistreringer, deltar på previsitter og underviser både leger 
og sykepleiere i klok antibiotikabruk. Leger oppfordres bl.a. til å revurdere 
antibiotikaforskrivningen innen 3 døgn basert på resistensmønster og pasientens 
klinikk. Antibiotikateamet er tilgjengelig for dialog om antibiotikabruk. Årlig markeres 
europeisk antibiotikadag. Resultatene av antibiotikastyringsarbeidet synliggjøres på 
statistikkene fra KAS (Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i 
spesialisthelsetjenesten).   
 
Sunnaas sykehus HF deltar fra høsten 2019 i læringsnettverk antibiotikastyring i 
Helse Sør-Øst med mål om ytterligere reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika.  
 
Sykehuset tilstreber systematisk og kontinuerlig bedret etterlevelse av basale 
smitteverntiltak, inkl. håndhygiene. Målet er redusert resistensutvikling og økt 
pasientsikkerhet.  
 
Alle sykepleiere oppfordres til å ta e-læringskurs om antibiotika i helsetjenesten. 
Kurset ble utarbeidet høsten 2019 i Helse Sør-Øst.  
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Informasjonsmateriell om antibiotikaresistente bakterier er tilgjengelig på sykehusets 
internettside. God og oppdatert informasjon er i tillegg tilgjengelig for alle ansatte i 
det interne dokumentstyringssystemet Heliks. 
 

 
• Legemidler 
Helseforetaket skal etablere rutiner for samstemming av legemiddellister, herunder 
rutiner for gjennomgang av gyldige resepter i reseptformidleren, for å sikre at disse 
samsvarer med oppdatert legemiddelliste for den enkelte pasient. 
 
Det er etablert skriftlige rutiner for samstemming av legemiddellister: 

• Eget kartleggingsskjema er utarbeidet og brukes ved innkomst, scannes i DIPS. 
• Epikrise i hånden godkjennes som samstemt legemiddelliste ved utreise. 

Det gjennomføres individuell oppfølging og veiledning av leger, og det er produsert en 
informasjonsfilm om temaet. 
Lege i spesialisering (LIS) i forbedringsutdanning har samstemming som 
innsatsområde. 
Bruk av samstemmingsskjema ved innkomst ny pasient, er økt (totalt klinikk) fra 42 
prosent i mai til 54 prosent i november. En avdeling hadde en økning på 48 prosent.  
 

 
• Korridorpasienter 
Ingen korridorpasienter. 
[Datakilde skal være Helsedirektoratet. Dette publiseres tertialvis.] 
 
Sunnaas sykehus HF har kun elektiv behandling og derfor ingen korridorpasienter. 
 

 
• Pasientsikkerhetsprogrammet 
Helseforetaket skal videreføre arbeidet fra pasientsikkerhetsprogrammet, 
implementere handlingsplanen og redusere variasjon i pasientsikkerhetsindikatorer. 
 
Sunnaas sykehus HF har videreført de innsatsområdene i det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» som passer for medisinsk 
rehabilitering.  Det er stort engasjement for kontinuerlig forbedring i sykehuset, og 
arbeidet er godt forankret i klinikken. Utvikling av innsatsområdene presenteres 
regelmessig for klinikkledelsen og for foretaksledelsen gjennom sentralt kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg (SKPU). Det krever manuell telling å få ut resultat fra 
innsatsområdene i elektronisk pasientjournal (DIPS).  
 
Det har vært en utfordring å innføre samstemming av legemiddellister ved innleggelse 
og utskrivning. I siste del av 2019 var det likevel en positiv utvikling. Det kan forklares 
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ved at temaet er viet kontinuerlig oppmerksomhet over tid, samt at en lege i 
forbedringsutdanning har samstemming av legemiddellister som et innsatsområde. 
 
To ganger i året gjennomfører sykehusets øverste ledelse pasientsikkerhetsvisitter i 
alle enheter som tilbyr pasientbehandling. Ordningen blir etterspurt og er godt 
mottatt i organisasjonen. 
 
Status for spredning av innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet: 

Innsatsområder Antall 
relevante 
enheter 

Antall enheter som har implementert 
tiltakene 

Samstemming av 
legemiddellister 

7 7 

Trykksår 7 7 
Fall 7 7 
Forebygge underernæring 7 7 
Trygg utskriving med 
brukermedvirkning 

5 5 

Tidlig oppdagelse og behandling 
av sepsis sengepost  7 

3  

Gjennomføres 
pasientsikkerhetsvisitter? 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 
forebyggende tiltak iverksatt 

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

To avdelinger benytter 
forbedringstavle. Flere planlegger 
innføring av slike. 

 

 
• Uønskede hendelser 
Andel somatiske pasientopphold med pasientskade i 2019, målt med metoden GTT, 
skal reduseres på regionalt nivå sammenliknet med 2017. 
[Datakilde er GTT-undersøkelsene – Helsedirektoratet. Dette publiseres årlig.] 
 
Det skal innføres måltall for registrering av skadedata i Norsk pasientregister fra 
2020. Helseforetaket skal i 2019 arbeide målrettet for å få opp registreringsandelen. 
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Helseforetaket skal, i en samlet risikoanalyse basert bl.a. på GTT-data og nasjonale og 
lokale kvalitets- og pasientsikkerhetsindikatorer, identifisere: 
• minst ett område der foretaket har gode resultater eller stor framgang, hvilke faktorer 

som har bidratt til denne måloppnåelsen og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å 
bedre måloppnåelsen på andre områder. 

• minst to områder der foretaket har svake resultater/høy risiko, og utarbeide en 
tiltaksplan for å bedre måloppnåelsen på disse områdene. I utarbeidelsen av 
tiltaksplanen skal det eksplisitt vurderes hva man kan lære av andre helseforetak som 
har bedre måloppnåelse. 

 
Sunnaas sykehus gjennomfører ikke kartlegging av pasientskader gjennom global 
trigger tool (GTT), da systemet ikke er tilpasset medisinsk rehabilitering. 
 
I 2019 har sykehuset gjort flere tiltak for å øke bruken av forbedringssystemet til å 
melde om uønskede hendelser. Det er et mål at uønskede hendelser blir meldt av alle 
yrkesgrupper. De ansatte skal erfare at det nytter å si ifra. Det er gjennomført 
opplæring for å styrke saksbehandlingen og å oppnå en bedret meldekultur.   
 
Analyser viser at det har vært en økning i antall meldte uønskede hendelser fra 2018 
til 2019. Områdene med svakest resultater, er etterlevelse av prosedyrer for 
legemiddelhåndtering og uønskede fallhendelser.  
 
I tråd med krav i kvalitetssystemet CARF, gjennomføres det en årlig analyse av 
kritiske hendelser, som presenteres for styret hver vår.  
Det vises også til beskrivelse under pkt. 3.1.4 Uønsket variasjon. 
Sykehuset følger regionale føringer for publisering av uønskede hendelser.  
 

 
• Epikrise 
Minst 70 % av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk 
helsetjeneste. 
[Datakilde skal være Helsedirektoratet. Dette publiseres tertialvis.] 
 
Totalt ble 36 prosent av epikrisene sendt innen én dag i 2019. Sunnaas sykehus 
skriver epikriser etter ferdigstilling av tverrfaglig rapport. Det betyr at minst seks 
yrkesgrupper skal dokumentere sin vurdering før legen kan ferdigstille epikrisen. 
Kravet om å sende epikrisen innen én dag medførte en omfattende omlegging av 
arbeidsmetoder for både leger og øvrig tverrfaglig team. Informasjonsarbeid, samt 
individuell og avdelingsvis oppfølging av legene ble iverksatt tidlig vår 2019. Et 
pilotprosjekt om arbeidsflyt og prosesser ga gode resultater og vil bli satt i drift for 
hele sykehuset i løpet av 2020. Tall for desember 2019 viser at 63 prosent av 
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epikrisene sendes innen én dag. Det er en økning på 45 prosentpoeng fra januar 
2019.   
 

 
• Organdonasjon 
Helseforetaket skal i 2019 følge opp og videreføre arbeidet med å øke antall 
organdonorer. 
 
Sunnaas sykehus deltok i Helse Sør-Østs informasjonskampanje om organdonasjon i 
2018 og 2019. I hovedsak deltok vi i den delen av kampanjen som rettet seg mot 
ansatte i foretakene.   
 

 
• Brukermedvirkning 
Helseforetaket skal delta i de nasjonale brukerundersøkelsene i regi av 
Folkehelseinstituttet, og resultatene brukes aktivt i forbedringsarbeid. 
 
Pasientenes vurdering av sykehuset er av overordnet betydning. Fra 1. desember 
2019 deltar sykehuset i den nasjonale undersøkelsen av brukeropplevd kvalitet blant 
inneliggende pasienter ved private og offentlige rehabiliteringsinstitusjoner/-
avdelinger i regi av Helsedirektoratet v/Folkehelseinstituttet. Tilbakemeldingene i 
den nasjonale undersøkelsen gis på sykehusnivå.  
 
Sykehusets interne undersøkelse er ment å komplettere den nasjonale undersøkelsen. 
I den gir pasientene avdelingsvise tilbakemeldinger. Sykehuset tar ut rapporter hvert 
tertial som brukes i forbedringsarbeidet.  
I 2019 ble papirskjema fjernet og pasientene oppfordret til kun å gi sine 
tilbakemeldinger elektronisk. Informasjon om undersøkelsen og hvor 
tilbakemeldingsskjema kunne fylles ut ble gjort tilgjengelig for pasientene, bl.a. ved 
hjelp av QR-koder. Svarprosenten gikk imidlertid ned etter tiltaket, noe som tyder på 
lav digital modenhet i pasientgruppen. Bruk av papir ble derfor 
gjeninnført. Undersøkelsen viser at pasientene er tilfreds med sykehusets tilbud, og de 
bidrar med konkrete forbedringsforslag.  
 

 
• Samarbeid med kommunehelsetjenesten 
Helseforetaket skal følge opp Riksrevisjonens anbefalinger om helseforetakenes 
praksis for utskrivning av pasienter, og påse at det er etablert interne systemer og 
kontroller for å sikre at ansatte kjenner til regelverk og benytter prosedyrer og 
rutiner ved utskrivning av pasienter. 
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Samhandlingsrutinene har vært gjennomgått og tilpasset mulighetene med 
elektroniske meldinger. Teamkoordinator i alle kliniske team er en suksessfaktor for 
gode utskrivelser. «Trygg utskrivninger» fra Pasientsikkerhetsprogrammet er innført. 
 
Helseforetaket skal styrke arbeidet med tiltak innen området arbeid og helse. Det 
vises til inngått avtale mellom Helse Sør-Øst RHF og NAV hvor helseforetakene og 
NAV anbefales å inngå forpliktende samarbeidsavtaler lokalt. 
 
Det er ikke aktuelt for å Sunnaas sykehus å inngå avtale med lokale NAV kontorer 
siden sykehuset ikke har et geografiske opptaksområdet. Sunnaas sykehus har et godt 
etablert poliklinisk tilbud innen helse og arbeid. 

 

3.2.2 Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i 
spesialisthelsetjenesten 

Helseforetakets styre må informeres om ansvaret for oppfølging av kvalitet og 
pasientsikkerhet, jf. forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten. 
Helseforetaket må gi styremedlemmene nødvendig opplæring i internkontroll og 
risikostyring. 
 
Styret har prioritert å sette seg inn i foretakets forbedringsarbeidet de siste årene. 
Foretaket har også iverksatt eget prosjekt med utvikling av kvalitetsregister for 
Sunnaas sykehus HF, som forventes ferdigstilt i 2021. 
 
Sunnaas sykehus’ styre har fått orientering om sitt ansvar for kvalitet og 
pasientsikkerhet spesielt gjennom to saker i 2019: 

• Den 25.05.2019 tok styret redegjørelsen om Riksrevisjonens undersøkelse av 
styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten til 
orientering og sluttet seg til administrerende direktørs vurderinger.  
Videre ba styret administrerende direktør følge opp Riksrevisjonens og Helse 
Sør-Øst RHFs anbefalinger med tiltak og aktiviteter i 2019, herunder ta i bruk 
oppdatert regional veileder i styrearbeid, ny metodikk for risikostyring, 
oppdatert rammeverk for god virksomhetsstyring og utarbeidet intervjuguide. 
 

• Den 20.11.2019 ber styret administrerende direktør utarbeide årlig 
handlingsplan for hvordan foretaket vil jobbe med kvalitet og pasientsikkerhet. 
Handlingsplanen skal ivareta styringssignaler gjennom årlig oppdrags- og 
bestiller dokument fra Helse Sør-Øst RHF, samt særskilte områder som skal 
forankres i styret. 
Styret ber også administrerende direktør å gjennomføre en årlig oppdatering 
av styrets ansvar innenfor området kvalitet og pasientsikkerhet med 
utgangspunkt i følgende grunnlagsdokumenter: 
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a. Veileder for styrearbeid i helseforetak. 
b. «God virksomhetsstyring», et rammeverk for virksomhetsstyring, intern 

styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF. 
c. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

m/veileder. 
d. Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 

2019 – 2023. 
 

 

3.2.3 Beredskap og sikkerhet   
Helseforetaket skal evaluere og følge opp erfaringer og læringspunkter fra livedelen 
av Trident Juncture, Nasjonal helseøvelse 2018. 
Helseforetaket skal følge opp Helsedirektoratets nasjonale risiko- og 
sårbarhetsanalyse for helsesektoren, jf. oppdrag i 2018. 
Helseforetaket skal implementere ny sikkerhetslov. 
 
Sunnaas sykehus HF var ikke direkte involvert i Trident Juncture, nasjonal helseøvelse 
2018. Sykehuset oppnevnte lokal «trainer» for beredskapsledelsen som har deltatt i 
alle oppsatte læringsprogram og øvelser for proaktiv ledelse og stabsmetodikk i 
regional regi. Lokal «trainer» har gjennomført opplæring i proaktiv ledelse og 
stabsmetodikk for beredskapsledelsen samt øvelser med relevante case. Alle 
medlemmer av beredskapsledelsen har gjennomført e-læringskurset i proaktiv 
ledelse – og stabsmetodikk. E-læringskurset er også anbefalt gjennomført for 
legegruppen i sykehuset som utgjør operativ beredskapsledelse inntil 
beredskapsledelse er satt.  
 
Sunnaas sykehus HF har fulgt opp Helsedirektoratets nasjonale risiko- og 
sårbarhetsanalyser (ros-analyser) gjennom det regionale arbeidet med ros-analyser 
på beredskapsområdet. Sykehuset har i denne forbindelse sendt inn oversikt over alle 
gjennomførte ros-analyser for beredskapsområdet. Rapporten fra det regionale 
arbeidet vil bli fulgt opp på lokalt nivå når denne er ferdigstilt.  
 
Beredskaps- og sikkerhetsutvalget i Sunnaas sykehus HF er orientert om endringer i 
ny sikkerhetslov gjeldende fra 1. januar 2019. Medlemmer av sykehusets 
sikkerhetsorganisasjon har gjennomført e-læringskurset «Kort innføring i ny 
sikkerhetslov». Sikkerhetsleder har deltatt i ulike regionale informasjons- og 
kartleggingsmøter i forbindelse med implementering av ny sikkerhetslov og 
oppdraget fra Hele- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en verdi- og 
skadevurdering av virksomheten. Sykehuset har gjennomført og oversendt 
kartleggingen i henhold til bestilling, malverk og frister.   
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3.2.4 Innkjøp 
• Helseforetakets bestillerfunksjon overfor Sykehusinnkjøp HF 
Helseforetaket skal, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, ferdigstille rutiner som følge 
av ny funksjonsdeling mellom helseforetaket og Sykehusinnkjøp HF 
 
Sunnaas sykehus HF bidrar i månedlige møter for å ferdigstille rutiner for 
bestillerrollen som sykehuset skal ha overfor Sykehusinnkjøp. 
 

 
• Implementering av vedtatt innkjøp- og logistikkstrategi 
Helseforetaket skal bidra i arbeidet med å dokumentere og implementere felles 
arbeidsprosesser. Helseforetaket skal videre delta i arbeidet med å verifisere og 
realisere regional handlingsplan for utrulling av avdelingspakkelogistikk i Helse Sør-
Øst. 
 
Sunnaas sykehus HF bidrar til felles arbeidsprosesser og deltar aktivt for å realisere 
utrulling av prosjekt APL (avdelingspakkelogistikk). 
 

 

4.3.5 Personell, utdanning og kompetanse  
• ForBedring 
Undersøkelsen ForBedring skal gjennomføres årlig og tiltak følges opp. Dette gjelder 
spesielt i forhold til arbeidsbelastning. 
 
I 2019 var svarprosenten på undersøkelsen ForBedring på 91 prosent på Sunnaas 
sykehus. Alle enheter oppnådde en svarprosent på 70 prosent eller høyere. 
   
På aggregert nivå har foretaket gjennomgående gode resultater, og det skåres likt eller 
litt bedre på alle temaområdene sammenlignet med 2018. På tema arbeidsforhold har 
foretaket en samlet skår på 69. 
 
Alle enheter har fått presentert resultatene fra ForBedring. I henhold til fast rutine 
skal alle enhetene utarbeide egne handlingsplaner som skal inneholde minimum ett 
forbedringsområde og ett bevaringsområde. 23 av 27 enheter har utarbeidet 
handlingsplan. Enhetene velger selv ut forbedrings- og bevaringsområdene de ønsker 
å jobbe med i handlingsplanen. Seks enheter har valgt arbeidsbelastning som sitt 
forbedringsområde for 2019. Foretaket har gjennomført tiltak i henhold til 
kontinuerlig HMS-arbeid på HMS-dag for ledere, vernetjenesten og tillitsvalgte.  
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• Bierverv 
Alle arbeidsgivere i spesialisthelsetjenesten skal innføre meldeplikt for ansatt 
helsepersonell etter helsepersonelloven § 19 andre ledd i løpet av 2019. Meldeplikt 
etter bestemmelsen omfatter «all helsefaglig virksomhet som helsepersonellet utfører 
som selvstendig næringsdrivende, for andre arbeids- eller oppdragsgivere i Norge 
eller i utlandet, og om eierinteresser, samarbeidsforhold o.l.» 
 
Sunnaas sykehus HF har utarbeidet interne retningslinjer for bierverv. Alle 
arbeidsavtaler inneholder informasjon om meldingsplikten for alt bierverv. Alle 
nyansatte skal få informasjon om sykehusets retningslinjer for håndtering av bierverv. 
I forbindelse med årlig medarbeidersamtale skal leder ta opp temaet bierverv med 
den enkelte medarbeider.  
 
Foretaket tar ut årlige rapporter på antall registrerte bierverv fra 
personaladministrasjonssystemet. Antallet registrerte bierverv er noe økende, men 
for å unngå eventuell underrapportering er det nå lagt inn i veiledningen at alle 
ansatte oppfordres til å registrere om en har eller ikke har registreringspliktig 
bierverv. 
 

 
• Fordeling av nye legestillinger 
Helseforetaket skal bidra til at Legestillingsregisteret i Helsedirektoratet til enhver 
tid er oppdatert. 
 
Sunnaas sykehus HF følger opp retningslinjer for å bidra til at 
Legestillingsregisteret til enhver tid er oppdatert. Nyansatte leger registreres inn i 
personaladministrasjonssystemet med stillingsprosent og tittel i 
Legestillingsregisteret.  

 
• LIS 
Helseforetaket skal ha iverksatt ny ordning for legenes spesialistutdanning i 
henhold til kravene i spesialistforskriften. Det skal påses at leger i spesialisering del 
2 og 3 får gjennomført Helsedirektoratets anbefalte minimumstall for praktiske 
kliniske ferdigheter, sammenstilt i prosedyrelister. 
 
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.  
 
Mottaksprosjektet Implementering av ny spesialistutdanning for leger, Sunnaas 
sykehus HF ble opprettet høsten 2017, og prosjektgruppen har hatt oppgave å sørge 
for at Sunnaas sykehus implementerer ny struktur for leger i utdanning. Foretaket 
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sendte innen fristen 1. mars 2019 søknad om godkjenning som 
utdanningsvirksomhet via Altinn til Helsedirektoratet, og kompletterte søknaden 
ihht fristen 30. august 2019. Det er inngått de nødvendige samarbeidsavtaler med 
OUS og andre helseforetak i regionen. Prosjektgruppen er representert i flere 
regionale og nasjonale arbeidsgrupper. 
 
Foretaket har valgt å forlenge prosjektorganiseringen for å sikre videre 
implementering og videreutvikling av utdanningsvirksomheten i en sårbar 
oppstartsfase. Arbeidet fremover vil først og fremst bestå av å implementere de nye 
utdanningsplanene, kompetanseportalen og kvalitetssikre det faglige innholdet.  
 

 
• Praksisplasser 
Helseforetaket skal iverksette tiltak for å forbedre avviklingen av praksisundervisning 
for de som utdannes i helseyrkene innenfor rammene av helseforetakenes ansvar for 
praksisundervisning og opplæring. 
 
Sunnaas sykehus HF tilbyr praksisplasser til studenter innen alle fagområder 
foretaket har representert i tverrfaglig team samt idrettspedagoger og 
bioingeniører. Foretaket arbeider kontinuerlig for at opptak av studenter og 
gjennomføring av praksis er tilpasset kapasitet og læringsutbyttebeskrivelser. 
Arbeidet utføres ved lokal organisering av hovedveiledere innen helsefaggruppene, 
deltakelse i ulike fora og samarbeidsavtaler med høyskoler og universitet. Det prøves 
ut ulike modeller for praksisveiledning både tverrfaglig og særfaglig.  
  
For etterlevelse av St.meld 13 «Utdanning for velferd» etablerte foretaket en 
deltidsstilling i samarbeid med OsloMet, tverrfaglig veileder. Tverrfaglig veileder har 
ansvar for utvikling av studentenes læringsmiljø og tverrprofesjonell 
samarbeidslæring. Fordelingen mellom institusjonene er OsloMet 80 prosent / 
Sunnaas Sykehus HF 20 prosent. 
 
Praksiskoordinator ved foretaket deltar i regionalt praksiskoordinatorforum der det i 
fellesskap diskuteres kapasitet og fordeles studenter til de ulike foretakene. 
 

 
• Utdanning helsepersonell 
Helseforetaket skal medvirke til å utvikle innholdet i utdanningene slik at disse er i 
godt samsvar med tjenestenes behov, og medvirke i RETHOS-prosjektet til å forme 
fremtidsrettede utdanninger. 
 
Sunnaas sykehus HF ser det som viktig å samarbeide med universitets- og 
høyskolesektoren, dels for å komme inn i undervisningssystemet for ulike 
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faggrupper, og dels for få tilgang på gode forskningsmiljøer og -ressurser. Dette 
gjøres gjennom to professorat og seks 1. amanuensisstillinger, finansiert via 
sykehusets budsjett (20%-stillinger); professorat og 1. amanuensis ved Det 
medisinske fakultet, professorat ved 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. 
  
Foretaket har egen representant i Samarbeidsorganet mellom Helse Sør-Øst RHF, 
helseforetakene, sykehusene, høgskolene, NTNU Gjøvik, Universitetet i Agder, 
OsloMET og Universitetet i Sørøst Norge og i nyopprettet regionalt kompetanse og 
utdanningsutvalg. Tema på møtene omhandler blant annet samsvar akademia og 
praksis, praksisplasser og kvalitet i disse samt utdanningskapasitet. 
Kapasitetsutfordringer diskuteres ved å se på alternative praksis- og 
samarbeidsmodeller høyskoler/universitet og foretak. I tillegg er foretaket 
representert i regionalt utdanningsråd og i regionale spesialitetsvise rotasjonsråd 
for spesialitetene fysikalskmedisin og rehabilitering (FMR) og nevrologi (NEV). 
Begge fora er i regi av regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering Helse 
Sør-Øst.  
  
Veilederkompetanse hos ansatte utvikles ved gjennomføring av årlig klinisk 
veilederkurs. Det tilstrebes å få kurset godkjent med 5 studiepoeng. I tillegg 
arbeides det for å utvikle 10 studiepoengs veilederkompetanse hos flere av våre 
praksisveiledere for å oppfylle bør-kravet etter prosjektet «Kvalitet i 
praksisstudier». 
  
Sunnaas sykehus har medvirket i RETHOS-prosjektet (Nasjonale retningslinjer for 
helse- og sosialfagutdanningene) innen de fagområdene som er representert i 
foretaket. 
 

 

3.2.6 Forskning og innovasjon 
Antall nye kliniske behandlingsstudier er økt med 5 % i 2019 sammenliknet med 
2017. 
[Datakilde skal være CRIStin. Dette publiseres årlig.] 
 
Sunnaas sykehus publiserte 72 fagfellevurderte internasjonale publikasjoner i 2019 
og gjennomførte tre ph.d. disputaser (tall fra PubMed). Det pågår 30 ph.d. 
prosjekter ved Sunnaas sykehus. Forskningsaktiviteten er i stor grad organisert 
innenfor de fire tematiske forskningsgruppene hjerneskade, ryggmargsskade, 
bevegelse og funksjon, samt sjeldne tilstander. Mesteparten av denne 
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forskningsaktiviteten er klinisk anvendt forskning som inkluderer sykehusets 
pasientgrupper. 
 
Nye kliniske behandlingsstudier i 2019 er tre ifølge offisiell registrering i NIFU-
systemet. Klarere definisjoner på hva kliniske behandlingsstudier innebærer gjør at 
Sunnaas sykehus HF fra 2020 systematisk vil kunne registrere studiene, slik at reel 
prosentvis økning vil kunne dokumenteres. 
 

 

3.2.7 IKT-utvikling og digitalisering  
• Regionale IKT-prosjekter 
Helseforetaket skal bidra til en samordnet regional styring av prosjektporteføljen i 
Helse Sør-Øst RHF ved å benytte felles prosjektstyringsverktøy for regionen for alle 
IKT-prosjekter. Bidraget skal omfatte oppstart av nødvendige mottaksprosjekter for 
regionale innføringsprosjekter og migrasjon og sletting av data fra gamle IKT-
løsninger når nye innføres. Helseforetaket skal ikke initiere konkurrerende aktiviteter 
til regionale prosjekter, programmer og anskaffelser. 
 
Sunnaas sykehus HF har i tett samarbeid med regionalt prosjektstøttekontor tatt i 
bruk felles prosjektstyringsverktøy Clarity PPM og sikrer at alle IKT-prosjekter 
registreres og følges opp der. Sykehuset er også i ferd med å utvikle bruken til også å 
omfatte andre porteføljer i sykehuset, som MTU og eiendom med mål om en bedre 
samlet portefølje- og investeringsstyring. 
 
Sykehuset har oversikt over og har rigget seg for regionale prosjekter i 2020 gjennom 
god struktur og tilstrekkelig og kompetent bemanning. Samtidig arbeider sykehuset 
for å optimalisere bruken av eksisterende og nye systemer gjennom god 
implementeringspraksis og gevinstrealiseringsmetodikk. 
 
En viktig del av porteføljestyringen er å søke å samordne alle lokale aktiviteter med 
det som skjer regionalt, slik at konflikter ikke oppstår. 
 

 
• Dataansvar og informasjonssikkerhet 
Helseforetaket skal implementere endringene fra regionalt styringssystem for 
informasjonssikkerhet («ISMS») i eget lokalt styringssystem, herunder lokale 
prosesser og rutiner. 
Helseforetaket skal implementere regionale risikoakseptkriterier, herunder 
identifisere risikonivå mht. tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet lokalt. 
 
Endringene fra regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) er 
gjennomført i eget lokalt styringssystem, inkludert lokale prosesser og rutiner. 
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Dette arbeidet er fullført. Sunnaas sykehus er også i prosess med å implementere 
regionale risikoakseptkriterier, herunder identifisere risikonivå mht. tilgjengelighet, 
integritet og konfidensialitet lokalt. Dette er et kontinuerlig arbeid, som krever 
bevissthet og et aktivt forhold til informasjonssikkerhet i hele foretaket.  
 

 

3.2.8 Bygg og eiendom  
Helseforetaket skal planlegge og gjennomføre utfasing av oljefyring i sine bygg slik 
at forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger gjeldende fra 1. 
januar 2020 etterleves. For sykehusbygninger med døgnkontinuerlig 
pasientbehandling skal utfasing skje innen 1. januar 2025. 
 
Sunnaas sykehus HF faset ut all bruk av fossilfyring i 2015-2016 og la om til 
varmeproduksjon basert på 100 prosent fornybar bioenergi. Nærvarmeanlegget 
(lokal fjernvarme) er etablert i samarbeid med Nesodden kommune og forsynes 
hovedsakelig med flis og med bioolje som topplast. Skogsflisproduksjon i Østfold 
bidrar til lavt transportutslipp og lokal sysselsetting.      
 

 

3.3 Tildeling av midler og krav til aktivitet  

3.3.1 Økonomiske krav og rammer 
• Drift og investering 
Sunnaas sykehus skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte 
og slik at de kommer pasientene til gode. Sunnaas sykehus skal i 2019 basere sin 
virksomhet på de tildelte midler. 
 
Sunnaas sykehus HF har i 2019 levert helsetjenester innenfor de tildelte rammer og 
i tråd med oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF.  
 
Resultat for 2019 er kr 9,1 millioner mot et budsjett på kr 14 millioner, noe som gir 
et negativt avvik på kr 4,9 millioner sett mot resultatkrav. Årsaken til det negative 
avviket er en uventet avregning av ISF for 2018. En tilsvarende avregning er 
estimert og avsatt for 2019. Til sammen er estimert avregning av ISF 2018 og 2019 
på 9,7 millioner. 
 

 
• Resultat 
Årsresultat 2019 for Sunnaas sykehus HF skal være på minst 14 millioner kroner. 
 
Sunnaas sykehus HF har i 2019 levert helsetjenester innenfor de tildelte rammer og i 
tråd med oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. 
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Resultat for 2019 er kr 9,1 millioner mot et budsjett på kr 14 millioner, noe som gir et 
negativt avvik på kr 4,9 millioner sett mot resultatkrav. Årsaken til det negative 
avviket er en uventet avregning av ISF for 2018. En tilsvarende avregning er estimert 
og avsatt for 2019. Til sammen er estimert avregning av ISF 2018 og 2019 på 9,7 
millioner. 
 

 
• 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 2019 har foretaket kr 182,2 millioner innestående på 
konsernkontoen 

• Foretaket har ikke hatt behov for å benytte tildelte trekkrettigheter på 
driftskontoen i 2019 

 
Foretaket har ikke foretatt investeringer utover investeringsrammer i budsjett 
2019 
 
Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 
2019 skal ikke benyttes til investeringer i 2019 uten etter særskilt avtale med Helse 
Sør-Øst RHF. 
 
Prinsipper for likviditetsstyring følges. Sunnas sykehus HF har ikke benyttet 
budsjettert resultat 2019 til investeringer i 2019.  
 
Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter 
før etablering av nye investeringsforpliktelser. 
 
Sunnaas sykehus HFs rutiner for planlegging av investeringsprosjekter 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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• Overføring av likviditet - driftskreditt 
Sunnaas sykehus skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av 
Helse Sør-Øst RHF. 
 
Foretaket har ikke hatt behov for å benytte tildelte trekkrettigheter på 
driftskontoen i 2019 
 
Det legges til grunn at helseforetaket skal drive sin virksomhet innenfor gjeldende 
driftskredittrammer, samt innretter virksomheten innenfor økonomiske rammer og 
krav som følger av vedtak i foretaksmøter i 2019, herunder oppdrag og bestilling 
2019 som er gitt i foretaksmøte 13. februar 2019, 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 2019 levert helsetjenester innenfor de tildelte rammer og 
i tråd med oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
Resultat for 2019 er kr 9,1 millioner mot et budsjett på kr 14 millioner, noe som gir 
et negativt avvik på kr 4,9 millioner sett mot resultatkrav. Årsaken til det negative 
avviket er en uventet avregning av ISF for 2018. En tilsvarende avregning er 
estimert og avsatt for 2019. Til sammen er estimert avregning av ISF 2018 og 2019 
på 9,7 millioner. 
 

 
• Økonomisk handlingsrom 
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 
Sunnaas sykehus skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og investeringer 
er realisert, både når det gjelder kvalitet og økonomi. 
 
Resultat for 2019 er kr 9,1 millioner mot et budsjett på kr 14 millioner, noe som gir 
et negativt avvik på kr 4,9 millioner sett mot resultatkrav. Årsaken til det negative 
avviket er en uventet avregning av ISF for 2018. En tilsvarende avregning er 
estimert og avsatt for 2019. Til sammen er estimert avregning av ISF 2018 og 2019 
på 9,7 millioner. 
 
Foretaket tilpasser driften til å være bærekraftig i årene som kommer med 
fremtidige investering i bygningsmasse og varslet kostnadsøkning på IKT-tjenester. 
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3.3.2 Aktivitetskrav 
Sunnaas sykehus skal i 2019 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i samsvar 
med aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF. En oversikt over de detaljerte kravene 
er tatt inn i vedlegg. 
 
ISF-poeng: 
I 2019 produserer Sunnaas sykehus HF 15 ISF-poeng mer enn budsjettert på antall 
ISF-poeng totalt. Totalt er «sørge for» 162 ISF-poeng under budsjett. Det er større 
avvik mellom poliklinikk og heldøgn og egne og gjester.  
 
For heldøgn er sykehuset under budsjettert med 60 ISF-poeng. Noe av årsaken er 
færre korte opphold enn budsjettert. Flere av de korte oppholdene som har best 
ISF-finansiering kommer nå til poliklinisk oppfølging og pasienter med lengre 
liggetid fyller sengene. Pasienter innen «sørge for» er lavere enn budsjett, men 
foretaket følger vedtatte inntakskriterier.  
 

 
 
Poliklinikk produserer 75 ISF-poeng over budsjett. Hovedårsaken til det positive 
avviket er for lavt budsjettert ISF per konsultasjon. Tilnærmet all poliklinikk er 
«sørge for», 72 ISF-poeng over budsjett. Dette forklares ved bedre inntjening per 
konsultasjon enn budsjettert.  
 

 
 
Antall behandlinger: 
Antall utskrivelser heldøgn er over det budsjetterte. Årsaken er trolig en reduksjon 
av liggetid på de fleste rehabiliteringsprogrammene. Dette gir tilbud til flere 
pasienter. 
 

 
 
 
 
Poliklinikken tilnærmet som budsjettert.  
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3.4 Andre rapporteringer 

3.4.1 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. Registeret er samtykkebasert. 

Hovedfunn fra årsrapport 2018 
Hva har vært bra i ryggmargsskadeomsorgen i Norge i 2018?  

• Graden av selvstendighet i ulike daglige aktiviteter er høy (69-87 prosent), ved 
avsluttet rehabilitering.  

• Andel pasienter som har egenrapporterte data på livskvalitet er høy (93 prosent).  
• 98 prosent av pasientene får kartlagt og vurdert blærefunksjonen og 

tarmfunksjon under oppholdet.  
• Mange pasienter får tilbake funksjonen for kontrollert igangsetting av vannlating 

(56 prosent), men samtidig er en betydelig del av pasientene fortsatt plaget med 
inkontinens for urin (24 prosent) og/eller avføring (43 prosent).  

• Resultatene av registerets indikatorer viser at mange pasienter har fått 
opplæring og mestrer intermitterende kateterisering på egen hånd ved utreise.  

• For å ivareta personens individualitet og selvstendighet er målsettingen å skrive 
pasienter ut til hjemmet. Det er kun 2 prosent av personer med en 
ryggmargsskade i yrkesaktiv alder som skrives ut til sykehjem i Norge.  

• 96 prosent av pasientene bor hjemme ved første kontroll i 
ryggmargsskadeavdeling.  

 
Hva har vært mindre bra i ryggmargsskadeomsorgen i Norge i 2018?  

• Kvalitetsindikator for nevrologisk klassifikasjon viser at andel pasienter som har 
fått gjennomført nevrologisk klassifikasjon ved inn- og utreise av 
ryggmargsskadeavdelingen har gått ned (89 prosent), sammenlignet med 
resultatene i 2017 (95 prosent). Den positive utvikling etter tidligere 
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gjennomført kvalitetsforbedringsprosjekt har dessverre ikke vedvart. Dette 
området bør vies oppmerksomhet, særlig hos to av tre deltakende sykehus.  

• Andel pasienter som er registrert med et kontrollopphold er lavt (49 prosent) og 
det er behov for en mer enhetlig praksis for livslangoppfølging av 
ryggmargsskadepasienter i Norge.  

• Andel skjema hvor data er innregistrert i registeret innen 30 dager etter utreise 
primær rehabilitering, er 52 prosent på nasjonalt nivå. Data aktualitet peker seg 
derfor ut som et kvalitetsforbedringsområde for alle tre deltakende sykehus.  

 
Nasjonale og lokale data finnes på: 
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-ryggmargsskaderegister-norscir  
 

3.4.2 Andre forhold ved driften  
 
Sunnaas sykehus HF blir trukket mer enn 4,7 millioner kroner i ISF-inntekter etter 
avregningsutvalgets anbefaling til Helsedirektoratet for avkortning for alle pasienter 
med bidiagnosekode M60-70.  
  
Sykehuset har klagd på avgjørelsen. Tilsvarende trekk i ISF-inntekter i 2019 er estimert 
til ca. 5 millioner kroner. Redusert inntekt for 2018 er bokført både for pasienter fra 
egen region og for pasienter fra de andre regionene. For 2019 er beløpet avsatt i påvente 
av avregningsutvalgets anbefaling for 2020. 
 
 

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/561/resultater
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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: 

• Utviklingsplan 2035 Sunnaas sykehus HF 
• Sunnaas sykehus HF strategisk plan 2019-2035 
• Langtidsmål 2019-2022 Sunnaas sykehus HF 
• Økonomisk langtidsplan Sunnaas sykehus HF, styresak 25/17 
• Idéfaserapport 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 
• Rett kompetansetilbud og kompetansedeling 
• 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. 
Innsatsstyrt finansiering «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, fordrer at den offentlige finansieringsordningen legger til rette for 
nye måter å drive sykehusene på. Sykehuset har i flere år meldt behov for revidering av 
ISF-regelverket for rehabilitering til Helsedirektoratet igjennom alle mulige kanaler. 
 

https://www.sunnaas.no/Documents/Utviklingsplan%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20langtidsm%C3%A5l%202019-2022.pdf
https://www.sunnaas.no/arrangementer/styremote-8-juni-2017-2017-06-08
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Id%C3%A9faserapport%20-%20Sunnaas%20sykehus%20HF%20byggetrinn%203%20%20-%20fremtidens%20rehabiliteringssykehus.pdf
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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 
Sunnaas sykehus HF viser til styregodkjent utviklingsplan 2035 og strategisk plan 2019-
2035 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. Sykehusets strategiske mål ble revidert slik at dokumentet strategisk plan 
2019-2035 nå inkluderer betraktingen som fremkommer i utviklingsplan 2035.   
 
 
 
 
 

https://www.sunnaas.no/Documents/Utviklingsplan%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
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DEL IV: VEDLEGG 

 
Vedlegg 1: Utviklingsplan 2035 Sunnaas sykehus HF 
Vedlegg 2: Strategisk plan 2035 Sunnaas sykehus HF 
Vedlegg 3: Langtidsmål 2019-2022 Sunnaas sykehus HF 
Vedlegg 4: Økonomisk langtidsplan Sunnaas sykehus HF, styresak 25/17 
Vedlegg 5: Idéfaserapport Sunnaas sykehus HF 
 

https://www.sunnaas.no/Documents/Utviklingsplan%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20langtidsm%C3%A5l%202019-2022.pdf
https://www.sunnaas.no/arrangementer/styremote-8-juni-2017-2017-06-08
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Id%C3%A9faserapport%20-%20Sunnaas%20sykehus%20HF%20byggetrinn%203%20%20-%20fremtidens%20rehabiliteringssykehus.pdf

	DEL I: INNLEDNING OG VURDERING
	1. Innledning
	1.1 Oppgaver og organisering
	1.2 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag
	1.3 Mål for virksomheten
	1.4 Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll
	1.5 Medvirkning fra brukere og ansatte

	2. Vurdering av virksomheten
	2.1 Positive resultater og uløste utfordringer
	2.2 Evaluering av egen virksomhet og organisering

	DEL II: RAPPORTERINGER
	3. Oppfølging av styringsbudskap for 2019
	3.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
	3.1.1 Gjennomsnittlig ventetid
	3.1.2 Overholdelse av pasientavtaler
	3.1.3 Behandling av hjerneslag
	3.1.4 Uønsket variasjon
	3.2 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
	3.2.1 Kvalitet og pasientsikkerhet
	3.2.2 Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten
	3.2.3 Beredskap og sikkerhet
	3.2.4 Innkjøp
	4.3.5 Personell, utdanning og kompetanse
	3.2.6 Forskning og innovasjon
	3.2.7 IKT-utvikling og digitalisering
	3.2.8 Bygg og eiendom
	3.3 Tildeling av midler og krav til aktivitet
	3.3.1 Økonomiske krav og rammer
	3.3.2 Aktivitetskrav
	3.4 Andre rapporteringer
	3.4.1 Oppfølging av andre oppdrag
	3.4.2 Andre forhold ved driften

	DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT
	5. Utviklingstrender og rammebetingelser
	6. Strategier og planer
	DEL IV: VEDLEGG

