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Forslag til vedtak 
 

1. Styret vedtar utkast til strategisk del av «Rullert utviklingsplan 2022-2024» med de 
innspill som kommer i møtet 

2. Utviklingsplan 2022-2024 sendes ut på høring, og kommer til endelig vedtak i mars 
2022   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesodden, 17. desember 2021 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Utkast til rullert utviklingsplan 2022-2024 legges frem for styret for innspill og forankring.  
Sunnaas sykehus HF (SunHF) skal, på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ), utarbeide en rullert 
Utviklingsplan 2035 for perioden 2022-2024.  I arbeidet med rullering av planen, er det valgt å løse 
oppdraget på følgende måte: 
 Del 1: en strategisk del – hva har skjedd og hvilke kommende utviklingstrekk vil gjelde for 

sykehuset 
 Del 2: mål for perioden 2022-2024 
 Del 3: prioriterte aktiviteter for 2022 
 
Styret får her presentert Del 1 og Del 2, som vil være dokumentet som sendes på høring.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Oppdrag 
SunHF har, på lik linje med andre helseforetak, fått i oppdrag å rullere Utviklingsplan 2035 for 
perioden 2022-2024.  En nasjonal veileder beskriver prosess, premisser og innhold for dokumentet.  
Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2024 ligger til grunn som vesentlig føring for arbeidet. 
 
Prosess 
Bred prosess er ført i organisasjonen for å få innspill fra ulike avdelinger, råd og utvalg/forum og 
sentrale nøkkelpersoner.  Arbeidsgruppen har vært partssammensatt med representanter for 
tillitsvalgte, brukerutvalget, ungdomsrådet og de ulike avdelingene i sykehuset.  
 
Utviklingsplanen ble presentert i høstens dialogmøte med brukerorganisasjonene. Det har også vært 
gjennomført besøk til to kommuner (Bærum og Fredrikstad), en privat rehabiliteringsinstitusjon 
(Cato-Senteret) og ett av helseforetakene i HSØ (Sykehuset Østfold).  
 
Styret har i epost mottatt et notat for innspill til Utviklingsplanens del 1 hvor hovedtrekkene er 
beskrevet.  De innspill som kom er søkt ivaretatt i det formatet dokumentet nå har, og som skal 
sendes på høring til samarbeidspartnere innen nyttår.  Endelig versjon vil komme som beslutningssak 
i styremøtet 25. mars 2022.  
 
Prosessen avsluttes med oversending til HSØ innen 1. mai 2022.   
 
Utgangspunkt 
SunHF har en Strategisk plan 2035. Den tydeliggjør mål og prioriterte områder med bakgrunn i 
Utviklingsplan 2035. 
 
Virksomhetsidéer 

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

− Sunnaas sykehus gjør andre bedre 
 
Basert på våre virksomhetsidéer, lovpålagte oppgaver og oppdrag fra eier, skal SunHF videreutvikle 
sin status som landets ledende fagmiljø innen spesialisert rehabilitering.  
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Strategiske mål mot 2035: 

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

• Kompetanseformidling 
Sunnaas sykehus styrker rehabiliteringskompetansen i samfunnet, i samspill med andre 
aktører. 

• Fremragende forsking og innovasjon 
Sunnaas sykehus er en fremtredende nasjonal og internasjonal aktør for 
rehabiliteringsforskning og innovasjon. 

 
Disse ligger fast inn i den rullerte Utviklingsplanen 2022-2024.  
 
Satsninger i 2022-2024 
SunHF skal de nærmeste årene gjøre en omlegging av pasienttilbudet ved å fortsatt øke dag- og 
polikliniske tilbud.  For å lykkes er det mange forhold som må styrkes, som faglig kunnskapsgrunnlag, 
kompetanseutvikling, finansiering av dag/poliklinikk, dialog med samarbeidspartnere og 
brukerorganisasjonene.  
 
Sykehuset har forventninger om at det lokale kvalitetsregisteret og det nasjonale rehabiliterings-
registeret vil gi styringsdata, som kan legges til grunn for å sikre kvalitet og forbedring av 
pasienttilbudet på en systematisk måte, og for utvikling av system for virksomhetsstyring.  

Digitalisering av sykehuset og av pasienttilbudet vil fortsette.  Det må aktivt søkes etter effektive 
arbeidsprosesser for å oppnå bedre resultater for pasientene og mer effektiv drift for ansatte.  

Sentralt for SunHF er å fullføre utviklingen av bygningsmassen, slik at man i 2026 kan fremstå med 
bygg som gir grunnlag for den ønskede utviklingen. 

Samarbeidet med utdanningsinstitusjonene, kommunen og næringslivet om å etablere Sunnaas 
Rehabilitation Cluster (SRC) vil tilføre sykehuset et stort mulighetsrom for å utvikle pasienttilbudet, 
kompetanseformidling, forskning og innovasjon. 

SunHF er ønsket som global bidragsyter av Helse- og omsorgsdepartementet og av WHO (Verdens 
helseorganisasjon).  På ulike måter kan SunHF bidra globalt for å utvikle rehabilitering.  Det nordiske 
samarbeidet har også potensial for videreutvikling. 

Det er klare forventinger fra kommuner og samarbeidssykehus, rehabiliteringsmiljøet og 
brukerorganisasjonene om at SunHF må å ha en tydelig rolle i rehabiliteringsfeltet, videreutvikle 
arbeidet med å «gjøre andre bedre» og være tilgjengelig for samarbeid. 

 
Spørsmål til styret 

1. Kommentarer til de strategisk satsningene? 
2. Er det områder som bør forsterkes?  
3. Er helheten av Utviklingsplanen er godt steg mot ambisjonene for Utviklingsplanen 2035? 

 
Høring 
Utviklingsplanen 2022-2024 vil sendes på høring til helseforetakene i HSØ, private rehabiliterings-
institusjoner, kommunene i HSØ, brukerorganisasjoner og ansattes organisasjoner.  Videre vil 
Utviklingsplan 2022-2024 bli sendt til de andre helseregionene via de regionale koordinerende 
enhetene og Universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger.  
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I høringsbrevet vil det bli bedt om tilbakemelding på helheten i satsningen SunHF de neste årene, og 
om høringsinstansene har noe å tilføye og om SunHF har prioritert i henhold til de behov de ulike 
aktørene ser.  
    

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Styret gis her anledning til innspill på forslag til Utviklingsplan 2022-2024 før det sendes på høring.  
 
Administrerende direktør inviterer styret til å anbefale at Utviklingsplan 2022-2024 sendes på høring 
med de innspill som kommer i møtet.  
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Forslag til Utviklingsplan 2022-2024 Sunnaas sykehus med strategidelen og mål for perioden.  
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