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Prioriterte tiltak, resultat og ansvar 2020 

Høyspesialisert rehabilitering 

Sunnaas sykehus tilbyr effektive, høyspesialiserte rehabiliteringstjenester slik at 
pasient og pårørende er mest mulig deltakende i samfunnet 

A1) Sunnaas sykehus har beskrevet de fremtidige rehabiliteringstilbud med definerte 
målgrupper og program 

Målansvarlig: Klinikksjef 
Tiltak 2020:  
 

1. Regionale pasienttilbud er etablert i tråd med Fagråd Helse Sør-Øst sine anbefalinger 
Forventet resultat:  
En trinnvis plan for utvikling av regionalt tilbud til pasienter med «Nevrogen blære» er 
utarbeidet med mål om oppstart høsten 2020 
Tiltaksansvarlig: Klinikkoverlege 
 

2. Pasientgrunnlag og rehabiliteringsprogram er gjennomgått og definert i et 10 års perspektiv.  
Forventet resultat:  
Beslutning om fremtidige pasientgrupper og rehabiliteringsprogram for Sun HF er forankret i 
organisasjonen 
Tiltaksansvarlig: Klinikksjef 

A2) Alle pasienter som behandles i sykehuset inngår i kvalitetsregister som måler resultat for 
hvert rehabiliteringsprogram. 

Målansvarlig: Klinikksjef 
Tiltak 2020:  
 

3. Starte registrering av pasienter i Sunnaas kvalitetsregister 
Forventer resultat i 2020: 
Måleverktøyene for hvert rehabiliteringsprogram er definert 
Pilotavdelinger begynner registering  
Tiltaksansvarlig: Prosjektleder kvalitetsregister 
 

4. Starte bruk av det generiske funksjonsverktøyet EQ5D i to kliniske avdelinger (pilotprosjekt 
nasjonalt rehabiliteringsregister) 
Forventet resultat: 
Opplæringsprogram for bruk av måleverktøy er utviklet og gjennomført 
Opplæring på bruk og forståelse av EQ5D er gjennomført  
Tiltaksansvarlig: Prosjektleder kvalitetsregister 
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A3) Metodikk for "hva er viktig for deg" og samvalg er definert for alle 
rehabiliteringsprogrammene. 

Målansvarlig: Klinikksjef 
Tiltak 2020: 
 

5. Definere samvalg i et rehabiliteringsperspektiv og synliggjøre dette i relevante kanaler 
Forventet resultat: 
Konkrete rehabiliteringstiltak som gir grunnlag for valg, er beskrevet og prøvd ut som samvalg 
og evaluert 
Beskrivelse av samvalg i rehabiliteringsperspektiv er publisert på sunnaas.no  
Tiltaksansvarlig: Leder kompetanseenheten 
 

6. Utarbeide beskrivelser av «rehabiliteringsmål» hvor området samvalg og «hva er viktig for 
deg» er inkludert 
Forventet resultat 
Prosedyre for rehabiliteringsmål har inkludert metodikken for samvalg og hva er viktig for deg 
Tiltaksansvarlig: Avdelingsleder klinikk 

 A4) Arenafleksible pasienttilbud er definert og tilbys i alle rehabiliteringsprogram. 

Målansvarlig: Klinikksjef 
Tiltak 2020:  
 

7. I oppfølgingsprogrammene for TBI (avd. for traumatisk hjerneskade), RMS (avd. for 
ryggmargsskade) og barn er det definert hvilke tiltak som tilbys med videokonferanse/digitale 
løsninger, og dette igangsettes. 
Forventet resultat: 
Minst to nye tiltak i hvert oppfølgingsprogram er definert 
Løsningen er prøvd ut og evaluert 
Tiltaksansvarlig: Avdelingsleder VRD (avd. for vurdering) og OPF (avd. for oppfølging) 
 

8. Utprøvning av hjemmesykehusløsning i rehabiliteringsprogram – oppfølging -  multitraumer  
Forventet resultat: 
Pasienter får deler av rehabilitering hjemme og effekt av løsningen blir dokumentert 
Tiltaksansvarlig: Avdelingsleder MNB (multitraume, nevrologi og brannskade) og enhetsleder 
IKT og e-helse  

A5) Nytt sykehusbygg er i byggefase, inkludert tilpasninger og ombygninger i eksisterende 
bygg. 

Målansvarlig: Prosjektleder byggetrinn 3 
Tiltak 2020: 
 

9. Kvalitetssikre idéfase byggetrinn 3 
Forventet resultat: 
God forberedelse til konseptfase 
Tiltaksansvarlig: Prosjektleder byggetrinn 3  
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10. Opprettholde dialog med HSØ for å sikre investeringsbeslutning oppstart konseptfase 
Forventet resultat: 
Vedtak i styret HSØ juni 2020 
Tiltaksansvarlig: Administrerende direktør 
 

11. Klima- og miljøansvar skal ha høy prioritet, samt helsefremmende omgivelser i nytt bygg 
Forventet resultat: 
Bygget og prosessen fremstår som et forbilde for klima- og miljøansvar og helsefremmende 
omgivelser i spesialisthelsetjenestene 
Tiltaksansvarlig: Miljøleder  
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Kompetanseformidling 

Sunnaas sykehus styrker rehabiliteringskompetansen i samfunnet, i samspill med 
andre aktører 

B1) Alle rehabiliteringsprogram bruker læringsmål for å styrke pasientens kunnskap om egen 
tilstand. 

Målansvarlig: Klinikksjef 
Tiltak 2020: 
 

12. Kvalitetssikre at alle rehabiliteringsprogram har læringsmål for pasientene 
Forventet resultat:  
Læringsmålene er tydelig i alle program 
Beskrivelse hvor og når pasientens læringsmål blir del av den enkeltes rehabiliteringsprosess 
Tiltaksansvarlig: Leder kompetanseenheten 
 
13. Innarbeide læringsmålene i pasientens målplan  
Forventet resultat:  
Pasientene reiser fra Sunnaas med kunnskap om sin tilstand og kan selv formidle det videre 
Tiltaksansvarlig: Avdelingsleder klinikk 
 
14. Læringsmålene publiseres på sunnaas.no under alle rehabiliteringsprogrammene 
Forventet resultat:  
Kvalitetssikret kunnskap er tilgjengelig for alle som trenger det 
Forventningen å ivareta egen helse er tydelig formidlet 
Tiltaksansvarlig: Kommunikasjonsdirektør 

B2) Sykehuset vektlegger å videreutvikle tverrfaglig rehabiliteringskompetanse og har en 
fremtredende rolle i utdanningsvirksomheten fysikalsk medisin og rehabilitering 

Målansvarlig: Forskningsdirektør  
Tiltak 2020: 
 

15. Etablere samarbeidsavtale med utdanningsinstitusjoner for alle faggrupper tilhørende 
tverrfaglig team 
Forventet resultat:  
Sunnaas sykehus er en god og forutsigbar samarbeidspartner for høyskole/universitets som 
utdanner det tverrfaglige team 
Tiltaksansvarlig: Leder kompetanseenheten 
 

16. Utdanningsprogram for leger i spesialisering øker verdien av utdanningsprogrammene til alle 
sykehusets helsefaggrupper 
Forventet resultat:  
Kompetanseprogrammene for de ulike faggruppene bruker mulige synergier 
Forberedelse på å bruke Kompetanseportalen Dossier alle helsefaggruppene er igangsatt 
 Tiltaksier: Medisinsk fagsjef og HR direktør 
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17. Sunnaas sykehus tilbyr hele eller deler av sykehusets organiserte LIS-utdanningsprogram 

(leger i spesialisering) til virksomheter med spesialistkandidater innen fysikalsk medisin og 
rehabilitering  
Forventet resultat: 
Sunnaas sykehus er en tydelig og drivende aktør for spesialitetens fysikalsk medisin og 
rehabilitering 
Tiltakseier: Medisinsk fagsjef 

B3) Sykehuset skal utvikle kompetansetilbud (fysisk og virtuelt) i samarbeid med andre 
aktører, som bidrar til å bygge rehabiliteringskompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt og 
internasjonalt. 

Målansvarlig: Samhandlingssjef 
Tiltak 2020: 
 

18. Starte en organisasjonsutviklingsprosess for å reorganisere utdanningsvirksomheten internt 
Forventer resultat: 
Sunnaas sykehus har en samlet organisering av kompetanse og utdanningsvirksomheten 
Tiltaksansvarlig: prosjektleder organisasjonsutvikling (OU) /nytt bygg 
 

19. Sette fokus på koordinerende enhet (KE), koordinatorfunksjonen og Individuell plan (IP) i 
utvikling av helsefelleskapene 
Forventet resultat: 
Sunnaas sykehus har en proaktiv rolle overfor helsefelleskapene i regionen 
Sunnaas sykehus er sentral i nasjonalt erfaringsseminar om KE, koordinator og IP 
Tiltaksansvarlig: Leder Regional koordinerende enhet (RKE) 
  

20. Bidra til kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste for 
rehabilitering til pasienter med muskel- og bløtdelssmerter 
Forventet resultat: 
I samarbeid med Helse Sør-Øst RHF bidra til at rehabilitering er synlig i pakkeforløp muskel og 
skjelett.  
Utrede behov for kompetansemodul for rehabilitering ved smertetilstander i muskelskjelett 
som omfatter både spesialist og kommunehelsetjenesten. Iverksette dette i samarbeid med 
relevante aktører og derigjennom understøtte pakkeforløpet som innføres i 2021. 
Tiltaksansvarlig: Leder regional kompetansetjeneste rehabilitering (RKR) 
 

21. Avklare samarbeid med Verdens helseorganisasjon 
Forventet resultat:  
Sunnaas sykehus deltar aktivt i den internasjonale satsningen Rehabilitation2030 
Sunnaas sykehus inngår avtale om rollen Collaboration Center for WHO 
Tiltaksansvarlig: Samhandlingssjef 
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B4) Sunnaas sykehus er en fremtredende samfunnsaktør på den helsepolitiske arena og hever 
kunnskapen om, og forståelsen av, rehabilitering. 

Målansvarlig: Kommunikasjonsdirektør 
Tiltak 2020 
 

22. Gjennom planmessige tiltak skal rehabiliteringens plass i helsetjenesten fremmes ved kontakt 
med helsemyndigheter, media og brukerorganisasjoner og ved gjennomføring av seminarer.  
Forventet resultat:  
Sunnaas sykehus utvikler i samarbeid med flere aktører Nasjonal handlingsplan rehabilitering 
Sunnaas sykehus har ett arrangement på Arendalsuka 
Sunnaas sykehus deltar jevnlig i den helsepolitiske dialogen med fokus på rehabiliterings plass 
og rammer  
Tiltaksansvarlig: Kommunikasjonsdirektør 

B5) Sunnaas er en faglig attraktiv arbeidsplass som rekrutterer fremtidsrettet kompetanse.   

Målansvarlig: HR direktør 
Tiltak 2020: 
 

23. Systematisk kompetanseoverføring ved opphør av arbeidsforhold forsterkes i 
lederoppfølgingen 
Forventet resultat:  
Kompetanse har en tydelig overføring for å sikre gode pasienttilbud og drift 
Retningslinje er utarbeidet i samarbeid med leder kompetanseenheten og avdelingsleder 
eiendom   
Inngår i ledernes sjekkliste for avslutning av arbeidsforhold 
Tiltaksansvarlig: HR-direktør 
 

24. Oversikt over fremtidige kompetansebehov gir grunnlag for systematisk og offensiv 
rekruttering  
Forventet resultat:  
Strategisk plan for markedsføring av Sunnaas sykehus som arbeidsplass for nødvendig 
kompetanse blir etablert, prøvd ut og evaluere tiltakene 
Lederne i alle enheter vurder særlig behovet for teknologisk kompetanse, type og omfang 
Tiltaksansvarlig: HR-direktør 

B6) Sunnaas sykehus arbeider systematisk med å øke teknologisk modenhet i organisasjonen 

Målansvarlig: Innovasjonssjef 
Tiltak 2020: 
 

25. Behov for teknologisk kompetanse er definert og planer for å oppfylle behovene er igangsatt 
Forventet resultat: 
Teknologisk kompetansekrav er beskrevet for ulike roller i Sunnaas sykehus 
Økt teknologisk modenhet innenfor ledelse, organisasjon, kultur, innovasjon (jfr. tidl. DIFI-
undersøkelsen, Direktoratet for forvaltning og IKT) 
Tiltaksansvarlig: Enhetsleder E-helse og teknologi 
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Forskning og innovasjon 

Sunnaas sykehus er en fremtredende nasjonal og internasjonal aktør for 
rehabiliteringsforskning og innovasjon 

C1) Klinikere, forskere og innovatører arbeider integrert og drar veksel på hverandres 
kompetanse for å sikre pasientene best mulig rehabiliteringstilbud.  

Målansvarlig: Forskningsdirektør  
Tiltak 2020:  
 

26. Gjennomføre prosess for å etablere felles forståelse og plattform for integrert samarbeid 
mellom klinikk, forskning og innovasjon.  
Forventet resultat:  
Avklaring av forventninger 
Hvor og på hvilken måte samarbeid skjer er beskrevet 
Tiltaksansvarlig: Klinikksjef   
 

27. Definere prosessen fra en idé om et forskningsbehov til beslutning om videre arbeid: 
samarbeid, ansvar og roller 
Forventet resultat: Alle vet hvordan prosessen besluttes 
Tiltaksansvarlig: Fagsjef Psykolog  

C2) Sunnaas sykehus testbed er etablert og vel integrert i sykehuset. 

Målansvarlige: Innovasjonssjef 
Tiltak 2020: 
 

28. Prøvedrift av Sunnaas sykehus testbed er gjennomført, evaluert og implementert 
Forventet resultat:  
Rammene for Sunnaas sykehus testbed er beskrevet 
Sunnaas sykehus gjennomfører 3-4 oppdrag for helsenæringen 
Tiltaksansvarlig: Testbed koordinator 
 

29. Samarbeid med næringslivet inngår i videreutvikling av teknologisk intervensjonssenter  
Forventet resultat: Et næringslivssamarbeid er etablert. 
Tiltaksansvarlig: Innovasjonssjef 

C3) Behov for akademisk kompetanse i sykehuset er definert og planer for å oppfylle 
behovene er igangsatt.  

Målansvarlig: Forskningsdirektør 
Tiltak 2020: 
 

30. Funn fra kartlegging av eksisterende akademisk kompetanse i klinikken, innarbeides i planer 
for strategisk personalpolitikk og strategisk plan for forskning for periode 2020-2024 
Forventet resultat:  
Klinikkens behov for akademisk kompetanse er beskrevet 
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Tiltaksansvarlig: HR 
 

31. Sunnaas sykehus tydeliggjør tilbud om både klinisk og akademisk karrierevei 
Tiltaksansvarlig: Forskningsdirektør /HR 

C4) Forskere og innovatører arbeider i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale 
aktører i helsetjenesten, universitets- og høyskolesektoren og med næringslivet. 

Målansvarlig: Innovasjonssjef 
Tiltak 2020: 
 

32. Videreutvikle planen for Sunnaas sykehus sin deltakelse/representasjon i aktuelle 
konferanser, kongresser og nettverk, med vinkling forskning/innovasjon/næringsliv 
Forventet resultat:  
Oversikt over deltagelse internasjonalt arbeid gir grunnlag for strategisk prioritering av 
aktiviteter 
Tiltaksansvarlig: Samhandlingssjef 

C5) Ekstern finansiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter er styrket sammenlignet med 
2018-nivå. 

Målansvarlig: Forskningsdirektør 
Tiltak 2020: 
 

33. Systematisk bruk av interne og eksterne nettverk for god kvalitetssikring av søknader 
Forventet resultat:  
Alle søknader gjennom går en systematisk intern og ekstern prosess.   
Tiltaksansvarlig: Forskningsdirektør 
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