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Sunnaas sykehus HF 
Sunnaas sykehus HF er ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst og Norges ledende 
spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuset 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 rehabiliterings-programmene har et livsløpsperspektiv i 
tilbudet. 

Sykehusets viktigste bidrag til pasienter, pårørende og samfunn er å yte effektiv rehabilitering med 
mål om å styrke pasientenes mulighet til livsutfoldelse, arbeid og samfunnsdeltakelse. Sunnaas 
sykehus har universitetsfunksjoner, nasjonal behandlingstjeneste for pasienter med locked-in 
syndrom, nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser TRS og særskilte regionale oppgaver 
knyttet til rehabilitering, regional koordinerende enhet (RKE) og regional kompetansetjeneste 
rehabilitering (RKR). 

I nærmere 70 år har Sunnaas sykehus vært en viktig aktør nasjonalt og internasjonalt for utviklingen 
av fagområdet høyspesialisert rehabilitering. Pasientene som kommer til rehabilitering på Sunnaas 
sykehus har mistet eller fått svekket funksjoner etter skade eller sykdom. Sykehuset ser det som sin 
oppgave å bygge, sammen med pasienten selv, et fundament for veien videre i livet.  
Det funksjonsnivået pasienten oppnår i rehabiliteringen, med bistand fra sykehusets ansatte med 
spesialisert kompetanse i rehabilitering, skal gi grunnlag for veivalg videre basert på pasientens egne 
forutsetninger, ønsker og verdier. 
I dette dokumentet presenterer Sunnaas sykehus sin virksomhetsidé og strategiske mål for 2035, 
styringsmål 2021 fra Helse Sør-Øst RHF, mål for perioden 2021-2023 og årstiltak 2021.  De årlige 
tiltakene følges opp tertialvis foretaket, gjennom ledelsens gjennomgåelse (LGG) og 
virksomhetsstatus. 

Virksomhetsidé  
Sunnaas sykehus som et offentlig helseforetak har to overordnede oppgaveområder: 

Sunnaas sykehus tilbyr og utvikler høyspesialisert rehabilitering som pasient og samfunn har 
nytte av 
Pasientene, pårørende, samarbeidspartnere og eier opplever et kunnskapsbasert og verdifullt, 
tverrfaglig og høyspesialisert rehabiliteringstilbud der forskning, innovasjon og teknologi er tett 
integrert. 

Sunnaas sykehus gjør andre bedre 
Ved å samhandle med pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med oppgaver i å sikre 
pasientenes helse og velferd, videreutvikler Sunnaas sykehus rehabiliteringsfeltet i Norge og 
internasjonalt. Dette skjer gjennom pasientrettet samarbeid, forskning, innovasjon, utdanning 
og kompetansebygging. 
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Styringsmål for 2021 fra Helse Sør-Øst RHF 
Helse Sør-Øst RHF gir styringskrav til Sunnaas sykehus HF gjennom oppdrag og bestilling 2021, 
inkludert styringsmål. I årlig melding rapporterer foretaket på alle styringsbudskap under 
overskriftene Mål 2020 og Annen oppgave 2020.  

https://www.helse-sorost.no/Documents/Oppdragsdokument%20til%20HF/2021/Oppdrag%20og%20bestilling%202021%20-%20Sunnaas%20sykehus%20HF.pdf


  

4 
 

Strategiske mål 2035 
Basert på vår virksomhetsidé, våre lovpålagte oppgaver og oppdrag fra eier, skal Sunnaas sykehus 
videreutvikle sin status som landets ledende fagmiljø innen spesialisert rehabilitering. Våre 
strategiske mål mot 2035 er 

• A: HØYSPESIALISERT REHABILITERING 
Sunnaas sykehus tilbyr effektive, høyspesialiserte rehabiliteringstjenester slik at pasient og 
pårørende er mest mulig deltakende i samfunnet.  

• B: KOMPETANSEFORMIDLING 
Sunnaas sykehus styrker rehabiliteringskompetansen i samfunnet, i samspill med andre 
aktører.  

• C: FREMTREDENDE FORSKNING OG INNOVASJON  
Sunnaas sykehus er en fremtredende nasjonal og internasjonal aktør for 
rehabiliteringsforskning og innovasjon. 

Strategisk plan 2035, med spesifisering av strategiske mål 2035, er i sin helhet tilgjengelig på 
sunnaas.no. 

  

https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
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Mål for perioden 2021-2023 og prioriterte tiltak 2021 
A 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 rehabiliteringstilbudene med 
definerte målgrupper og rehabiliteringsprogram 
Målansvarlig: Klinikksjef 

1. Ferdigstille rapport for fremtidens samfunnsoppdrag Sunnaas sykehus innen 1.april 2021 

Forventet resultat: 
Rapporten konkretiserer videre utvikling av Sunnaas sykehus. 
 
Tiltaksansvarlig: Klinikksjef 

2. Gjennomgå og revidere alle rehabiliteringsprogram som skal re akkrediteres av CARF 

Forventet resultat: 
Valgte rehabiliteringsprogram er akkreditert av CARF. 
Rehabiliteringsprogrammene er kunnskapsbasert. 
Presentasjonen av rehabiliteringsprogrammene er oppdatert på sunnaas.no på norsk og 
engelsk. 
 
Tiltaksansvarlig: Klinikkoverlege 
 

3. Iverksette fireårig plan for utvikling av polikliniske rehabiliteringsprogram 

Forventet resultat: 
Økt poliklinisk aktivitet sammenlignet med 2020. 
Digital poliklinikk er etablert. 
 
Tiltaksansvarlig: Klinikksjef 

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

4. Gjennomføre pilotering av kvalitetsregister på to kliniske avdelinger i perioden mars til 
september 

Forventet resultat:  
Registering i kvalitetsregisteret er inne i en klinisk arbeidsflyt.   
 
Tiltaksansvarlig: Prosjekteier kvalitetsregister 
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5. Starte registrering av grunnleggende data for alle pasienter i Sunnaas kvalitetsregister 

Forventet resultat: 
Innen desember er alle pasienter inkludert i Sunnas sykehus kvalitetsregister. 
Prosedyrer og retningslinjer er klare ved oppstart 2022. 

Tiltaksansvarlig: Prosjekteier kvalitetsregister 

 

A3)  Alle pasienter har tilgang til digitale verktøy som sikrer samvalg og eierskap til egen  
rehabiliteringsprosess 
Målansvarlig: Klinikksjef 

6. Etablere prosjekt/innovasjonspartnerskap for digital målplan og timeplan innen 1. mai 
 
Forventet resultat: 
I 2021 etableres prosjektplan og det gjennomføres behovskartlegging og markedsdialog. 
 
Tiltaksansvarlig: Prosjekteier 
 

7. Definere og implementere samvalg i rehabiliteringsprogrammene 

Forventet resultat: 
Konkrete rehabiliteringstiltak som gir grunnlag for valg, er beskrevet, prøvd ut som samvalg 
og evaluert. Beskrivelse av «Hva er samvalg i rehabiliteringsperspektiv» er publisert på 
sunnaas.no innen desember 2021. 
 
Tiltaksansvarlig: Prosjekteier 

8.  Videreutvikle læringsspillet Sunbapp i samarbeid med Landsforeningen for hjerte- og 
lungesyke (LHL) 

Forventet resultat: 
Forbedringer av Sunbapp er gjennomført i løpet av 2021. 
Implementert Sunbapp i relevante avdelinger i sykehuset 
 
Tiltaksansvarlig: Prosjekteier 
 

9. Implementere NIMBLE INCOV med selvrapportering av kartlegging av smittestatus  
covid-19. 
 
Forventet resultat: 
Pasienter som kommer til sykehuset selvrapporter covid-19 smittekartlegging via NIMBLE 
INCOV. 
 
Tiltaksansvarlig: Prosjekteier Nimble 
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A4)  Arenafleksible pasienttilbud er definert og tilbys i relevante rehabiliteringsprogram 
Målansvarlig: Klinikksjef 

10.  Definere og systematisere etablerte aktiviteter for digital hjemmeoppfølging 
 
Forventet resultat: 
Beskrivelse av digital hjemmeoppfølging i relevante rehabiliteringsprogram. 
Klargjøre begrepene som benyttes. 
 
Tiltaksansvarlig: Avdelingsleder avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade (MNB) 
 

11. Systematisk utprøve oppfølgingstilbud for pasienter med ryggmargsskade og hjerneskade 
som alternativ til innleggelse, herunder trafikklysprosjektet 

Forventet resultat: 
Gir kontrollpasienter rett type oppfølging til rett tid. 
Reduksjon i antall pasienter som har passert planlagt tid. 
 
Tiltaksansvarlig: Avdelingsleder avdeling for oppfølging 
 
 

A5)  Nytt sykehusbygg er i byggefase, inkludert tilpasninger og ombygninger i 
eksisterende bygg 
Målansvarlig: Administrasjons- og organisasjonsdirektør 

12. Opprettholde dialog med Helse Sør-Øst for å sikre investeringsbeslutning og oppstart 
konseptfase 

Forventet resultat:  

Ferdigstilt framskrivningsrapport  
Vedtak i styret Helse Sør-Øst, senest juni 2021, om oppstart konseptfase for byggetrinn 3. 
 
Tiltaksansvarlig: Administrasjons- og organisasjonsdirektør 
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B: 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 

13.  Utarbeide en standardisert mal for læringsmål  
 
Forventet resultat: 
Læringsmålene for rehabiliteringsprogrammene er publisert på sunnaas.no innen 1. juni. 
 
Tiltaksansvarlig: Avdelingsleder avdeling for ryggmargsskade med enhet for barn og unge 
(RMS) 
 

14.  Implementere læringsmål i målplanen i rehabiliteringsprogrammene 
 
Forventet resultat: 
 
Læringsmål for alle primærrehabiliteringsprogram inngår i den tverrfaglige 
rehabiliteringsprosessen. 
 
Tiltaksansvarlig:  
Avdelingsleder avdeling for ryggmargsskade med enhet for barn og unge (RMS) 

B2) Sykehuset videreutvikler tverrfaglig rehabiliteringskompetanse og har en 
fremtredende rolle i spesialisthelsetjenestens utdanningsvirksomhet for 
rehabilitering  
Målansvarlig: Forskningsdirektør 

15.  Øke verdien av grunn- og etterutdanningsvirksomheten til alle sykehusets helsefaggrupper, 
med utgangspunkt i sykehusets utdanningsprogram for leger i spesialisering. 

Forventet resultat: 
Videreføre arbeidet med å utvikle og tilby sykehusets organiserte LIS utdanningsprogram til 
virksomheter med legespesialistkandidater i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi og 
allmennmedisin, gjennom samarbeidsavtaler og bruk av teknologi.  

Tiltaksansvarlig: Forskningsdirektør 

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 
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16.  Igangsette organisasjonsutviklingsprosess: Utrede samling/organisering av fag, kvalitet, for 
utdanning og kompetanse 

Forventet resultat: 
Avklart funksjon og roller, og forslag til intern organisering av fag, kvalitet, utdanning og 
kompetanse. 
Ny organisering iverksettes fra 2022. 
 
Tiltaksansvarlig: Administrasjons- og organisasjonsdirektør 

17. Etablere Collaboration Center for Verdens helseorganisasjon (WHO) som oppdrag til 
Sunnaas sykehus 

Forventet resultat: 
Avtale er inngått om at Sunnaas sykehus er et samarbeidssenter for WHO.  

Tiltaksansvarlig: Samhandlingssjef 

18. Gjennomføre digital rehabiliteringskonferanse høsten 2021 i samarbeid med relevante 
fagmiljøer 

 
Forventet resultat: 
Ukentlige webinar hver fredag hvor innholdet preges av samarbeid med flere aktører i 
helsetjenester. 
 
Tiltaksansvarlig: Leder regional kompetansetjeneste rehabilitering (RKR) 

19. Utvikle, i samarbeid med relevante aktører, kompetansetiltak for rehabilitering ved 
smertetilstander i muskel/skjelett, som omfatter både spesialist og 
kommunehelsetjenesten 

Forventet resultat: 
Rehabilitering er synlig i pakkeforløp muskel og skjelett som innføres i 2021/2022.  

Tiltaksansvarlig: Leder regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) 
 

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

20.   Nasjonal helse og sykehusplan omtaler i liten grad rehabilitering. Sunnaas sykehus 
utarbeider «Kapittelet som mangler» med tilhørende kommunikasjonsplan og lansering 
våren2021 

Forventet resultat: 
Å bidra til diskusjon om rehabiliteringens plass i helsetjenesten, for å sikre at rehabilitering 
gis prioritet i framtidige politiske dokumenter. 
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Tiltaksansvarlig: Kommunikasjonsdirektør 
21. «De brutte løfters fagfelt»: seminar under Arendalsuka 2021 

 
Forventet resultat: 
Å sikre oppmerksomhet om rehabiliteringens plass i helsetjenesten i ulike kanaler, og å få 
fram hovedbudskap fra «Kapittelet som mangler» jfr tiltak 21. 

 
Tiltaksansvarlig: Kommunikasjonsdirektør 

 
22. Videreføre arbeidet med å sikre innflytelse i helsefellesskapene 

Forventet resultat: 
Sunnaas sykehus er delaktig i helsefellesskapet Sykehuset Østfold. 

 
Tiltaksansvarlig: Samhandlingssjef 

 

23.  Bidra til å definere rollen til koordinerende enhet (KE) med systemansvar for 
koordinatorfunksjonen og individuell plan (IP), ved utvikling av helsefellesskapene 

Forventet resultat: 
Sunnaas sykehus ved regional koordinerende enhet (RKE) samarbeider med 
helsefellesskapene i regionen ved utforming av KE slik at disse fungere etter intensjon. 
Sunnaas sykehus ved RKE er sentral i planlegging og gjennomføring av nasjonalt 
erfaringsseminar om KE, koordinator og IP i april 2021.  

 
Tiltaksansvarlig: Leder regional koordinerende enhet (RKE) 

 
24. Videreføre arbeidet med fag til fag: «gjøre andre bedre» - utviklingsarbeid på sunnaas.no 

 
Forventet resultat: 
Forskningsvirksomheten ved Sunnaas sykehus er til enhver tid oppdatert på sunnaas.no. 
Tilbudet Sunnaas sykehus gir i kompetanseheving som kurs, hospitering og lignende, er 
koordinert og tydelig presentert på sunnaas.no. 
 
Tiltaksansvarlig: Kommunikasjonsdirektør 

B5) Sunnaas er en faglig attraktiv arbeidsplass som rekrutterer fremtidsrettet 
kompetanse 
Målansvarlig: Administrasjons- og organisasjonsdirektør 

25. Utarbeide oversikt over fremtidige kompetansebehov 

Forventet resultat: 
Oversikten gir grunnlag for systematisk og offensiv rekruttering. 
Plan for markedsføring av Sunnaas sykehus som arbeidsplass for nødvendig kompetanse, blir 
etablert-. 
Lederne i alle enheter vurderer særlig behovet for teknologisk kompetanse, type og omfang. 
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Tiltaksansvarlig: Fagdirektør  

26. Etablere og gjennomføre et partssammensatt arbeid for å rekruttere og beholde sykepleiere 
 
Forventet resultat: 
Kontinuitet i ansattgruppen av sykepleiere, sikrer rehabiliteringskompetansen innen de ulike 
rehabiliteringsprogrammene. 

Tiltaksansvarlig: Administrasjons- og organisasjonsdirektør 

27. Videreutvikle program for nyansattes første år i Sunnaas sykehus 
 
Forventet resultat:  
Økt faglig trygghet, kompetanseoverføring fører til lavere turnover i 2021 enn 2019/20. 
 
Tiltaksansvarlig: Administrasjons- og organisasjonsdirektør 
 

28. Innføre retningslinje for bruk av vikarer og fast ansatte 

Forventet resultat:  
Balanse mellom ferske og erfarne medarbeider vil sikre kompetanseoverføring og god 
kvalitet i pasientbehandlingen. 

Tiltaksansvarlig: Administrasjons- og organisasjonsdirektør  

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

29. Fremme forslag til bedre organisering av teknologimodenhetsarbeidet 
 
Forventet resultat:  
Organisering av systemeierskap, forvaltning og drift av IKT løsninger, applikasjoner og 
medisinsk teknisk utstyr er kartlagt og implementert. 
 
Tiltaksansvarlig: Teknologisjef  

30. Etablere en bedre oversikt over behov for kompetanseutvikling knyttet til teknologi og 
digitalisering 

Forventet resultat:  
Digitaliseringsforum har etablert plan for opplæring og gevinstrealisering på 
system/applikasjons-nivå og gjennomfører denne. 
Utvikling av teknologikompetanse for ansatte i Sunnaas er systematisert og monitoreres 
fortløpende gjennom kartlegginger/spørreundersøkelser. 

Tiltaksansvarlig: Teknologisjef 
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31. Gjennomføre teknologi- og digitaliseringsopplæringsprogram for ledere 

Forventet resultat:  
Lederprogrammet gjennomføres med fastlagte, rullerende tema og bidrar til målbar økt 
teknologisk modenhet (se tiltak 34). 
 
Tiltaksansvarlig: Teknologisjef 

32. Følge opp teknologimodenhetsundersøkelsen for ledere og ansatte 

Forventet resultat: 
Undersøkelsen er gjennomført for ledere og alle ansatte og viser en klar endring fra 
undersøkelsen i 2018/19.  
 
Tiltaksansvarlig: Teknologisjef 
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C: Forskning og innovasjon   

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

C1)  Sunnaas sykehus utreder mulighetsrom for Sunnaas Rehabilitation Cluster 
Målansvarlige: Administrerende direktør 

33. Konkretisere mulighetene med et Sunnaas Rehabilitation Cluster 

Forventet resultat:  
Avklare mulighetsrommet for å etablere Sunnaas Rehabilitaion Cluster. 
Forankre planene overfor eier, styret og ansatte i sykehuset. 
 
Tiltaksansvarlig: Forskningsdirektør 
 

34. Etablere et nettverk mellom Sunnaas sykehus og strategiske samarbeidspartnere fra 
akademiske institusjoner, næringsliv og andre aktører 

Forventet resultat: 
Etablere intensjonsavtaler mellom institusjoner. 
Definere overordnet prosjekt og delprosjekter innen forskning, innovasjon og utdanning. 

Tiltaksansvarlig: Forskningsdirektør 

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

35. Etablere gode samarbeidsarenaer for å sikre felles forståelse og plattform for integrert 
samarbeid mellom brukere, klinikk, forskning og innovasjon 

Forventet resultat: 
Forventningsavklaringer til tidsramme, kompetanse, ressurser og økonomi i forsknings- og 
innovasjonsprosjekter. 
Rutine for brukermedvirkning i forskning og innovasjon er utarbeidet.  
Struktur og mandat for implementering av forskningsresultater i klinisk praksis er utarbeidet. 

Tiltaksansvarlig: Forskningsdirektør 
 

36. Legge til rette for pilotering og søknadsprosesser rettet mot kliniske behandlingsstudier 

Forventet resultat: 
Øke andelen pasienter inkludert i kliniske behandlingsstudier sammenliknet med 2020-nivå. 
Øke andelen pasienter inkludert i kliniske oppdragsstudier sammenliknet med 2020-nivå. 

Tiltaksansvarlig: Forskningsdirektør  
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37. Øke synliggjøring og formidling av forskning. 

  
Forventet resultat: 

    Publisere 80 artikler i fagfellevurderte tidsskrifter. 
Formidle forskningen og dens nytte og relevans, både internt i foretaket og blant 
eksterne interessenter og beslutningstakere, blant annet ved å utarbeide en 
kommunikasjonsplan for forskning. 
Sørge for at forskningen benyttes som grunnlag for utvikling av kunnskapsbasert 
praksis til beste for pasientene. 

 
   Tiltaksansvarlig: Forskningsdirektør 

C3) Næringslivssamarbeid er etablert og vel integrert  
Målansvarlig: Innovasjonssjef 

38. Etablere gode systemer, integrasjon og informasjon om testbed i sykehuset med vekt på 
workshoptilbudet. 

Forventet resultat:  
Beskrivelsen er tilgjengelig på intranett/internett innen 1.desember 2021. 
Beskrivelsen sikrer forutsigbare, profesjonelle og transparente prosesser i samarbeidet med 
næringslivet. 

Tiltaksansvarlig: Testbedkoordinator 

39. Gjennomføre workshop med 4-5 firmaer 

Forventet resultat: 
Workshop’ene er gjennomført innen desember 2021. 
Workshopene bidrar med nødvendig erfaring for å utvikle denne samarbeidsarenaen videre. 

Tiltaksansvarlig: Testbedkoordinator 

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

40. Beskrive behov for akademisk kompetansebehov på kort og lang sikt ved Sunnaas sykehus. 

Forventet resultat:  
Avstemme akademisk kompetanse mot klinikkens behov og sykehusets strategiske 
målsetting. 
Sikre seniorkompetanse innenfor forskning og innovasjon, som kan veilede studenter og 
stipendiater, samt lede store forskningsprosjekt. 
Sikre at sykehuset har adekvat prosjektlederkompetanse i forbindelse med søknader om 
forskningsfinansiering fra eksterne finansieringskilder. 

Tiltaksansvarlig: Forskningsdirektør  
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41. Gjennomgå akademiske stillinger og gjesteprofessorater 

Forventet resultat:  
Dekke behov for akademisk kompetanse i forskning. 
Øke internt kompetanse gjennom samarbeid med eksterne professorer. 
Utvide internasjonale relasjoner og nettverk. 
 
Tiltaksansvarlig: Forskningsdirektør  

 
42. Beskrive rammene for klinisk og akademisk karrierevei i foretakets personalpolitikk 

Forventet resultat: 
Tydeliggjøre mulighetene for både klinisk og akademisk karrierevei i Sunnaas sykehus. Inngår 
som del av den enkelte medarbeiders utviklingsplan i medarbeidersamtalemalen. 
 
Tiltaksansvarlig: Forskningsdirektør  

C5) Forskere og innovatører arbeider i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale 
aktører i helsetjenesten, universitets- og høyskolesektoren og med næringslivet 
Målansvarlig: Forskningsdirektør/innovasjonssjef 

43. Ivareta internasjonale kontakter og miljøer i 2021 hvor det meste skjer digitalt 
  
Forventet resultat: 
Skape grunnlag for strategisk prioritering av ansattes deltagelse i internasjonalt arbeid som 
gir grunnlag for strategisk prioritering av aktiviteter/arenaer hvor Sunnaas sykehus bør være. 
Finne et godt format for å formidle kunnskap og erfaringer fra internasjonal 
møter/kongresser. 

Tiltaksansvarlig: Samhandlingssjef  

C6) Sunnaas sykehus øker eksterne finansiert forsknings -og innovasjonsprosjekter 
sammenlignet med tidligere år  
Målansvarlig: Forskningsdirektør 

44. Kvalitetssikre forsknings- og innovasjonssøknader ved systematisk bruk av interne og 
eksterne nettverk  

Forventet resultat: 
Intern gjennomgang av alle søknader som sendes fra Sunnaas sykehus i 2021 . 
Ekstern gjennomgang av forskningssøknader fra Sunnaas sykehus til Stiftelsen DAM og Helse 
Sør-Øst i 2021. 
Arrangere skriveseminar i 2021 for å styrke kompetansen på søknadsskriving og dermed øke 
muligheten for større gjennomslag for innsendte søknader. 
Økt ekstern finansiering av forskningsprosjekter i forhold til 2020. 
Innovasjonssøknader får gjennomslag på ca. 40 prosent av søknadene. 

Tiltaksansvarlig: Forskningsdirektør 
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45.  Jobbe målrettet med programsøknader, for eksempel Senter for forskningsbasert 
innovasjon og kliniske behandlingsstudier 

 
Forventet resultat: 
Styrket nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonssamarbeid, som resulterer i 
formalisert forskningssamarbeid og innsendte søknader til for eksempel Norges 
Forskningsråd (NFR), sammenlignet med 2020-nivå. 
Har etablert sterke arenaer for multisenterstudier i forbindelse med Helse Sør-Øst- og/eller 
NFR-søknader. 
Styrket samarbeidet med næringsliv og akademiske partnere innen forskning og innovasjon 
som resulterer i konkrete søknader om finansiering til Helse Sør-Øst, NFR eller andre 
finansieringskilder, sammenlignet med 2020-nivå. 
 
Tiltaksansvarlig: Forskningsdirektør  
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