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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 
krever 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 ni bistillinger, ved henholdsvis 
Universitet i Oslo, OsloMet og ved Norges Idrettshøyskole. Foretaket driver utstrakt 
forsknings- og undervisningsvirksomhet med bidrag fra fem 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. Høsten 2020 ga 
Helsedirektoratet ut rapporten Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2015–2019. Den 
viser at færre pasienter mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og i 
kommunehelsetjenesten, mens andelen som får rehabilitering i private institusjoner, 
øker. Videre viser rapporten at det ikke er likeverdig tilgang til spesialisert 
rehabilitering, f.eks. varierte antall pasienter som mottar rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten mellom helseregionene fra 7,6 (Helse Vest) til 12,7 (Helse Midt) 
per 1000 innbyggere.  
 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/rehabilitering-i-spesialisthelsetjenesten-2015-2019/Rehabilitering%20i%20spesialisthelsetjenesten%202015-2019.pdf/_/attachment/inline/ff469976-21fe-4d31-8652-fbab14b709c9:3a26f28ccfcc25d30cadd0b7f0bca6008114c5c6/Rehabilitering%20i%20spesialisthelsetjenesten%202015-2019.pdf
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I en fremtid med flere eldre og økt overlevelse etter skade og sykdom, vil det være av 
vesentlig betydning for både pasienters livskvalitet og samfunnets økonomiske 
bæreevne at så mange som mulig rehabiliteres optimalt med tanke på grad av 
arbeidsdeltakelse og selvhjulpenhet. Til dette trenger vi sterke rehabiliteringsmiljøer 
ved sykehusene for å sikre rehabiliteringskompetanse i akkuttforløpene og for å sikre 
forskning og utdanning av blant annet legespesialister. 
 
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, urodynamisk - lab og VR-lab/Intervensjonssenter. 
 
Sunnaas sykehus HF har 769 ansatte som utfører 586 årsverk. Det er 523 faste ansatte i 
foretaket. 78 prosent av disse, dvs. 408 personer, er ansatt i 100 prosent stilling. 
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Antall ISF-godkjente utskrivelser i 2020 fra heldøgnsopphold var 2 557. Antall ISF-
godkjente polikliniske konsultasjoner var 6 940, hvorav 958 er knyttet til Helse og 
arbeid. 
 
Sunnaas sykehus er et spesialsykehus og har derfor ikke et geografisk avgrenset 
opptaksområde som andre helseforetak i Helse Sør-Øst. Sykehuset har et «sørge-for-
ansvar» for pasienter i området det regionale helseforetaket dekker, og de fleste 
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). 

 
Det er gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess knyttet til administrative 
støttefunksjoner i sykehuset i 2020. Prosessene har forankring i utviklingsplan 2035, 
definerte behov og strategiske mål. Målet med endringen er effektivisering, økt kvalitet 
på tjenestene samt større utviklingsfokus. 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. 
 
Sunnaas sykehus er akkreditert i henhold til kvalitetsstandardene fra den amerikanske 
CARF-organisasjonen, Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities. 
Foretaket startet høsten 2020 forberedelser til en ny CARF-akkreditering i løpet av 
2021.  
 

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 
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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 

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 2020 og langtidsmål 2020-2023 bygger på sykehusets strategi 2035, 
styringsmål for 2020 og på oppdrag- og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF.  
 
Sykehuset har satt spesifiserte mål for 2020 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 

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
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20langtidm%C3%A5l%202020-2023%20og%20prioriterte%20tiltak%202020.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Oppdragsdokument%20til%20HF/2020/Oppdrag%20og%20bestilling%202020%20-%20Sunnaas%20sykehus%20HF.pdf
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• 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  

 

1.4 Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll 
Styrende dokumenter for Sunnaas sykehus HF er:  

• Oppdrag og bestilling (OBD) 2020, sykehusets årlige oppdrag fra Helse Sør-Øst 
RHF  

• Sunnaas sykehus HFs strategisk plan 2035, med underliggende langtidsmål 
2020-2023 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 2020 i OBD, andre oppgaver i 
OBD, systemkrav i OBD, nasjonale kvalitetsindikatorer og strategi 2035 med langtidsmål 
2020-2023, 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 ledelsens 
gjennomgåelse (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 2020-2023 fremstilles slik: 
 
Mål 2020 i OBD  
Til styret: Månedlig rapportering i virksomhetsstatus, risikovurdering i 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 
 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Oppdragsdokument%20til%20HF/2020/Oppdrag%20og%20bestilling%202020%20-%20Sunnaas%20sykehus%20HF.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%20langtidm%C3%A5l%202020-2023%20og%20prioriterte%20tiltak%202020.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20langtidm%C3%A5l%202020-2023%20og%20prioriterte%20tiltak%202020.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Utviklingsplan%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202035.pdf
http://www.sunnaas.no/
http://www.sunnaas.no/
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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  
 
Strategiske mål 2035 med langtidsmål 2020-2023 
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 2020. Brukerutvalg og ungdomsråd er med når langtidsmål og 
handlingsplaner utarbeides.  Målene er lagt inn i malen for ledelsens gjennomgåelse, og 
grad av måloppnåelse og risiko vurderes hvert tertial på alle nivå i virksomheten. 
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.  
 
Styrets arbeid  
I foretaksmøtet 26.02.2020 ble nye eieroppnevnte styremedlemmer i Sunnaas sykehus 
HF vedtatt, med virkningstid i to år fra 26.02.2020.  Styremøtene fra mars, med unntak 
av møtet i juni, ble gjennomført digitalt på grunn av covid-pandemien. Møteagendaene 
til styremøtene har vært tilpasset disse forutsetningene, men saker som krever styrets 
beslutning eller forankring er behandlet i tråds med styrets årsplan for 2020.  
 
Kvalitetsrapport, HMS rapport og årlig analyse av alvorlig uønskede hendelser ble 
presentert for styret i mars. Kvalitet var temasak på styremøtet i juni med orientering 
om kvalitetssystemer, nasjonale ryggmargsskaderegister og viktige områder innenfor 
kvalitet og pasientsikkerhet som det jobbes med i sykehuset. Styret har fått orientering 
om prosjekt med utvikling av kvalitetsregister for Sunnaas sykehus HF, som forventes 
ferdigstilt i 2021.  
 
Det er i løpet av 2020 utarbeidet en regional delstrategi for kvalitet og pasientsikkerhet i 
Helse Sør-Øst. Hvert HF vil, når delstrategien blir ferdigbehandlet av det regionale styre i 
februar, utarbeide handlingsplaner som følges opp at styret i 2021. 
 
Arbeidet med god virksomhetsstyring  
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten gir tydelige 
føringer for virksomhetsstyringen. Sykehuset har vært representert inn i det regionale 
arbeidet med å revidere rammeverk for virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst som ble 

http://helsedirektoratet.no/
http://www.sunnaas.no/
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vedtatt i 2020. 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.  
 
Månedlig virksomhetsstatus  
Månedlig statusgjennomgang gis med utgangspunkt i felles styringsverktøy for 
foretaksledelsen. Klinikksjef og den enkelte avdelingsleder 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. 
 
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.  
 
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. Sentralt kvalitet og 
pasientsikkerhetsutvalg orienteres om effekt og forbedringstiltak etter gjennomførte 
revisjoner.  
 
Konsernrevisjon  
Det er ikke gjennomført konsernrevisjoner i foretaket i 2020.  
Konsernrevisjon har etterspurt oppfølging av revisjon av vurderingspraksis ved regional 
koordinerende enhet (RKE) og Sunnaas sykehus HF, klinikk fra november 2019. Status 
oppfølging er levert i henhold til satte frister desember 2020.  
Styret på Sunnaas sykehus HF har behandlet og levert innspill til konsernrevisjonens 
revisjonsplan for 2021.  
 
Eksterne tilsyn 
Det er ikke gjennomført nye tilsyn fra eksterne myndigheter i 2020.  
 
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. 
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Det gjennomføres periodiske revisjoner i årene mellom sertifiseringsrevisjonene. 
Periodisk revisjon som skulle gjennomføres i november 2020, er utsatt til mars 2021. 
Klimaregnskapet utarbeidet i februar 2020 viser at Sunnaas sykehus har passert 50 
prosent klimakutt, som første sykehus i Norge.. 
 
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 ble sist revidert høsten 2020. 
• Administrerende direktør og klinikksjef møter alle foretakstillitsvalgte i månedlige 

møter. Her deltar også kommunikasjonsdirektør, foretaksjurist og HR-direktør.  
• 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 2020 
Året har vært preget av covid-19 pandemien og mange av de planlagte aktivitetene ble 
avlyst, herunder den årlige samlingen med ledere, tillitsvalgte og verneombud. 
Foretaket har, på tross av situasjonen med pandemi, gjennomført en større 
organisasjonsutviklingsprosess, særlig innen støtte - og stabsfunksjonene. 
Representanter fra de foretakstillitsvalgte og brukerutvalget inngikk i ulike 
prosjektgrupper 

De etablerte samarbeidsmøtene er gjennomført digitalt i de periodene det ikke har vært 
i tråd med smittevernreglene med fysiske møter. 
 
Samarbeidet med de tillitsvalgte og vernetjenesten har vært en forutsetning for at 
foretaket har kunnet håndtere alle de ulike utfordringene som har oppstått som følge av 
pandemien. Foretaksledelsen setter stor pris på et slikt konstruktivt samarbeid. 
 

1.5.1 Innspill fra de foretakstillitsvalgte  
Av foretakstillitvalgt: Linn Næsland-Solberg 
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Som for de aller fleste har 2020 også vært et litt annerledes år for de tillitsvalgte. 
Naturligvis vil hoveddelen av tilbakemeldingene om samarbeid og medvirkning 
omhandle covid-19 situasjon. 
 
Sunnaas sykehus HF var et av de første helseforetakene i Norge som fikk påvist smitte 
hos ansatte i mars 2020. Omlag 150 kollegaer kom i karantene i løpet av kort tid. Dette 
ga selvfølgelig store utfordringer for et lite foretak. Tillitsvalgte var ikke inne i bildet da 
det første smittetilfelle oppstod en søndag, men ble raskt inkludert i arbeidet. Det ble 
tidlig opprettet faste møter med administrasjonen og senere også møter med 
klinikkledelsen. 
 
Tre avdelinger ble raskt tatt ned grunnet mangel på leger spesielt, samt nasjonale 
føringer. Det ble opprettet eget bemanningsteam for å håndtere situasjonen. FTV kom 
med i teamet da vi etterspurte dette. Personell fra stengte avdelinger ble fordelt på 
øvrige avdelinger med bakgrunn i sin kompetanse. Ansatte selv hadde mulighet til å 
spille inn hvor de kunne bidra. De fleste faggrupper, med unntak av sykepleietjenesten, 
ble delt i to vaktlag. En gruppe jobbet en uke på sykehuset, øvrige var på hjemmekontor, 
så man byttet man uken etter. Ting skjedde fort. Vi ser i etterkant at tillitsvalgte kunne 
vært mer involvert i dette arbeidet for å bistå både ledere og ansatte med en smidig 
prosess og kommunikasjon.  
 
Sykehuset var flinke til å kommunisere ut hva som skjedde. Intranett var til enhver tid 
oppdatert, samt at flere avdelingsledere hadde daglig informasjonsmøter i starten, så 
ukentlig etter hvert. Tillitsvalgte var som regel orientert om informasjonen på forhånd 
og kunne bidra, spesielt med spørsmål fra de ansatte. Utfordringen var at alt skjedde fort 
og det som gjaldt i går gjaldt nødvendigvis dagen etter. 
 
Mot sommeren begynte det gå mot «normalen» igjen. Avdelingene begynte gradvis å 
åpne og personell gikk tilbake til sine avdelinger. Tillitsvalgte var med i denne 
prosessen. Dette fungerte godt. Etter sommeren har ikke tillitsvalgte hatt egne covid-
møter med administrasjonen, men blitt inkludert i de faste møtepunktene. Dette er en 
enighet mellom partene, samt at administrasjonen kaller inn FTV dersom det skulle 
være nødvendig eller at tillitsvalgte ønsker det.  
 
Oppsummert er tillitsvalgte godt fornøyd om hvordan sykehuset har håndtert covid-19 
situasjonen og samarbeidet mellom administrasjon og tillitsvalgte.  
I høst har det blitt jobbet med en organisasjonsutviklingsprosess om stab og 
støttefunksjonene. Tillitsvalgte og hovedverneombudet satt i prosjektgruppen, samt at 
tillitsvalgte var med i en arbeidsgruppe. Det var stor og god involvering fra alle berørte 
ansatte og flere tillitsvalgte underveis i prosessen. Det ble avholdt flere drøftingsmøter i 
henhold til HA, samt informasjonsmøter. Lederne for de ulike avdelingene hadde 
løpende samtaler med de ansatte. Tillitsvalgte ser tilbake på en vellykket OU-prosess og 
god ivaretakelse av de 12 prinsipper om medbestemmelse. 
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Til tross for den krevende situasjon sykehuset har stått i har tillitsvalgte vært involvert i 
budsjettprosessen. Vi har deltatt på to digitale budsjettseminar, samt et eget 
drøftingsmøte med administrasjonen. På grunn av situasjonen og korte tidsfrist ble det 
ikke skrevet protokoll av selve drøftingsmøtet, men et referat ble vedlagt styresaken i 
desember. Dette var første gang tillitsvalgte hadde et eget drøftingsmøte. Vi opplever at 
vi er på god vei sammen med administrasjonen og ser frem til enda bedre prosess neste 
år. 
 
Det har vært tre store rekrutteringsprosesser på sykehuset i 2020 og tillitsvalgte har 
vært en del av rekrutteringsteamet. Tillitsvalgte blir i stor grad inkludert i de fleste 
rekrutteringer. Det er rom for å stille spørsmål til ansettelsesutvalget om hvilke 
stillinger som skal bli erstattes eller endres. Tillitsvalgte har i lengre tid etterspurt at 
ledige stillinger blir publisert på Finn.no. Dette gjøres nå og vi ser at dette gir resultater 
både forhold til antall søkere og kvaliteten på søkerne. HR har vært mer inne i 
rekrutteringene for å øke kompetansen på prosessen, dette syns vi er bra, men må ikke 
gå på bekostning av tillitsvalgtes rolle.  
 
Årlig samling med ledere, tillitsvalgte og verneombud ble naturlig nok avlyst i 2020. Vi 
håper vi får gjennomført årlige samlinger igjen når situasjonen tillater det. Vi ser på 
samlingen som en fin arena for å fremme godt samarbeid. 
 
Tillitsvalgte ser tilbake på et annerledes år med god involvering og godt samarbeid. Vi 
ser frem til fortsettelsen. 
 

1.5.2 Innspill brukerutvalget (BU) 
Av leder Anne Beate Budalen 
 
Brukerutvalget består av sju medlemmer fra ulike brukerorganisasjoner som 
representerer pasientgruppene i sykehuset gjennom sine paraplyorganisasjoner; 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet for 
funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).  
 
Brukerutvalgets medlemmer er representert i en rekke utvalg, råd, prosjekt- og 
erfaringsgrupper. Der bidrar vi med råd og kompetanse sett fra vårt ståsted som 
pasienter, brukere og pårørende.  

• Mange av de fysiske møtene på sykehuset ble avlyst i 2020 på grunn av 
koronapandemien. Brukerutvalget valgte å gjennomføre våre planlagte BU-møter 
via videolink.  

• Brukerutvalget har invitert sykehusets forskningsgrupper til møtene for å 
informere om sitt arbeid.  
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• Brukerutvalget hadde planlagt å gjennomføre en besøksrunde på sykehusets 
avdelinger. Men på grunn av den pågående pandemien, har vi dessverre ikke fått 
dette til.  

• Brukerutvalget har hatt to videosamarbeidsmøte med leder av ungdomsrådet. 
• Brukerutvalget deltar normalt på pasientallmøter ved tre avdelinger i sykehuset. 

På grunn av koronapandemien har dette blitt redusert til et minimum i 2020.  
• Brukerutvalget har ved leder og nestleder deltatt på personalallmøte for å 

presentere BU for de ansatte og for å være synlig til stede på sykehuset. Dette før 
pandemien. 

• Brukerutvalget arrangerer normalt, sammen med lærings- og mestringssenteret 
(LMS), dialogmøte med brukerorganisasjonene på Sunnaas sykehus. Dette ble 
avlyst i 2020 pandemien og skal gjennomføres som et digitalt møte 11. februar.  

• Brukerutvalget har i år holdt møteplanen, men pga. Covid-19 har det med unntak 
av opplæringen i februar blitt holdt over video og ikke fysisk oppmøte. Denne 
løsningen har gjort at brukerutvalget har holdt god kontakt med Sunnaas 
sykehus og holdt seg oppdatert på sykehusets situasjon gjennom hele året. 

 

1.5.3 Innspill fra ungdomsrådet (UR) 
Av leder Nina Gjevang 
 
I februar gjennomførte ungdomsrådet (UR) to bli-kjent dager, med opplæring. I løpet av 
disse dagene utformet rådet mål og saker de ønsket å arbeide med i 2020. UR fikk ett 
nytt medlem i 2020. Høsten 2020 ble det søkt etter nok et nytt medlem for å erstatte 
avtroppende leder. Tre søkere ble intervjuet og én fikk tilbudet om å bli med i UR i 2021.  
 
Ungdomsrådet gjennomførte samtlige rådsmøter, hvor fem av seks var på video. Rådet 
arbeidet noe med saker mellom rådsmøtene, for å følge opp henvendelser.  
 
Leder av UR deltok på utvidet ledersamling for Sunnaas sykehus i januar 2020. 
Ungdomsrådet har vært i møter med brukerutvalget, foretaksledelsen, klinikkledelsen, 
lærings- og mestringssenteret og med kommunikasjonsavdelingen. To representanter 
fra ungdomsrådet har deltatt i brukerpanel forskning om barn følgetilstander etter 
skade. 
 
Rådet arbeider med å øke kjennskap og kunnskap om ungdomshelse. Forslag til hvordan 
Sunnaas sykehus og UR kan arbeide med ungdomshelse er presentert for 
klinikkledelsen. UR fortsetter dette arbeidet i 2021.   
   
Ungdomsrådet satt opp en årsplan for 2020 med tiltak for å være mer synlig og kjent på 
sykehuset. Pandemien satt dessverre en stopper for flere av tiltakene.  
 
I 2020 har ungdomsrådet jobbet med 
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• Ungdomshelse 
• Sommertreff for unge pasienter 
• Test av Sunbapp - et digitalt læringsspill utviklet av Sunnaas sykehus, for barn og 

unge med ryggmargsskade eller hjerneskade 
• Medieinnlegg om ungdomsbehov i rehabilitering, publisert på sunnaas.no 
• Dialog med forskningsavdelingen for å sikre mer brukerinvolvering i forskningen 
• Innspill til nytt sykehusbygg på Sunnaas sykehus 
• Bruk og utvikling av ungdomsrommet  

 
2. Vurdering av virksomheten  

2.1 Positive resultater og uløste utfordringer 
Koronapandemien har satt sitt preg på året 2020. Her trekker vi frem noen forhold vi 
opplever å ha lyktes særlig med og noen forhold vi opplever som særlige utfordrende, i 
forhold til bestillinger og egne mål. 
 
Positive resultater  
 
Tilbud til covid-pasienter med behov for rehabilitering etter intensiv behandling 
Umiddelbart etter pandemiens utbrudd i mars 2020, ble det satt i gang et arbeid med å 
etablere et spesialisert rehabiliteringstilbud til pasienter som hadde gjennomgått covid-
19 sykdom. Ut fra studier på pasienter med akutt lungesvikt og «post intensive care 
syndrom», visste en at mange pasienter ville få følgetilstander med behov for 
spesialisert rehabilitering. Det kunne blant annet gjelde tap av muskelkraft, kognitive 
svekkelser, emosjonell affeksjon, nedsatt lungefunksjon, svelgevansker og smerter.  
 
Sunnaas sykehus har lang erfaring med pasienter med rehabiliteringsbehov etter 
alvorlig sykdom og langvarig respiratorbehandling; spesielt nevrorehabilitering. 
Rehabiliteringstilbudet til pasienter etter covid-19 sykdom er implementert i allerede 
etablerte rehabiliteringsprogram i sykehuset, med tilsvarende følgetilstander. I tillegg til 
allerede etablerte rutiner og behandlingsprosedyrer ble det utarbeidet en utvidet 
testprotokoll for innsamling av data for denne pasientgruppen. Innsamlet data er 
tilpasset følgevirkningene etter covid-19, og vil gi oss verdifull informasjon om 
rehabiliteringsbehovet og prognosene for pasientgruppen.  
 
Sunnaas sykehus tok imot den første pasienten med komplekst rehabiliteringsbehov 
etter covid-19 tidlig i mai 2020. 

 
Økt satsning på digitale tjenester til pasienter og bruk av digitale løsninger i 
daglig drift  
Som følge av koronapandemien etablerte Sunnaas sykehus raskt et utvidet tilbud til 
pasienter om oppfølging og poliklinikk via videokonferanse og telefon. Dette omfattet 
både utvidelse av etablerte tilbud og en rekke nye. Dette førte til en 6-dobling i antall 
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videkonsultasjoner fra januar/februar til mars/april (ca. 40 prosent). Deretter har 
omfanget stabilisert seg på om lag 20 prosent.  
 
Gjennom 2020 har foretaket arbeidet med å etablere deler av tilbudet permanent. En 
nyopprettet telemedisinkoordinatorstilling i klinikk (50%) er sentral i dette arbeidet. 
Dette vil bidra til å nå målsettingen i Nasjonal helse- og sykehusplan (2020 – 2023): 
«Pasienter møter i større grad spesialisthelsetjenesten hjemme hos seg selv. 
Spesialisthelsetjenester som før krevde fysisk oppmøte utføres der pasienten bor ved 
hjelp av teknologi. Dette er enklere for pasientene og frigjør tid som helsepersonellet 
kan bruke på andre pasienter». 
 
Dugnadsånd, samarbeid og endringsvillighet  
Under pandemien har ansatte vist stor evne og vilje til å bidra for å sikre gode vilkår for 
pasienter og kollegaer. Det ble etablert et meget godt samarbeid med tillitsvalgte. 
Ledelsen og ansattes representanter har jobbet sammen mot felles mål. 
 
Pasienttilfredshet  
Strenge smitteverntiltak og restriksjoner har gjort sykehusopphold ekstra krevende for 
mange pasienter i 2020. I jevnlige dialogmøter med pasienter og pårørende i 
avdelingene, mottar Sunnaas sykehus tilbakemelding om at pasientene føler seg trygge i 
sykehuset, til tross for pandemien.  
 
Dette blir bekreftet i sykehusets brukerundersøkelse som alle pasienter inviteres til å 
svare på ved utskrivelse. På grunn av oppgradering var undersøkelsen kun tilgjengelig i 
2. og 3. tertial 2020. I den perioden deltok 54 prosent av alle inneliggende pasienter i 
undersøkelsen, hvorav 91 prosent svarte at de i stor eller svært stor grad er fornøyd 
med tilbudet de har fått på Sunnaas sykehus. Tilsvarende svarte over 95 prosent at de 
følte seg trygge under sykehusoppholdet og at de ble mottatt på en god måte da de 
ankom sykehuset. Det rapporteres fra undersøkelsen tertialvis og årlig til 
foretaksledelse, klinikkledelse og brukerutvalg, samt årlig til styret. Resultater 
presenteres på avdelings- og virksomhetsnivå. 
 
Sunnaas sykehus deltar også i den nasjonale undersøkelsen av brukeropplevd kvalitet 
blant inneliggende pasienter ved private og offentlige rehabiliteringsinstitusjoner/-
avdelinger i regi av Helsedirektoratet v/Folkehelseinstituttet. Den foreløpige 
oppsummeringen fra FHI er i samsvar med sykehusets interne undersøkelse, og viser at 
86 prosent av pasientene i stor eller svært stor grad er fornøyd med tilbudet. 
 
Teknologimodenhet og endringskommunikasjon i lederutviklingsprogrammet  
Kartlegging av Sunnaas sykehus HF teknologimodenhet i 2018/2019 viste et stort behov 
for økt teknologikompetanse og –forståelse i sykehuset. Det er derfor utviklet og 
gjennomført et obligatorisk lederutviklingsprogram, i tråd med foretakets 

https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Digitaliseringsplan%202021%202024%20Sunnaas%20sykehus%20HF.pdf
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digitaliseringsplan, der teknologimodenhet og endringskommunikasjon er sentrale 
temaer.  
 
LIS utdanningen 
I 2020 gjennomførte Sunnaas sykehus HF 76 prosent av den organiserte undervisningen 
i henhold til sykehuset 3-årige internundervisningsplan for fysikalsk medisin og 
rehabilitering og nevrologi. Av smittevernhensyn måtte noen gruppeundervisninger 
med pasientkontakt utsettes eller avlyses. Sunnaas sykehus har gjennomført 
evalueringskollegium og rotasjon mellom avdelingene i henhold til plan. 
Læringsaktivitetene tilknyttet internundervisningen er revidert, og det er utviklet 
selvstudiumspakker tilpasset læringsmålene. Alle forelesninger, tematid og 
gruppeveiledning ble gjennomført digitalt med deltagelse av LIS fra de samarbeidende 
fysikalsk medisin og rehabiliteringsmiljøene. Sykehuset har formalisert samarbeid om 
internundervisning og klinisk tjeneste med Sykehuset Østfold, Beitostølen 
Helsesportsenter, Vestre Viken og Oslo Universitetssykehus og er i prosess på avtale 
med Sykehuset Innlandet. En lege på Sunnaas sykehus har fullført TTT-programmet i 
veiledning, supervisjon og kommunikasjon, utviklet av Regionalt utdanningssenter for 
leger i spesialisering Helse Sør-Øst. Sammen med kollegaer ved Diakonhjemmet er det 
gjennomført to veilederkurs hvor overleger fra Sunnaas sykehus har deltatt. Det 
planlegges ytterligere kurs vår 2021.      
 
Innovasjonspartnerskap 
Innovasjonspartnerskapet «Ett slag» er revitalisert med Indre Østfold kommune som 
hovedsamarbeidspartner. Prosjektet har identifisert et stort behov hos pasienter med 
hjerneslag om å kunne fortsette sin progresjon etter rehabilitering i sykehus/institusjon, 
og legge til rette for pasientens mulighet til å fortsette rehabiliteringen i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten/ pårørende. Målet er derfor, i tett samarbeid med næringslivet, 
å utvikle løsninger for dette behovet.  

 
Økt satsning på testbed – ansatt fast ressurs  
Sykehuset har på bakgrunn av prøvedrift 2019-2020 etablert en fast stilling som 
testbedkoordinator. Testbedkoordinator koordinerer foretakets samarbeid med 
næringslivet, Inven2 og akademia eksternt, og klinikk, forskning og innovasjon internt. 
Testbedkoordinator skal også sikre nødvendige prosedyrer og rutiner. Sunnaas mottar 
ca. 40 henvendelser i året, og har til enhver tid et samarbeid med 4-5 firmaer.  
 
Uløste utfordringer  
 
Sunnaas sykehus HF byggetrinn 3  
Deler av bygningsmassen på Sunnaas sykehus har svært dårlig teknisk og funksjonell 
tilstandsgrad. Det er derfor kritisk at ikke nødvendig investeringsbeslutning er fattet i 
Helse Sør-Øst. Konsekvensene av manglende oppstart byggetrinn 3 vil være omfattende 
kostnader knyttet til rehabilitering av bygg D for å sikre forsvarlig pasientdrift. 

https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Digitaliseringsplan%202021%202024%20Sunnaas%20sykehus%20HF.pdf
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Helse- og arbeidspoliklinikken  
Endelig finansiering av helse- og arbeidspoliklinikken på Aker helsearena, i regi av 
Sunnaas sykehus HF, er ved utgangen av 2020 fremdeles uavklart.  Sunnaas sykehus har 
ikke eget opptaksområdet og ble derfor ikke tildelt midler for å drifte dette tilbudet i 
overgangen fra prosjekt til drift i 2017. Det er flere helseforetak som fremdeles ikke har 
etablert egne tilbud, og sykehuset har av den grunn årlig mottatt midlertidig tildeling for 
helse og arbeid fra Helse Sør-Øst RHF.  

I oppdragsdokumentet for 2020 fikk Sykehuset Østfold HF og Akershus 
universitetssykehus HF en bestilling om å sørge for at det ble etablert formelle avtaler 
mellom eget helseforetak og Sunnaas sykehus. Dette med bakgrunn i at omtrent 60 
prosent av pasienter som henvises til poliklinikken kommer fra opptaksområdene til 
disse helseforetakene.  

Sunnaas sykehus tok høsten 2020 initiativ til samarbeidsmøter med begge helseforetak, 
men avtaler ble ikke signert. Sunnaas sykehus har behov for en mer langsiktig avklaring 
av finansiering og aktivitetsnivå for helse - og arbeidspoliklinikken hvis ikke utviklingen 
skal gå i retning av å avvikle tilbudet. 

Covid-19 pandemien – utfordringer for driften 
I løpet av 2020 har Sunnaas sykehus HF mottatt ca. 38 millioner kroner i 
kompensasjonsordninger for bortfall av inntekter, økt beredskap og omfattende 
smitteverntiltak.  Alt inntektsbortfall og kostnadsøkninger som følge av covid-19 er 
dermed kompensert. Foretaket er imidlertid kun tildelt 1 million i 2021. Eksisterende 
smitteverntiltak som videreføres i 2021 utgjør en årskostnad på ca. 12 millioner. Det 
kan medføre utfordringer for driften. Foretaket har øremerket alle reserver på 5 
millioner i budsjett 2021 til håndtering av koronapandemien. 
 
Trippeldiagnoser 
Sunnaas sykehus HF opplever en økning av antall rehabiliteringspasienter med 
tilleggsdiagnoser innen rusavhengighet og psykiatri. Klinisk erfaring viser at komorbid 
rus og psykisk lidelse har negativ betydning for prognose, livskvalitet og mestring for 
pasienter med fysisk og/eller kognitiv følgetilstand etter sykdom eller skade. 

Samtidig mangler det systematisk kartlegging og forskning på hvordan komorbid rus og 
psykisk lidelse påvirker rehabiliteringsforløp og funksjonsprognose. Siden man har et 
manglende kunnskapsgrunnlag for denne komplekse og ressurskrevende 
pasientgruppen, gjennomfører sykehuset en Helse Sør Øst finansiert studie for å 
kartlegge forekomst av rusavhengighet, psykiske lidelser hos pasienter innlagt til 
primærrehabilitering. Studien er designet for å kunne sammenligne 
rehabiliteringsbehov og –prosess til pasienter med og uten komorbid lidelse. 
Resultatene vil implementeres i sykehusets rehabiliteringsprogrammer og bidra til 
evidensbasert kunnskap relevant for innholdet i, men sannsynligvis også organiseringen 
og finansiering av rehabiliteringstjenestene for denne pasientgruppen. 
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IKT-leveranser fra Sykehuspartner HF 
Sunnaas sykehus HF 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.  Tempo i leveranser, smidig (agil) utvikling og innovasjon er 
ikke i harmoni med behovet og fører til forsinkelser, frustrasjon og fordyrende 
løsninger. 
 
Utvikling av ISF/regelverket  
Et samlet rehabiliteringsfelt har lenge påpekt at ISF-regelverket på 
rehabiliteringsområdet er utdatert, uhensiktsmessig og uklart. Helsedirektoratet tok 
vinteren 2020 initiativ til å revidere regelverket. Arbeidet ble påbegynt høsten 2020 og 
foretaket er representert i arbeidsgruppen med klinikkoverlege. Utfallet av arbeidet vil 
påvirke ISF-finansieringen av sykehuset og det pågående arbeidet i Helsedirektoratet 
blir derfor fulgt med stor interesse.  
 
Fravær av vekstmidler  
Fra 2018 til 2020 er ikke foretaket tildelt midler til økt aktivitet. Årsaken er at Helse Sør-
Øst RHF fra og med 2018 satte foretaket utenfor ordningen, begrunnet med at Sunnaas 
sykehus ikke er med i inntektsmodellen. I stedet skal Helse Sør-øst RHF årlig gjøre en 
særlig vurdering av den beløpsmessige økningen i basisrammen til Sunnaas sykehus. 
Den særlige vurderingen har resultert i kr 0 i 2018, kr 0 i 2019 og 2 mill. i 2020, hvilket 
er langt under det en relativ tildeling etter størrelse ville ha gitt. 
 
Lav eller uteblitt økning av basisinntekter, gjør at foretaket går glipp av betydelige 
midler i et langsiktig perspektiv. Dette vil få store konsekvenser for foretakets mulighet 
til utvikling i tråd med vedtatt utviklingsplan (U35) og løpende oppdaterte langsiktige 
strategier og mål. 
 

2.2 Evaluering av egen virksomhet og organisering  
Vurdering av egen organisasjon 
Sykehuset har en sterk og robust organisasjon preget av ansatte med lang erfaring og 
solid kompetanse. Det er kort vei fra medarbeidere til toppledelsen, og virksomheten er 
preget av en ledergruppe som er svært godt orientert om utfordringer på alle nivåer i 
sykehuset. Denne tette dialogen mellom nivåene muliggjør rask omstilling ved behov, og 
sikrer at tiltak som iverksettes er de riktige. 
 
Omstilling 
Det har vært store omstillingsbehov i 2020 på grunn av covid-19 pandemien og 
nødvendig håndtering av denne.  
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Organisasjonsutvikling 
Det er gjennom året gjennomført en stor organisatorisk omstilling knyttet til 
administrative støttefunksjoner i sykehuset. Målet med endringen er effektivisering, økt 
kvalitet på tjenestene samt større utviklingsfokus. Organisasjonen har vært involvert i 
endringen, og effekter tas ut allerede fra år 1 (2021). 
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DEL II: RAPPORTERINGER 

 
 
3. Oppfølging av styringsbudskap for 2020 

3.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  

3.1.1 Ventetid og fristbrudd  
• Gjennomsnittlig ventetid, målt som årlig gjennomsnitt, skal være under 54 dager i 

2020.  
 
Gjennomsnittlig ventetid i 2020 er 67,1 dager for avviklede pasienter på Sunnaas 
sykehus HF. Det er 14 dager mer enn i 2019. Årsaken til den høye ventetiden er at deler 
av behandlingstilbudet ble stengt ned i en periode i 2020 grunnet covid-19. Det førte til 
at pasientavtaler ble utsatt. I desember 2020 er ventetiden 48 dager. For å redusere 
ventetiden er tiltak utarbeidet: 
- Kontinuerlig inntak av utsatte pasientopphold ved ledig kapasitet: ringeliste 
- Daglig monitorering av avbestillinger/utsettelser grunnet covid-19 
- Planlegge for overbooking av pasienter 
- Systematisere bruk av videokonferanse i oppfølgingsprogram for avdelingene RMS 

og TBI  
- Avdeling for vurdering organiseres for å ta imot pasienter til kognitiv rehabilitering  
- Bruke ventelister til rehabiliteringsprogrammene på tvers av avdelinger, gi 

oppfølgingstilbud på primæravdelinger. 
- Kompetanseheving for å ivareta flere pasientgrupper. 
 

3.1.2 Pasientavtaler  
• Helseforetaket skal overholde minst 94 prosent av avtalene innen utgangen av 2020. 

Dette måles med samme uttrekksdato som året før. 
 
Sunnaas sykehus HF overholder 89 prosent av pasientavtalene utgangen av 2020.  
Andel pasienter som har passert planlagt tid i helseforetaket økte fra desember 2019 
(399) til desember 2020 (461).  
 
I 2019, og frem til covid-19 brøt ut i 2020, hadde denne indikatoren en god utvikling. 
Andel og antall med passert planlagt tid steg kraftig da sykehuset stengte ned 
vurderings- og oppfølgingstilbudet, samt oppmøte poliklinikk. For å få ned passert 
planlagt tid er det satt inn tiltak om bruk av video- og telefonkonsultasjoner i 
oppfølgingsprogrammer for avdeling for ryggmargsskade og i avdeling for traumatisk 
hjerneskade. For å redusere passert planlagt tid er tiltak utarbeidet: 
- Kontinuerlig inntak av utsatte pasientopphold ved ledig kapasitet: ringeliste 
- Daglig monitorering av avbestillinger/utsettelser grunnet covid-19 
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- Planlegge for overbooking av pasienter 
- Systematisere bruk av videokonferanse i oppfølgingsprogram for avdelingene RMS 

og TBI  
- Avdeling for vurdering organiseres for å ta imot pasienter til kognitiv rehabilitering  
- Bruke ventelister til rehabiliteringsprogrammene på tvers av avdelinger, gi 

oppfølgingstilbud på primæravdelinger. 
- Kompetanseheving for å ivareta flere pasientgrupper. 
 

 
 
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. 
Pasienter tar selv kontakt dersom de venter på svar fra andre sykehus/helseaktører før 
behandling/undersøkelse kan foretas på Sunnaas sykehus poliklinikk, eller om de f.eks.  
må gjennomføre et gitt antall kjøretimer før transportvurdering kan gjennomføres.   
 
En annen årsak er usikkerhet i behandlers kapasitet. Det gis tentativ dato i løpet av seks 
måneder når det er risiko for betydelig endringer det er vanskelig å planlegge for. 
Alternativet ville vært at pasients tid ble endret flere ganger, noe som både er lite 
ønskelig for pasienten og ressurskrevende administrativt. 
  
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. Poliklinisk 
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virksomhet er et satsningsområde for sykehuset. Alle kliniske avdelinger i sykehuset 
skal bidra til økningen. For å lykkes med dette må flere behandlere i klinikken være 
tilgjengelig til faste tider for poliklinikk. Dette er et av flere prosjekter i poliklinikken for 
å bedre effektivisering og fremme utviklingen vi skal ha. 
 
 
• Andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 måneder skal øke sammenliknet 

med 2019, målt ved indikatoren planleggingshorisont, avgrenses til å gjelde andre 
halvår 2020 sammenliknet med andre halvår 2019. Tidligere stilt krav om at det skal 
være planleggingshorisont for bemanning og timetildeling på poliklinikker på minst 6 
måneder gjelder fortsatt. 

 
Indikatoren planleggingshorisont viser antall og andel planlagte pasientavtaler seks 
måneder frem i tid. Sunnaas sykehus HF har som mål om å bli bedre til å planlegge 
fastsatte timeavtaler.  
 
I desember 2020 var 63 prosent av pasientavtalene planlagt seks måneder frem i tid. 
Tilsvarende periode i 2019 var 69 prosent pasientavtaler fastsatt seks måneder frem i 
tid.  

 
 
 
 

3.2 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  

3.2.1 Kvalitet og pasientsikkerhet 
• Helseforetaket skal rapportere på etterlevelse av forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring innen 1. september 2020, herunder hvordan den årlige 
gjennomgangen er lagt opp og erfaringer så langt. 

 
Sunnaas sykehus HF etterlever forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. I dokumentet 
«Etterlevelse av forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring» 15. mai 2020, svarer 
foretaket hvordan det planlegges for, gjennomføres, evalueres, korrigeres og forbedres 
innenfor kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Sunnaas sykehus.  
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Den årlige gjennomgangen er beskrevet og omhandler hvilke områder som danner 
grunnlag for gjennomgangen, hvem som involveres i arbeidet og rammene rundt 
utføringen.  
 
Mal for ledelsens gjennomgang er bygd opp etter anbefalinger i veilederen til forskriften 
om ledelse og kvalitetsforbedring. Gjennomgangen skal bidra til at ledelsen ivaretar 
plikten til å evaluere mål og resultater, og at sykehuset overholder styrende krav, lover, 
forskrifter.  
 
Etter gjennomgangen vurderer ledelsen om det er behov for korrigeringer innen 
områdene; mål, faglige eller administrative prosesser, tjenestetilbudet, pasientforløpet, 
samhandling, ressursbehov, og virksomhetens kompetanse og kapasitet.  
 

3.2.2 Pasientsikkerhet 
• Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med metoden GTT, skal 

reduseres sammenliknet med 2019. 
 
Sunnaas sykehus HF gjennomfører ikke kartlegging av pasientskader gjennom global 
trigger tool (GTT), da systemet ikke er tilpasset medisinsk rehabilitering.  
 

3.2.3 Legemidler  
• Helseforetaket skal i samarbeide med det regionale helseforetaket og 

Sykehusapotekene HF sørge for en gjennomgang av legemiddelberedskap i 
helseforetakene for å sikre at beredskapsavtalene mellom helseforetak og 
Sykehusapotekene HF er tilstrekkelig robust for å møte et økende antall situasjoner 
med legemiddelmangel. 

 
Sunnaas sykehus HF har ansvar for legemiddelberedskapen. Rutiner for dette 
fremkommer i foretakets beredskapsplan avsnitt 4.12.  
 
Avtalen med Sykehusapotekene beskriver tilgjengelighet og leveranse av nødvendige 
legemidler, oversikt over leveringssituasjon for legemidler, og gode varslingsrutiner.  
Avtalen omfatter legemiddelberedskap ved større akutte hendelser og 
katastrofesituasjoner. For Sunnaas sykehus, som ikke har beredskapsfunksjon, gjelder 
avtalen for interne hendelser på sykehuset. Avtalen omfatter også beredskap ved 
situasjoner som gir økt behov av legemidler for lengre tid for eksempel pandemi.  
 
Alle basislister gjennomgås med medisinskfaglig ansvarlige på respektive avdelinger på 
Sunnaas sykehus hver år. Basislisten, i tillegg til liste over kritiske legemidler, utgjør 
sykehusets beredskapslager.  
 



24 
 

3.2.4 Bruk av bredspektrede antibiotika  
• Samlet forbruk av bredspektrede antibiotika skal reduseres med 30 prosent i 2020 

sammenliknet med 2012, målt som disse fem bredspektrede midlene: karbapenemer, 2. 
og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner. 2020 er 
siste året for Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten og målepunkt for 
planperioden. 

 
Sunnaas sykehus HF nådde i 2017 målet om 30 prosent reduksjon i samlet forbruk av 
bredspektret antibiotika, sammenliknet med forbruk i 2012.  
 
Det er variasjoner i reduksjon av bredspektret antibiotika. Oversikt fra 1. og 2. tertial 
2020 (statistikk fra Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i 
spesialisthelsetjenesten) viser at målet er nådd, men at reduksjonen er lavere i 2020 enn 
i de tre foregående årene. Arbeidet med klok antibiotikabruk i sykehuset fortsetter. 
 

3.2.5 Korridorpasienter 
• Det skal ikke være korridorpasienter. 

  
Sunnaas sykehus HF har ikke korridorpasienter.  
 

3.2.6 Diagnosespesifikke behandlingstilbud 
• I oppdragsdokumentet for 2020 har de regionale helseforetakene, under ledelse av 

Helse Vest, fått et felles oppdrag om å utarbeide en plan for ParkinsonNet og starte 
nasjonal iverksetting i 2020. Oslo universitetssykehus HF skal lede arbeidet med å 
innføre ParkinsonNet i Helse Sør-Øst i samarbeid med de øvrige helseforetakene. 
Arbeidet videreføres i Oslo og Rogaland. Plan for ytterligere innføring av ParkinsonNet 
i de fire helseregionene skal utarbeides innen utgangen av 2020. Det skal tas sikte på å 
innføre modellen i flere helseforetak innen 30. juni 2021. 

 
Sunnaas sykehus HF har ikke tiltak rettet mot ParkinsonNet da sykehuset ikke tilbyr 
rehabiliteringstjenester rettet mot denne pasientgruppen.  
 

3.2.7 Pasienttransport 
• Helseforetaket skal sikre at eldre pasienter og pasienter med hjelpebehov tilbys 

ambulansetjeneste/pasienttransport på dag- og ettermiddagstid slik at de ikke sendes 
hjem om natten. Dette kan innebære å øke transportkapasitet på dag- og 
ettermiddagstid. Unntak kan gjøres hvis pasienten selv ønsker å reise hjem. Et slikt 
ønske skal dokumenteres. 

 
Ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF da sykehuset kun har planlagte opphold. 
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3.2.8 Samarbeid med fastleger og kommuner  

• Helseforetaket skal påse at fastlegene ikke brukes til administrativt arbeid som 
naturlig bør tilligge sykehusene. Dette gjelder blant annet følgende administrative 
oppgaver: 

• Videre henvisning til undersøkelser og kontroller basert på funn og vurderinger 
gjort av spesialisthelsetjenesten. 

 
Sunnaas sykehus HF henviser selv om nødvendig til supplerende undersøkelser og 
vurdering/behandling.  

 
• Rekvisisjoner på bildediagnostikk eller laboratorieanalyser som ledd i sykehusets 

vurderinger. 
 
Sunnaas sykehus HF fyller selv ut alle rekvisisjoner. 

 
• Rekvirering av pasientreiser til og fra undersøkelser i sykehus. 

Sunnaas sykehus HF rekvirerer for inneliggende og polikliniske pasienter som får 
behandling på sykehuset.  

 
• Sykemeldinger for sykehusopphold og den første tiden etterpå, frem til neste 

kontroll hos fastlege eller ny vurdering hos spesialist, hvis det er indikasjon for det. 
 
Sunnaas sykehus HF skriver ut sykemeldinger for sykehusoppholdet og første tiden 
etter.  

 
• Resept på nye legemidler, ved endret dosering og ved skifte av legemidler. 

Vanskelig tilgjengelige medikamenter gis med ved utskrivning for de første 
dagene. 

 
Rutinen i Sunnaas sykehus HF er at legene skriver resepter. Det leveres ut 
medikamenter til pasientene for de første dagene etter utskrivelse. 

 
Legeforeningens «Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus» bør legges til 
grunn for samarbeidet med fastlegene. 

 

3.2.9 Epikriser somatikk  
• Minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra 

somatisk helsetjeneste. 
 
Sunnaas sykehus HF sendte totalt 74 prosent av epikrisene innen én dag i 2020. Tall for 
desember 2020 viser at 80 prosent av epikrisene sendes innen én dag. Det er en økning 
på 20 prosentpoeng fra januar 2020.   
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3.2.10 Beredskap og sikkerhet  
• Helseforetaket skal følge opp nasjonal risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2019. 

 
Sunnaas sykehus HF gjennomfører risikovurderinger og følger Normen og 
styringssystem for informasjonssikkerhet for Helse Sør-Øst. I 2020 har kapasiteten 
innen IKT-informasjonssikkerhet, personvern og beredskap økt, ved en 50 prosent 
stilling som beredskapsleder. Sunnaas sykehus har gjennomført sikkerhetsmåned med 
involvering av alle ansatte ved bruk av materiell levert av Norsis. I 2021 planlegger 
foretaket å gjennomgå og kvalitetssikre lokale styringsdokumenter på beredskaps- og 
sikkerhetsområdet for å sikre kontinuitet og robusthet i kritiske tjenester.   
 
På grunn av covid-19 har en planlagt fullskalaøvelse med nødetater og Nesodden 
kommune blitt utsatt til 2021/2022. Det har imidlertid blitt gjennomført flere øvelser og 
trening innen IKT (AD-øvelse og lokalt i HFet), satellitt-telefon, CIM-varsling og 
HLR/Brann. Øvelsene er evaluert. I tillegg har pandemien medført reell krisehåndtering 
som er blitt evaluert, og tiltak for forbedring er iverksatt/planlagt for 2021. Dette 
arbeidet innebærer kontinuitetsplanlegging, risikostyring, verdivurdering, opplæring, 
robuste tjenester innen tilsiktet/utilsiktede hendelser.  
 
Sunnaas sykehus har, gjennom regionalt beredskapsforum, hatt en representant i 
evalueringen av HelseCIM som kommunikasjonsverktøy. I tillegg har forsyning av 
nødstrøm blitt gjennomgått, og aggregat er skiftet ut.  
 
• Helseforetaket skal videreutvikle beredskapen i tråd med Nasjonal beredskapsplan mot 

utbrudd av alvorlig smittsomme sykdommer, og implementere Handlingsplan for et 
bedre smittevern 

Handlingsplan for et bedre smittevern er jevnlig tema på smittevernmøte hvor 
fagdirektør, smittevernlege og hygienesykepleier deltar.  

I tråd med handlingsplanen planlegger og iverksetter smittevernteamet på Sunnaas 
sykehus HF bedre infeksjonsovervåking av HAI (helsetjenesteassosierte infeksjoner) 
som oppstår i sykehuset. Det er utarbeidet en prosjektskisse i samarbeid med 
kvalitetsrådgiver, fagdirektør og LIS-leger. Urinveisinfeksjoner trekkes ut som 
fokusområde, ettersom denne infeksjonstypen hyppigst oppstår i sykehuset. 

 

3.2.11 Lærlinger  
• I tråd med omtale i Nasjonal helse- og sykehusplan skal antall lærlinger både i helsefag 

og i andre lærefag som er relevante økes i løpet av planperioden 2020–2023. Arbeidet 
med å øke antallet helsefagarbeiderlærlinger skal prioriteres i planperioden. 
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Sunnaas sykehus HF har i mange år hatt helsefagarbeiderlærlinger. Foretaket har også 
en løpende samarbeidsavtale med Nesodden videregåendeskole om tilbud til elever i 
andre skoleår. Per i dag har foretaket tre helsefagarbeiderlærlinger. Målet er å ansette 
inntil fire lærlinger, fordelt på to i første lærlingeår og to i andre lærlingeår. Foretaket 
vurderer å øke antallet, men det er en utfordring å rekruttere de rette kandidatene. 
 
• I tråd med omtale i Nasjonal helse- og sykehusplan skal det opprettes et 

opplæringskontor for helsefaglærlinger og andre relevante lærefag i hvert helseforetak. 
Helseforetak kan samarbeide om opplæringskontorene der det er hensiktsmessig. 

 
Sunnaas sykehus HF ønsker å samarbeide med Nesodden kommune om å opprette et 
felles opplæringskontor for lærlinger. På grunn av den ekstraordinære 
pandemisituasjonen i 2020, er det per i dag ikke tatt kontakt med kommunen med 
invitasjon om et slikt samarbeid.  
 

3.2.12 Regjeringens inkluderingsdugnad  
• Helseforetaket skal samarbeide med det regionale helseforetaket om å iverksette felles 

overordnet plan, herunder gi innspill til hensiktsmessige tiltak og rapporteringsrutiner. 
Helseforetakene skal rapportere på status for sitt arbeid med inkluderende 
rekruttering i årlig melding 2020, mens ny frist for sluttrapportering for lokale 
forsøk/piloter settes til 1. mai 2021. 

 
• Helseforetaket skal vurdere hensiktsmessige virkemidler, herunder vurdere å ta i bruk 

trainee-ordninger i arbeidet med å nå målene i inkluderingsdugnaden. 
 
Sunnaas sykehus HF deltar i det regionale arbeidet med en felles overordnet plan for 
inkluderingsdugnaden. Planen tar utgangpunkt i innsats og erfaringer for å hindre 
utstøting og frafall av egne ansatte. Planen fokuserer ikke ensidig på målet om 5 prosent 
nyansatte, men også på kvalifiserende arbeidstrening. Tilnærmingen skal tilpasses 
kultur, inkluderingskompetanse og forutsetninger i det enkelte foretak. Det skal utvikles 
rekrutteringsrutiner som gir rom for likestilling og mangfold. Tiltak skal gjennomføres 
innenfor budsjettmessige rammer.  
 
Grunnet covid-19-pandemien har ikke det regionale arbeidet fulgt planlagt framdrift, 
men noen tiltak er utarbeidet. Det er blant annet opprettet en funksjonalitet i 
jobbsøkerportalen hvor søkere kan krysse av på nedsatt funksjonsevne eller hull i CV.  
 
Sunnaas sykehus har gjennom flere år hatt en egen hospitantordning for denne 
målgruppen i samarbeid med lokalt Nav-kontor. Målet er inntil seks hospitanter i løpet 
av ett år. I 2020 hadde foretaket tre aktive kandidater, men på grunn av pandemien er 
hospitantordningen midlertidig avviklet. Prosjektet Springbrett (trainee-ordningen fra 
Vestre Viken) er også utsatt som sak i arbeidsmiljøutvalget grunnet pandemien. 
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Sunnaas sykehus har en lang tradisjon med å ansette personer med nedsatt funksjonsevne i 
stillinger som erfaringskonsulenter. Disse kan være tidligere pasienter. Foretaket har også 
erfaring med rekruttering av ansatte med nedsatt funksjonsevne i ordinære stillinger. Det er 
ingen oppfatning av at disse blir diskriminert ved ansettelser.  
 
I september 2018 vedtok Sunnaas sykehus en ny rekrutteringspolicy. I denne står det:  
- Det er et viktig prinsipp at foretakets arbeidstakere skal gjenspeile mangfoldet i 

befolkningen. Det betyr at det i rekruttering til stillinger ved foretaket skal tilstrebes en 
god kjønnsbalanse. I tillegg til at foretaket skal legge til rette for at kvalifiserte 
kandidater med nedsatt funksjonsevne vurderes.  

 
Foretaket jobber systematisk med implementering av rekrutteringspolicyen, og det ligger nå 
inne en formulering i standard utlysningstekst for å kommunisere at søkere med nedsatt 
funksjonsevne og «hull i CV» er ønsket. 
 

3.2.13 IKT-utvikling og digitalisering  
• Helseforetakene skal gjennomføre tiltak som har dokumentert effekt på 

kapasitetsutnyttelse og unødvendig venting innen poliklinisk behandling. Det legges til 
grunn at disse tiltakene gjennomføres for all poliklinisk behandling, med mindre 
særskilte forhold tilsier noe annet. Det tas et generelt forbehold om at 
beredskapsarbeidet kan forsinke eller forstyrre gjennomføringen av tiltakene. 
Sykehuspartner HF skal understøtte helseforetakenes arbeid med implementering av 
tiltakene. Tiltakene skal bl.a. inkludere: 

• Innføring og bruk av digitale skjemaer og verktøy for å innhente nødvendig 
informasjon fra pasientene før oppmøte til time. 

• Ta i bruk video- og telefonkonsultasjoner med sikte på opprettholde omfanget av 
slike konsultasjoner etter hvert som aktiviteten normaliseres. 

• Fastsettelse av måltall på det enkelte helseforetak for bruk av digitale skjemaer, 
video– og telefonkonsultasjon og digital hjemmeoppfølging. 

 
Sunnaas sykehus HF har gjennom 2020 økt omfanget av polikliniske tilbud og 
oppfølging over videokonferanse/telefon fra 10 til 20 prosent. Helseforetaket er i 
prosess med innføring av digitale skjema og verktøy, både som idéoverføring fra andre 
helseforetak og som del av innovasjonskontrakt. Sunnaas sykehus HF har fastsatt som 
mål at 30 prosent av all poliklinikk skal gjennomføres over avstand innen 2025. 
 
• Helseforetaket må akseptere de bruksvilkårene som Sykehuspartner HF definerer for de 

tjenestene som helseforetaket bruker. 
 



29 
 

Sunnaas sykehus HF forholder seg i til de bruksvilkårene som Sykehuspartner HF 
definerer for de tjenestene som helseforetaket bruker. Der det har vært nødvendig med 
lokale tilpasninger har dette vært gjort i forståelse med Sykehuspartner. 
 
• Helseforetaket skal bidra aktivt til å sanere applikasjoner og på den måten bidra til 

overgangen til Windows 10 som operativsystem. 
 
Sunnaas sykehus HF har gjennom 2020 bidratt i arbeidet med standardisering og 
sanering av applikasjoner (SMIL1) og har kommet langt i overgangen til Windows 10 
som operativsystem. 
 
• Helseforetaket skal forelegge avvik fra regionale føringer knyttet til IKT for eget styre. 

 
Sunnaas sykehus HF har ingen avvik fra regionale føringer knyttet til IKT. 
 
• Hovedregelen er at IKT-utstyr skal være plassert i sentrale datarom og helseforetakene 

skal bidra til dette. Etablering av lokale datarom er å betrakte som avvik som skal 
forelegges styret, jf. at avvik fra regionale føringer knyttet til IKT skal forelegges eget 
styre. Dagens situasjon med desentraliserte datarom skal gjennomgås og tas stilling til. 
De lokale datarommene som skal bestå, skal holde et forsvarlig sikkerhetsnivå. 
Helseforetakene skal gjennomføre tiltak for dette. 

 
Sunnaas sykehus HF har overført alle tjenester til sentrale datasentre driftet av 
Sykehuspartner HF. Eksisterende datarom inneholder i det alt vesentligste 
nettverksutstyr og helseforetaket har iverksatt de viktigste tiltakene som ble foreslått i 
rapport fra Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i 
2018. Arbeidet med ytterligere oppgradering av datarom gjøres i forbindelse med 
regionale prosjekter knyttet til STIM.    
 
• Helseforetakene skal sette av ressurser til å gjennomgå eksisterende IKT- avtaler i 

regionen for å avklare eierskap til og vilkår i den enkelte avtalen. Hovedregelen er at 
Sykehuspartner HF skal forvalte IKT-avtaler i Helse Sør-Øst. 

 
Sunnaas sykehus HF har i all hovedsak overført alle relevante avtaler til Sykehuspartner 
HF. Kun et fåtall håndteres av helseforetaket selv. Disse er meldt inn til Helse Sør-Øst 
høsten 2020. 
 
• Helseforetaket skal sørge for at egne bestillinger til Sykehuspartner HF er prioritert 

innbyrdes og avstemt mot regionale føringer. 
 
Sunnaas sykehus HF har gjennom 2020 sørget for at egne bestillinger til Sykehuspartner 
HF har vært prioritert innbyrdes og avstemt mot regionale føringer. 
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• Helseforetakene skal ikke bygge opp eller inneha intern IKT-kompetanse og -kapasitet 
som hører hjemme hos Sykehuspartner HF. 

 
Sunnaas sykehus HF har lagt vekt på å ikke bygge opp IKT-kompetanse som naturlig 
hører under felles tjenesteleverandør, men heller prioritere områder som ikke dekkes 
av Sykehuspartner HF. 
 

3.2.14 Bygg og eiendom  
• Sunnaas sykehus HF skal i 2020 kartlegge kritisk infrastruktur, bl.a. vann, strøm og 

IKT. 
 
Det er i 2020 gjennomført tilstandsrapport (multimap) hvor strøm, IKT og 
vannforsyning er vurdert. Etter øvelse med eksterne aktører i 2019 er det rutiner som 
skal sikre vannforsyning dersom det oppstår feil på anlegget internt eller eksternt.  I 
2020 ble det installert nytt nødstrømsanlegg og oppgradering av underfordeler for 
sikker leveranse av nødstrøm. 
 

3.2.15 Samfunnsansvar  
• Helseforetaket bes om å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente 

metoder for å identifisere og håndtere risikoen foretakets virksomhet påfører samfunn, 
mennesker, miljø og klima. 

 
Sunnaas sykehus HF er miljøsertifisert iht. ISO 14001:2015 Miljøledelse.  
Miljøledelse innebærer metodisk kartlegging, risikobasert vurdering, og overvåking av 
sykehusets påvirkninger på det ytre miljøet, samt sikring at lov- og eierbestemte 
miljøkrav oppfylles. Aktsomhet er satt i system blant annet i sykehusets 
miljøhandlingsplan, miljøprosedyrer, innkjøpspraksis, energiledelse, 
prestasjonsovervåking, samsvarsvurderinger. 
 

3.2.16 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser  
• Riksrevisjonens undersøkelser skal følges opp. De siste undersøkelsene handler om 

årsaker til variasjon i forbruk av helsetjenester, samt bemanning av sykepleiere, 
jordmødre og andre spesialsykepleiere i helseforetakene. Det skal særlig legges vekt på 
å iverksette tiltak for å redusere bruken av deltid for sykepleiere uten 
spesialistutdanning og for jordmødre. 

 
Sunnaas sykehus HF har fortløpende oppmerksomhet på turnover blant sykepleiere. Det 
er denne faggruppen som har den høyeste turnover i foretaket, og som har færrest 
søkere til ledige stillinger. I perioden august 2019 til juni 2020 ble det gjennomført 
intervjuer av alle sykepleiere som valgte å si opp sin stilling i foretaket. Med 
utgangspunkt tilbakemeldinger fra undersøkelsen er det iverksatt tiltak for å rekruttere 
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og beholde sykepleiere. Det er planlagt å etablere en partssammensatt arbeidsgruppe 
(ihht protokollen fra Overenskomstrevisjonen mellom Spekter og Norsk 
sykepleierforbund) som skal jobbe med flere tiltak for å rekruttere og beholde 
sykepleiere.  
 
Sunnaas sykehus kartlegger fortløpende status for ufrivillig deltid blant medarbeiderne. 
Det er veldig få som påberoper seg å være ufrivillig deltidsansatt, og det er ingen 
sykepleiere som per i dag har uønsket deltidsstilling.  
 

3.3 Tildeling av midler og krav til aktivitet  

3.3.1 Økonomiske krav og rammer 
• Sunnaas sykehus HF skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og 

slik at de kommer pasientene til gode. 
 
Sunnaas sykehus HF hadde som følge av pandemien langt lavere pasientaktivitet i 2020 
enn det som var planlagt. 
 
• Sunnaas sykehus HF skal i 2020 basere sin virksomhet på de tildelte midler. 

 
Inklusive tildelte kompensasjoner for håndtering av koronapandemien, har foretaket 
holdt seg innenfor tildelte midler. 
 
• Årsresultat 2020 for Sunnaas sykehus HF skal være på minst 12 millioner kroner. 

 
Foreløpige resultater for 2020, avgitt i rapportpakke 1 den 21.januar, har Sunnaas 
sykehus HF et årsresultat på 19 millioner i 2020. Dette på grunn av gode 
kompensasjonsordninger for håndtering av koronapandemien. 
 
• Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til 

drift og investeringer. 
 
Foreløpige resultater for 2020, avgitt i rapportpakke 1 den 21.januar, holder Sunnaas 
sykehus HF seg innenfor tilgjengelige rammer til drift og investeringer. Dette på grunn 
av gode kompensasjonsordninger for håndtering av koronapandemien. 
 
• Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2020 

skal ikke benyttes til investeringer i 2020 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst 
RHF. 

 
Etablerte prinsipper er fulgt opp. Foretaket brukte ikke budsjettert resultat 2020 til 
investeringer i 2020. 
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• Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før 
etablering av nye investeringsforpliktelser. 

 
Sunnaas sykehus HF følger løpende opp resultatrisiko og risiko ved 
investeringsprosjekter. Foretaket kan stoppe igangsettelse av nye 
investeringsprosjekter, dersom det underveis i året viser seg at ikke tilstrekkelige 
midler. 
 

3.3.2 Aktivitetskrav  
• Sunnaas sykehus HF skal i 2020 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. 

 
Sunnaas sykehus har ikke hatt en aktivitet i samsvar med de opprinnelige 
aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF. Dette på grunn av covid-19. 
 

3.3.3 Håndtering av covid-19  
• Sunnaas sykehus HF skal fortsette arbeidet med å planlegge og forberede for et høyt 

antall intensivpasienter, i tråd med analyser gjennomført av Folkehelseinstituttet. 
 
Sunnaas sykehus HF kan i løpet av relativt kort til tilrettelegge for inntak av pasienter 
fra akuttsykehus dersom det kommer en formell henvendelse om det. 
 
• Sunnaas sykehus HF skal starte opptrapping til mer normalt drift. 

 
Sunnaas sykehus HF gjenopptok normal drift med nødvendige restriksjoner knyttet til 
besøk og permisjoner fra og med 12.08.20. 
 
• Sunnaas sykehus HF skal styrke samarbeid med kommunene for å håndtere covid-19-

epidemien, herunder legge til rette for faste møtepunkter og så langt som mulig 
innrette samarbeidet i tråd med prinsippene for innføring av helsefellesskap. 

 
Sunnaas sykehus HF samarbeider med ca. 270 kommuner per år. Sykehuset har ikke 
eget opptaksområde. Sunnaas sykehus har opprettet et rehabiliteringstilbud for 
pasienter med følgevirkninger etter alvorlig covid-19 sykdom. 
 
• Sunnaas sykehus HF skal ta i bruk digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling 

der det er mulig og melde behov for justeringer i nasjonale rammevilkår som raskt kan 
iverksettes til Helse Sør-Øst RHF. Dette gjelder blant annet ISF-ordningen, reguleringer, 
praktisk veiledning og nasjonale e-helsetiltak. 
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Sunnaas sykehus HF har lang tradisjon med bruk av videokonferanse (VK) til oppfølging 
av pasienter. Bruk av VK i klinikk og poliklinikk steg til 40 prosent av alle polikliniske 
konsultasjoner under pandemien. Ved utgangen av 2020 ble 22 prosent av alle 
konsultasjoner på Sunnaas sykehus gjennomført ved bruk av VK. Målet er 30 prosent i 
2021. 
 
 
• Sunnaas sykehus HF skal samarbeide med utdanningsinstitusjonene om å finne 

løsninger som bidrar til at flest mulig helsefagstudenter kan gjennomføre praksis. Det 
gjelder spesielt for utdanninger det er særlig behov for, eksempelvis utdanning i akutt-, 
anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, samt bioingeniører. Alternative 
veiledningsformer skal vurderes. 

 
Sunnaas sykehus HF har ikke endret gjennomføring av studentpraksis gjennom 
pandemien for praksisperioder ut over 1 uke. Det betyr at alle praksisperioder, foruten 
observasjonspraksis eller hospiteringer, har vært gjennomført som planlagt i samråd 
med utdanningsinstitusjonene. 
 
• Overordnede rammer for aktiviteten i Sunnaas sykehus HF i 2020 endres som følge av 

covid-19-epidemien. 
 
Ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF 
 
• Sunnaas sykehus HF skal prioritere samarbeid med avtalespesialister om aktiviteten i 

avtalepraksis og inngå samarbeidsavtaler der dette ikke er etablert. 
 
Ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF 
 

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 årsrapporten 2019 

• Andel pasienter som har egenrapporterte data på livskvalitet er høy (91%). 
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• Samtlige pasienter (100%) får kartlagt og vurdert blærefunksjonen under 
oppholdet. 

• 98 % av pasientene får kartlagt og vurdert tarmfunksjonen under oppholdet. 
• Mange pasienter får tilbake funksjonen for kontrollert igangsetting av vannlating 

(53 %), men samtidig er en betydelig del av pasientene fortsatt plaget med 
inkontinens for urin (27 %). 

• Mange pasienter får tilbake funksjonen for kontrollert igangsetting av 
tarmtømming (59 %), men samtidig er en betydelig del av pasientene fortsatt 
plaget med inkontinens for avføring (28 %). 

• Resultater viser at 1 av 3 pasienter har en moderat eller alvorlig nevrogen 
tarmdysfunksjon. NBD score kan i framtid være et nyttig hjelpemiddel i arbeidet 
med å vurdere effekt av behandling. 

• Indikator C viser at mange pasienter har fått opplæring og mestrer 
intermitterende kateterisering på egen hånd ved utreise. Andel personer med 
paraplegi, som ved utreise fra ryggmargsskadeavdeling har normalisert 
blæretømming eller intermitterende kateterisering som hovedmetode, er 84% 

• For å ivareta personens individualitet og selvstendighet er målsettingen å skrive 
pasienter ut til hjemmet. Det er kun 3 % av personer med en ryggmargsskade i 
yrkesaktiv alder som skrives ut til sykehjem i Norge.  

 
For mer informasjon https://www.kvalitetsregistre.no/registers/561/resultater 
 

3.4.2 Andre forhold ved driften  
 
Forskning 
Sunnaas sykehus HF har et aktivt, tverrfaglig forskningsmiljø med et veletablert 
nasjonalt og internasjonalt nettverk. Dette gjenspeiles blant annet gjennom stor aktivitet 
i fire tematiske forskningsgrupper, ni akademiske II’er-stillinger innenfor fysioterapi, 
rehabilitering, sykepleie, radiografi, medisin og psykologi ved OsloMET, universitetet i 
Oslo og Norges idrettshøyskole, samt fem gjesteprofessorater ved Karolinska Institut og 
Sahlgrenska i Sverige, Rigshopitalet i København i Danmark og Monash University i 
Australia. Det er ansatt 20 ph.d.-kandidater og 5 post doc ved foretaket, i tillegg til 14 
ph.d.-kandidater tilknyttet Sunnaas sykehus, men ansatt i andre institusjoner. Sykehuset 
hadde mer enn 80 publikasjoner og det var 1 disputas i 2020. Ca. 20 prosent av 
forskningsfinansieringen er fra eksterne kilder (Forskningsrådet, Stiftelsen DAM, HSØ).  
 
Det pågår flere store forskningsprosjekter sykehuset er involvert i, blant annet i The 
Child-In-Context-Intervention (CICI): A randomized controlled trial addressing chronic 
symptoms of Pediatric Acquired Brain Injury, der formålet er å bedre funksjon og sosial 
deltakelse på hjemmebane, på skolen og i fritidsaktiviteter, samt undersøke om barna og 
familien får det bedre psykisk, og om vi kan hjelpe foreldrene til å håndtere 
utfordringene på en god måte.  

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/561/resultater
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Sunnaas sykehus er aktiv bidragsyter og ansvarlig for nasjonal ledelse av The 
International Spinal Cord Injury Survey (InSCI), med deltagelse fra 22 land og 12 591 
inkluderte deltagere, hvor formålet er å beskrive nåværende livssituasjonen for 
personer med ryggmargsskade og identifisere faktorer som har sammenheng med 
funksjon, helsetilstand, deltagelse og livskvalitet. Spinal Cord injury in the pediatric 
population - An Norwegian and multinational StudyFatgiue er en mulitsenterstudie med 
deltagelse fra 10 rehabiliteringsenheter i 7 land for å kartlegge rehabilitering og 
oppfølging av barn og unge (< 18 år) med ryggmargsskade i Norge, Sverige, USA, Israel, 
Kina, Russland og Palestina, samt å undersøke psykososiale aspekt av å leve med 
ryggmargsskade fra ståstedet til barn og unge i alderen 13-17 år.  
 
Internasjonal aktivitet 
Sunnaas sykehus har et bredt internasjonalt samarbeid innen fag, kompetanse og 
forskning. I 2020 satt pandemisituasjonen sterke begrensninger på reisevirksomheten, 
til hospiteringer, kurs og konferanser. Samarbeidsprosjektene med Ukraina og Libanon 
er holdt i gang med videokonferanser. Der hadde Sunnaas sykehus gode erfaringer fra 
samarbeidet med Uruguay hvor hovedaktiviteten har gått på videokonferanse i flere år. 
Det var planlagt hospitering i Verdens helseorganisasjon (WHO), Genève for å lære 
organisasjonen og bidra inn i programmet om hjelpemidler (GATE), - dette er utsatt til 
2021. Det er en jevn dialog med WHO for hvordan Sunnaas sykehus kan bidra inn i 
satsningen på rehabilitering, Rehabilitation2030, hvor blant annet rollen som et 
collaboration center videreføres inn i 2021.     
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

 
4. 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 2020-2023 og prioriterte tiltak 2020 Sunnaas sykehus HF 
• Økonomisk langtidsplan Sunnaas sykehus HF - styresak 2020 2020-05-29 
• 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. Helsedirektoratet tok vinteren 2020 initiativ til å 
revidere regelverket, et arbeid Sunnaas sykehus følger med stor interesse.  

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%20langtidm%C3%A5l%202020-2023%20og%20prioriterte%20tiltak%202020.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2020/2020-06-05/Sak%202020%202020-05-29%20Saksfremlegg%20%C3%98konomisk%20langtidsplan%202021-2024.pdf
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. 
 
5. Strategier og planer 
Sunnaas sykehus HF viser til styregodkjent utviklingsplan 2035 og strategisk plan 2035 
for gjennomførte prosesser for utvikling av strategiske plandokumenter med forankring 
i plan for strategisk utvikling Helse Sør-Øst RHF.  
 
Ledere, fagpersoner og tillitsvalgte er engasjert og involvert med å operasjonalisere 
foretakets strategiske dokumenter.  
 
Høsten 2020 startet Sunnaas sykehus arbeidet med å planlegge et kompetansemiljø 
innen rehabilitering på Nesodden. Visjonen for Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) er å 
etablere et verdensledende senter innenfor rehabiliteringsforskning og innovasjon, der 
utvikling av nye rehabiliteringsløsninger skjer i samarbeid med brukere og i tråd med 
Sunnaas kjerneverdier, profesjonalitet, engasjement og glede. Dette skal skje gjennom 
tett samarbeid mellom Sunnaas sykehus, akademiske partnere og næringsliv.  
 

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
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