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Mål for perioden 2021- 2023 

Strategisk mål 2035 - 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 
Forslag: Uforandret 

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

Målansvarlig: Klinikksjef 
Forslag: Uforandret 
 

A3)  
Metodikk for "hva er viktig for deg" og samvalg er definert for alle rehabiliteringsprogrammene 

Målansvarlig: Klinikksjef 
Forslag: Alle pasienter har tilgang til digitale verktøy som sikrer samvalg og eierskap til egen   
             Rehabiliteringsprosess 
 

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

Målansvarlig: Klinikksjef 
Forslag: Arenafleksible pasienttilbud er definert og tilbys i relevante rehabiliteringsprogram 
 

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

Målansvarlig: Prosjektleder nytt bygg 
Forslag: Nytt sykehusbygg er i byggefase, som inkludert tilpasninger og ombygninger i  
               eksisterende bygg, samt utvikling av Sunnaas Rehabilitation Cluster.  

  



 

 

Strategisk mål 2035 - 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 
Forslag: Uforandret 
 

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

Målansvarlig: Forskningsdirektør 
Forslag: Sykehuset videreutvikler tverrfaglig rehabiliteringskompetanse og har en  
               fremtredende rolle i utdanningsvirksomheten for rehabilitering  
 

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 
Forslag: Uforandret 
 

B4)  
Sunnaas sykehus er en fremtredende samfunnsaktør på den helsepolitiske arena og hever 
kunnskapen om, og forståelsen av, rehabilitering. 

Målansvarlig: Kommunikasjonsdirektør 
Forslag: Uforandret 
 

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

Målansvarlig: HR-direktør 
Forslag: Uforandret 
 

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

Målansvarlig: Innovasjonssjef 
Forslag: Uforandret 

 

 

 

 



 

 

Strategisk mål 2035 - Forskning og innovasjon 

Sunnaas sykehus er en fremtredende nasjonal og internasjonal aktør for rehabiliterings-
forskning og innovasjon 
 

Nytt langtidsmål: 

C1)   
Sunnaas sykehus etablere Sunnaas Rehabilitation Cluster 

Målansvarlige: Administrerende direktør 

C2)  
Klinikere, forskere, innovatører og brukere arbeider integrert og drar veksel på hverandres 
kompetanse for å sikre pasientene best mulig rehabiliteringstilbud.  

Målansvarlig: Forskningsdirektør 
Forslag: Klinikere, forskere, innovatører og brukere arbeider integrert og drar veksel på  
               hverandres kompetanse for å sikre pasientene best mulig rehabiliteringstilbud 

 

C3)  
Sunnaas sykehus testbed er etablert og vel integrert i sykehuset.  

Målansvarlig: Innovasjonssjef 
Forslag:  Næringslivssamarbeid er etablert og vel integrert 
  

C4)   
Behov for akademisk kompetanse i sykehuset er definert og planer for å oppfylle behovene er 
igangsatt.  

Målansvarlig: Forskningsdirektør 
Forslag: Uforandret 
 

C5)  
Forskere og innovatører arbeider i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører i 
helsetjenesten, universitets- og høyskolesektoren og med næringslivet 

Målansvarlig: Innovasjonssjef 
Forslag: Uforandret 

 
C6)  
Ekstern finansiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter er styrket sammenlignet med 2018-nivå. 

Målansvarlig: Forskningsdirektør 
Forslag: Sunnaas sykehus øker eksterne finansiert forsknings -og innovasjonsprosjekter  

sammenlignet med tidligere år  
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