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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, ofte livslang prosess som krever stor 

innsats fra pasienten selv. Rehabiliteringen starter oftest i spesialisthelsetjenesten, 

gjerne allerede på intensivavdelingene. Pasienter blir overført til Sunnaas sykehus i 

tidlig fase etter akutt skade eller sykdom. Her tilbys det høyspesialisert rehabilitering. 

Rehabiliteringen fortsetter etter at pasienten er utskrevet fra Sunnaas sykehus til sitt 

hjemsted i kommunen, og pasienten vil som regel ha et fortsatt behov for praktiske 

løsninger, 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. 

 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, regional delstrategi for pasientsikkerhet og 

kvalitetsforbedring og CARF (Commission on Accreditation for Rehabilitation Facilities), 

danner rammeverket for sykehusets systematiske kvalitets- og forbedringsarbeid. CARF 

er et internasjonalt kvalitetssystem tilpasset medisinsk rehabilitering. Sykehuset har 

siden 2006 blitt CARF-akkreditert på høyeste internasjonale nivå seks ganger; siste re-

akkreditering ble gjennomført i november 2021. Akkrediteringen gir et kvalitetsstempel 

på alle sykehusets rehabiliteringsprogram og virksomhetsstyring. 

 

Foretaket har universitetsfunksjoner med bistillinger ved henholdsvis Universitet i Oslo, 

OsloMet, og Norges Idrettshøyskole og gjesteprofessorer fra Sahlgrenska/Universitetet i 

Gøteborg, Rigshopitalet i København og Monash University i Australia. Foretaket driver 

utstrakt forsknings- og undervisningsvirksomhet.  

 

Sykehusets innovasjonsenhet er sammen med enhet for teknologi og e-helse koblet tett 

opp mot klinikk og forskning, eksterne innovasjonsmiljøer og næringsliv.  
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Sunnaas sykehus har et bredt internasjonalt samarbeid som setter arbeidet i sykehuset 

inn i en global sammenheng. Sykehuset deltar både med å dele og bygge 

rehabiliteringskunnskap og forskning.  

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 767 ansatte som utfører 588 årsverk. Det er 529 faste ansatte i 

foretaket. 78 prosent er ansatt i 100 prosent stilling. Antall ISF-godkjente utskrivelser i 

2021 fra heldøgnsopphold var 3 057. Antall ISF-godkjente polikliniske konsultasjoner 

var 8 195 hvorav 895 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 
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pasientene kommer fra dette området. I tillegg tar sykehuset imot pasienter fra hele 

landet og samhandler med 230 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 pasientene 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). 

 Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering av barn med ervervet 

hjerneskade 

 

Det ble som resultat av en organisasjonsutviklingsprosess knyttet til administrative 

støttefunksjoner i sykehuset etablert en ny avdeling i sykehuset fra 1.1.2021. Avdelingen 

omfatter ikke-kliniske støttefunksjoner som personal, eiendom og teknisk drift, 

sykehusservice, felles dokumentsenter mv.  Målet med etableringen var 

kvalitetsforbedring og effektivisering.  Grunnet ekstraarbeid knyttet til 

pandemihåndtering ble etableringen ikke evaluert ved utgangen av 2021 som planlagt. 

Evaluering gjennomføres i 2022. Høsten 2021 gikk sykehuset i gang med 

konseptfasearbeid for nytt sykehusbygg byggetrinn 3. 

 

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 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 

https://www.sunnaas.no/Documents/Mål%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/Utviklingsplan%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202035.pdf


6 

 

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 perioden 2021-2023 og tiltak for 2021, bygger på sykehusets strategi 2035, 

styringsmål for 2021og på oppdrag- og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF.  

 

Foretaket jobber mot tre strategiske mål frem 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 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:  

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/Mål%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Oppdragsdokument%20til%20HF/2021/Oppdrag%20og%20bestilling%202021%20-%20Sunnaas%20sykehus%20HF.pdf
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 Oppdrag og bestilling (OBD) 2021, sykehusets årlige oppdrag fra Helse Sør-Øst 

RHF.  

 Sunnaas sykehus HFs strategisk plan 2035, med underliggende mål for perioden  

2021-2023 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 2021 i OBD, andre oppgaver i 

OBD, systemkrav i OBD, nasjonale kvalitetsindikatorer og strategi 2035 med mål for 

perioden 2021-2023, 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 

mål for perioden 2021-2023 fremstilles slik: 

 

Mål 2021 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, 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 

 

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 mål for perioden 2021-2023 

Til styret: Risikovurdering i LGG tertialvis og ved årlig rullering av langtidsmålene  

https://helse-sorost.no/Documents/Oppdragsdokument%20til%20HF/2021/Oppdrag%20og%20bestilling%202021%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/
http://www.helsedirektoratet.no/
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Til Helse Sør Øst RHF: Foreløpig risikobilde med tiltaksplan LGG 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 tiltak for 2021. Brukerutvalg og ungdomsråd er med når langtidsmål 

og handlingsplaner utarbeides.  Mål og tiltak 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  

De ansattvalgte representanter ble gjenvalgt i styret for perioden 16. mars 2021 til og 

med 15. mars 2023. Styremøtene har i all hovedsak blitt holdt digitalt på grunn av covid-

pandemien med noen unntak. Møteagendaene til styremøtene har vært tilpasset disse 

forutsetningene, men saker som krever styrets beslutning eller forankring er behandlet i 

tråds med styrets årsplan for 2021.  

  

Styreseminar i februar hadde tematikk «plan for poliklinisk aktivitet i et 4-års 

perspektiv, inkl. status byggetrinn 3», «vurderingsprogrammene» og «presentasjon av 

Sunnaas del to: innovasjon og internasjonal aktivitet». Styreseminaret i juni hadde tema 

«ungdomsrådet ved Sunnaas sykehus», «Sunnaas Rehabilitation Cluster» og «byggetrinn 

3». Seminaret planlagt i november måtte avlyses. 

 

Styret hadde fagdager i 22. og 23. september med besøk på Oslo universitetssykehus og 

Rikshospitalet med overskriften «HSØ-modellen for traumeforløpet – fra akutt til 

spesialisert rehabilitering og utskriving til hjemmet».  

  

Av andre saker som ble tatt opp i løpet av 2021 kan følgende trekkes frem: 

Kvalitetsrapport 2020, årlig analyse alvorlige uønskede hendelser 2020 og HMS-rapport 

2020.  I juni ble miljøarbeidet ved Sunnaas sykehus presentert. Byggetrinn 3 og prosess 

for avvikling av Helse og arbeid Aker helsearena var på sakslisten ved flere av møtene.  I 

tillegg har faste årlige saker som for eksempel virksomhetsstatus, budsjett, resultater, 

protokoller, økonomisk langtidsplan og driftsorienteringer vært behandlet i tråd med 

styrets årsplaner. 

 

Arbeidet med god virksomhetsstyring  

Sykehuset er representert i det regionale nettverket for virksomhetsstyring og opplever 

det nyttig at arbeidet koordineres regionalt. I 2021 har Sunnaas sykehus anskaffet flere 

moduler i kvalitetsportalen. Kvalitetsportalen bidrar til forenkling, effektivisering og 

profesjonalisering av virksomhetsstyringsarbeidet og bidrar til at alle nivåer, inkludert 

styret, får enklere og bedre tilgang til status på måloppnåelse, risiko og samsvar mv. Alle 

ledere i sykehuset inngår årlige lederavtaler som tydeliggjør den enkeltes oppgaver og 

http://www.sunnaas.no/
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ansvarsområder. Avtalene forplikter lederne på leveranser, inkludert budsjett og HMS. 

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 2021.  

 

Eksterne tilsyn 

Det er gjennomført tilsyn i regi av Follo Brannvesen IKS i sykehuset i 2021. Formålet 

med tilsynet var å kontrollere om brannsikkerheten ved sykehuset er ivaretatt og om 

eier og brukere etterlever krav som er gitt i brann- og eksplosjonsvernloven og i 

tilhørende forskrifter. Det er ikke mottatt tilsynsrapport fra tilsynet. 

 

Det er gjennomført tilsyn fra netteier i sykehuset i 2021. Formålet med tilsynet var å 

kontrollere om el-sikkerhet ved sykehuset er ivaretatt og om eier og brukere etterlever 

krav som er gitt i lov- og forskriftskrav. Det ble registrert 3 avvik. Retting av avvik er 

under gjennomføring. 

 

Miljøsertifisering ytre miljø  
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Sunnaas sykehus HF er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 standarden for 

miljøledelse. Sertifikatet er gyldig frem til februar 2023. Helse- og 

omsorgsdepartementet fjerner kravet om ekstern sertifisering av miljøledelse fra 2022. 

Kravet om bruk av ISO 14001 miljøledelse består.  

 

I 2021 besluttet de regionale helseforetakene felles klima- og miljømål for alle sykehus i 

landet. Målene er 20 prosent energisparing og 40 prosent reduksjon i klimaregnskapet 

innen 2030 sammenlignet med 2019. Klimaregnskapet for Sunnaas sykehus i 2021 viser 

så langt at klimagassutslipp er ca. 10 prosent lavere enn i 2019. Reduksjonen knyttes i 

stor grad til redusert reisevirksomhet under koronapandemien. I perioden 2013 til 2021 

kuttet Sunnas sykehus utslippene betydelig, med en reduksjon på 56 prosent. Med en 

baseline i 2019 vil det bli utfordrende for Sunnaas sykehus å oppfylle kravet om 40 

prosent kutt innen 2030. 

 

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 

skal revideres første kvartal 2022. 

 Administrerende direktør, klinikksjef, kommunikasjonsdirektør og administrasjons- 

og organisasjonsdirektør møter alle foretakstillitsvalgte i månedlige møter 

 Øvrige nivå-2 ledere møter alle foretakstillitsvalgte minimum to ganger per år 

 Administrerende direktør og administrasjons- og organisasjonsdirektør har 

halvårlige møter med vernetjenesten 

 Administrasjons- og organisasjonsdirektør og HMS-ansvarlig har jevnlige møter med 

Hovedverneombud 

 Avdelingsledere (nivå 3) har månedlige møter med lokale tillitsvalgte og 

verneombud 

 

Foretakstillitvalgte og hovedverneombud disponerer til sammen 2 stillinger til frikjøp. 

 

Aktiviteter 2021 

Året har vært preget av covid-19 pandemien og mange av de planlagte aktivitetene ble 

avlyst. Den årlige samlingen med ledere, tillitsvalgte og verneombud ble gjennomført 

som et digitalt arrangement.  

De etablerte samarbeidsmøtene er gjennomført digitalt i de periodene det ikke har vært 

i tråd med smittevernreglene med fysiske møter. 
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Samarbeidet med de tillitsvalgte og vernetjenesten er avgjørende for kontinuerlig 

utvikling og forbedring, og for å kunne håndtere utfordringer som har oppstått som 

følge av pandemien. Foretaksledelsen setter stor pris på et slikt konstruktivt samarbeid. 

 

Innspill fra de foretakstillitsvalgte - se vedlegg 1 for innspillet i sin helhet 

Av foretakstillitsvalgt (NSF) Henriette Meltvedt Ringvold 

Det siste året har det vært utfordrende å rekruttere og beholde sykepleiere ved Sunnaas 

sykehus. Flere stillinger ble utlyst uten at det kom inn kvalifiserte søkere. Dette har ført 

til at enkelte avdelinger har gått med for lav sykepleiedekning over tid. Dette er uheldig 

for pasientsikkerheten, kvaliteten, kontinuiteten og arbeidsmiljøet.  

 

Etter sentrale forhandlinger ble det igangsatt et partssammensatt arbeid som skal se 

nærmere på tiltak som kan bidra til å støtte opp om helseforetakenes arbeid med å 

rekruttere og beholde sykepleiere.  

 

I mai ble det brudd i forhandlingene mellom UNIO og Spekter. Mange sykehusansatte ble 

tatt ut i streik, dog ingen ansatte på Sunnaas sykehus.  

 

Det siste året har det vært utskiftinger i tillitsvalgtapparatet. Foretakstillitsvalgte har 

trukket seg fra vervet på bakgrunn av arbeid- og tidspress, uten å få inn en erstatter. Det 

betyr at vi går inn i 2022 uten foretakstillitsvalgt for Akademikerforbundet, Delta og for 

Norsk Fysioterapeutforbund. De frikjøpte tillitsvalgte ønsker i 2022 å utarbeide en ny 

avtale om økt frikjøpt tid og større fokus på at de plasstillitsvalgte får tid til å utføre 

vervet sitt på en tilfredsstillende måte.  

 

Tillitsvalgte har bidratt i en rekke prosesser i 2021 

 Foretakstillitsvalgt var del av vaksineutvalget i Sunnaas sykehus HF og opplevde god 

informasjonsflyt og medvirkning under prioritering av vaksinedoser i sykehuset. 

 Tillitsvalgte inviteres til å delta i de fleste ansettelsesprosesser og er godt informert om 

stillinger som lyses ut, men savner mer involvering i prosessen før utlysning og selve 

utlysningsteksten.   

 Sunnaas sykehus HF har vært uten fagsjef for sykepleie siden midt 2021. 

Foretakstillitsvalgt har stor medvirkning i den pågående ansettelsesprosessen.  

 Tillitsvalgte deltok på digital årlig samling sammen med ledergruppen i foretaket og 

vernetjenesten. 

 Tillitsvalgte deltok på digitalt budsjettseminar. Foretakstillitsvalgte har tidligere 

etterspurt mer informasjon om budsjettprosessen og ønsker i 2022 lengre frister på 

innkallelse til budsjettseminaret i tillegg til bedre tid til å forberede innspill til 

drøftingsmøte i etterkant.   

 Tillitsvalgte var godt involvert i prosessen med å dele avdeling for vurdering i to 

avdelinger; avdeling for funksjonsvurdering og avdeling for oppfølging av 

hjerneskade. Det har vært et godt samarbeid under hele endringsprosessen.  
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 Sunnaas sykehus er i gang med konseptfase for byggetrinn 3. Foretakstillitsvalgte 

deltar i prosjektgruppe og styringsgruppe. 

 

Innspill fra vernetjenesten - se vedlegg 2 for innspillet i sin helhet 

Av hovedverneombud (HVO) Brit Langfeldt Øverland. 

 

Sunnaas har 16 verneombud og ett hovedverneombud i 50 prosent frikjøp i 2021. 

Det er gjennomført 10 verneombudsmøter à 1.5t.  Foruten en møteplass for 

informasjonsflyt, har dette vært tematisert:  

 Nytt organisasjonskart etter OU 

 Innspill til HMS mål 2021 

 Møter med miljøleder, smittevernoverlege, administrerende direktør og 

administrasjons- og organisasjonsdirektør, HMS-rådgiver og BHT 

 Arbeidsgruppe verneombud har gitt innspill til Utviklingsplan 2035 med mål og tiltak 

2021-2023 

Samarbeidsfora for hovedverneombud  

 Samarbeidsmøte verneombud, administrerende direktør og administrasjons -og 

organisasjonsdirektør 

 AKAN, Arbeidslivets kompetanseutvalg mot rus og avhengighet 

 AMU (Arbeidsmiljøutvalget) 

 AMU arbeidsutvalg 

 Fast møte med HMS-rådgiver  

 Revisjonskomité 

 Dialogmøte klinikkverneombud og klinikkledelsen 

 Sentralt kvalitetsutvalg (SKU) 

Samarbeid: HVO inviteres til ukentlig samarbeidsmøte med foretakstillitsvalgte, FTV, 

og til månedlig Forum for FTV. Beklageligvis deler ikke HVO de faste samarbeidsfora der 

FTV møter nivå 1 og 2. Dette er begrunnet med ansvaret i fagforeningenes avtaleverk. 

Vernetjenesten vil jobbe mot forbedring av prinsipp 3 i HSØ 12 prinsipper for 

medvirkning i omstilling og for forståelse at Arbeidsmiljøloven kap.6.2.(4) er like 

gjeldende for HVO som den er for verneombudene i verneområdene. 

 

Pandemisituasjonen: Personalavdelingen informerer og ber om innspill i fellesmøter 

med HVO og FTV gruppen. Det informeres meget bra om smitte i sykehuset på Intranett. 

HVO sitter ikke i beredskapsledelsen. 

 

Byggetrinn 3: Konseptfase-vedtaket i HSØ i oktober gir utsikt for et bedre fysisk 

arbeidsmiljø for mange medarbeidere. Planleggingen så langt er positiv med tanke på 

involvering av verneombud. HVO er representert i styringsgruppen.   

 

Innspill fra brukerutvalg - se vedlegg 3 for innspillet i sin helhet 

Av leder Anne Beate Budalen 
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Brukerutvalget består av seks 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 lang rekke utvalg, råd, prosjekt- og erfarings- 

grupper der vi bidrar med råd og kompetanse sett fra vårt ståsted som pasienter, brukere og 

pårørende.  

 

På grunn av koronapandemien ble mange av de fysiske møtene på sykehuset avlyst også i 

2021 og avholdt digitalt. Gjennom hele 2021 har BU holdt god kontakt med Sunnaas sykehus 

og holdt seg oppdatert på sykehusets situasjon.  

 

 Brukerutvalget har invitert sykehusets forskningsgrupper til møtene for å informere 

om sitt arbeid.  

 Brukerutvalget har hatt møter 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 2021.  

 Brukerutvalget arrangerte sammen med lærings- og mestringssenteret to dialogmøter 

med brukerorganisasjonene. 

 Brukerutvalget har engasjert seg i sykehusets målsetninger for 2022-2024, nytt 

sykehusbygg, brukerundersøkelsene og rehabiliteringsreformen. 

 

Innspill fra ungdomsråd – se vedlegg 4 for innspillet i sin helhet 

Av leder Rina Myrvang 

 

Til tross for utfordringer med pandemien har ungdomsrådet vært aktive og gjennomført 

alle årets ti møter, de fleste digitalt. Ungdomshelseprosjektet har vært en stor del av 

rådets arbeid i 2021. Ungdomsrådet har også deltatt på flere områder på Sunnaas 

sykehus, og samarbeidet godt med flere forskjellige instanser. I januar 2021 overtok 

Rina Myrvang som leder. To medlemmer sa opp plassene sine i rådet for å prioritere 

skole og studier. Nye medlemmer er rekruttert. 

 

Ungdomsrådets mål for 2021:  

 Å følge opp og delta i prosjektet om ungdomshelse 

 Å gjøre ungdomsrådet kjent blant personalet på Sunnaas sykehus 

 Å møte ungdom i avdelingene og få ungdom på Sunnaas sykehus til å møte hverandre  

Ungdomsrådet har i 2021  

 Deltatt i prosjekt om ungdomshelse og -informasjonsmateriell  

 Definert behov for ungdomsvisitt 

 Deltatt med innlegg på en rekke fagseminar og møter 



14 

 

 Revidert eget mandat  

 Gitt innspill til dokumentet Norge trenger en rehabiliteringsreform.  

 Gjennomført ungdomstreff i ungdomsrommet 

 Gitt innspill til brukerundersøkelse Sunnaas sykehus 

 Deltatt i samarbeidsmøter med brukerutvalget på Sunnaas sykehus. 

 Deltatt på strategisamling med utvidet ledergruppe, foretakstillitsvalgte og 

vernetjenesten 

 

2. Vurdering av virksomheten  

2.1 Positive resultater og uløste utfordringer 

 

Positive resultater 

 

Pasienttilfredshet  

Strenge smitteverntiltak og restriksjoner har gjort sykehusopphold ekstra krevende for 

mange pasienter i 2021. 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. I 2021 deltok 44 prosent av alle inneliggende pasienter i 

undersøkelsen, hvorav 91 prosent av alle voksne 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 93 prosent opplevde å bli 

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, og det velges ut forbedrings- 

og bevaringsområder.  

 

Høy forsknings- og innovasjonsaktivitet 

 Sunnaas sykehus fikk innvilget fem ph.d.-stillinger fra Stiftelsen Dam og én ph.d.-

stilling fra Helse Sør-Øst RHF i 2021 fra konkurranseutsatte eksterne 

forskningsmidler. I tillegg mottok foretaket en tildeling gjennom Norges 

forskningsråds fellesløftet for store, tverrfaglige forskerprosjekter i FRIPRO for et 

forskningsprosjekt i samarbeid med NTNU. Dette prosjektet ledes fra Sunnaas 

sykehus. Til støtte til forskningssøknadsprosesser tildelte Rolf og Birgit Sunnaas’ 

minnefond 500 000 kr i 2021. 

 Sunnaas sykehus er aktiv bidragsyter i internasjonale forskningsnettverk og er 

ansvarlig for nasjonal ledelse av The International Spinal Cord Injury Survey (InSCI). 

Studien har deltakelse fra 22 land og 12 591 inkluderte deltakere. Formålet er å 

beskrive nåværende livssituasjonen for personer med ryggmargsskade og 
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identifisere faktorer som har sammenheng med funksjon, helsetilstand, deltagelse og 

livskvalitet.  

 Sunnaas sykehus fikk innvilget 10 millioner kroner fra Innovasjon Norge til oppstart 

av et nytt innovasjonspartnerskap, MAP (Mål og aktiviteter med pasienten i 

sentrum). Dette er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, Nesodden kommune og 

Høgskolen i Østfold. I 2021 har partene etablert prosjektet, gjennomført behovsfase 

og planlagt markedsdialog i januar 2022.  

 Sunnaas sykehus testbed er etablert og under videre utvikling. Modellen er på 

forespørsel delt med seks ulike HF, et RHF, Oslo kommune og private aktører som 

bygger opp lignende tjeneste.  

 Sunnaas sykehus har et tett samarbeid med universitet og høyskoler om ikke-

medisinfaglige studenter. For 2021 omfatter dette 32 masterstudenter fordelt på 

både enkeltstudenter, grupper, emner og masteroppgaver fra følgende studiesteder; 

UiA, AHO, UiO, BI, MNBU, og OsloMet.  

 

Nytt sykehusbygg, byggetrinn 3 

I oktober 2021 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF at «planleggingen for byggetrinn 3 ved 

Sunnaas sykehus HF videreføres til konseptfase". Dette vil bidra til å skape gode arealer 

for fremtidens pasientbehandling og arbeidsplass.  

 

Akkreditert for tre nye år 

Sunnaas sykehus har siden 2006 blitt CARF-akkreditert (Commission on Accreditation 

for Rehabilitation Facilities) på høyeste internasjonale nivå seks ganger; siste re-

akkreditering var november 2021. Akkrediteringen setter et kvalitetsstempel på alle 

sykehusets rehabiliteringsprogram og virksomhetsstyring. CARF er et internasjonalt 

kvalitetssystem tilpasset medisinsk rehabilitering.   

 

Pilot nasjonalt rehabiliteringsregister  

Rehabiliteringsregisteret er et landsomfattende kvalitetsregister for rehabilitering i regi 

av Helsedirektoratet og er under oppbygging. Siden mars 2020 har Sunnaas sykehus 

vært pilotinstitusjon for registeret og bidrar sentralt til utviklingen av registeret. 

Foretaket har signalisert til Helsedirektoratet at vi ønsker å fungere som 

rehabiliteringsregisterets fagmiljø etter at pilotfasen er over. 

 

Utdanning av leger i spesialisering  

1. oktober 2021 godkjente Helsedirektoratet Sunnaas sykehus HF som 

utdanningsvirksomhet i fysikalsk medisin og rehabilitering. Kravene i 

Spesialistforskriften er minimum 70 timer undervisning i året for leger i spesialisering. I 

2021 gjennomførte Sunnaas sykehus 73 timer organisert undervisning i henhold til 

sykehuset 3-årige internundervisningsplan for fysikalsk medisin og rehabilitering og 

nevrologi. Deler av undervisningen ble gjennomført digitalt  

 

Lederopplæring i teknologimodenhet 
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En kartlegging av teknologimodenhet i 2018/19 avdekket et stort behov for 

kompetanseheving for ledere innen områdene teknologi og digitalisering, nye tjenester, 

og endring av lederrollen i en digital hverdag. Et omfattende lederopplæringsprogram er 

gjennomført, og ny kartlegging av teknologimodenhet 2021 viste klar fremgang på alle 

områder. Basert på siste kartlegging, er opplæringsprogrammet justert, og fortsetter 

gjennom 2022. 

 

Kompetanseportalen 

Sunnaas sykehus HF har tatt i bruk kompetanseportalen for å understøtte arbeidet med 

strategisk kompetansestyring i foretaket. Dette er spesielt viktig i en periode hvor vi, 

som andre foretak, opplever konkurranse om ressursene. 

 

Uløste utfordringer 

 

Rekruttering til sykepleietjenesten 

Sunnaas sykehus konkurrerer med helsetjenesten for øvrig om personell til 

sykepleietjenesten. God og tilstrekkelig rekruttering er avgjørende for å yte gode 

pasienttjenester. Det brukes mye tid på å sikre å ha god nok bemanning til enhver tid, og 

det har vært gjennomført prosesser i samarbeid med ansattes representanter for å 

dekke behovet. 

 

Høyt sykefravær og fravær knyttet til pandemi 

I 2021 var sykefraværet i Sunnaas sykehus HF på 8, 2prosent. Det er noetillitsvalgte 

 høyere enn i 2020. Måltallet var 6,3 prosent. Sykefraværet i de store kliniske 

avdelingene har gjennom høsten vært stigende med en topp i november på opp mot 14 

prosent. Deler av sykefraværet er knyttet til pandemien. Det er grunn til å tro at det 

høye fraværet i seg selv genererer fravær fordi det fører til større slitasje i bemanningen. 

Fraværet har også ført til høy bruk av månedsverk og variabel lønn. 

 

Tilbake til arbeidshverdagen 

Etter to år med pandemi og endret arbeidssituasjon for mange av sykehusets ansatte vil 

det være vesentlig i 2022 å etablere gode rutiner for «den nye normalen». Ledelsen vil i 

nært samarbeid med foretakets ansatterepresentanter og vernetjenesten vurdere ulike 

tiltak for å gjøre overgangen trivelig og smidig, særlig hensyntatt medarbeidere som har 

blitt ansatt under pandemien og derfor har fått begrenset med kjennskap til sykehuset 

og kollegaer. Det skal arbeides med forutsigbarhet knyttet til hjemmekontorløsninger, 

sosiale arenaer, inkludering og fellesskap. 

 

Avvikling av poliklinisk tilbud til pasienter med muskel – og skjelettlidelser - 

Helse- og arbeid, Aker helsearena 

Sunnaas sykehus HF fikk i 2007 tildelt «Raskere tilbake» - prosjektmidler, senere Helse 

og arbeid-midler, for å etablere et poliklinisk tilbud til pasienter innenfor muskel- og 

skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser. Tilbudet ble etablert og utviklet over en 
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tiårsperiode og har siden 2012 vært etablert på Aker helsearena. I 2018 gikk Helse og 

arbeid-tilbudene fra prosjektorganisering til ordinær drift. Områdesykehusene ble 

pålagt å sørge for at tiltak som har vist seg å ha god effekt på muskel- og skjelettlidelser 

og angst og depresjon, ble integrert i ordinær drift, eller ble gjort tilgjengelige for eget 

opptaksområde gjennom avtaler med, eller kjøp fra andre.  

Sunnaas sykehus HF har ikke eget opptaksområde, er ikke finansiert gjennom 

inntekstmodellstrukturen og ble av den grunn ikke tildelt driftsmidler i overgangen fra 

prosjekt til ordinær virksomhet. Det har siden 2018 vært arbeidet med å få på plass 

avtaler med samarbeidende sykehus for å sikre finansiering av tilbudet gjennom kjøp av 

tjenester. Forpliktende avtaler om kjøp av tjenester har ikke vært mulig å få til. Det ble 

igangsatt en prosess 1.tertial 2021 som resulterte i at styret i Sunnaas sykehus i 

desember 2021 vedtok avvikling av Helse og arbeid-tilbudet på Aker helsearena fra og 

med 01.01.22 

 

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 

Omstillingsbehov fra 2020 ble i hovedsak videreført i 2021 på grunn av covid-19 

pandemien og nødvendig håndtering av denne. De ansatte har bidratt med 

profesjonalitet og engasjement for å sikre god kvalitet i pasientbehandlingen til tross for 

til dels uforutsigbare arbeidsdager. 

 

Organisasjonsutvikling 

En større organisasjonsutviklingsprosess knyttet til fag, kompetanse og utdanning er 

utsatt til 2022 grunnet manglende kapasitet som følge av pandemihåndtering.  Det er 

gjennomført tilpasningsprosesser i klinikken, ved at en større avdeling er delt i to for å 

sikre enda bedre pasientforløp. Helse- og arbeidspoliklinikken ble nedlagt ved årsslutt, 

og ansatte absorberes i øvrig sykehusvirksomhet. Organisasjonen har vært involvert i 

endringene, og effekter tas ut i 2022. 
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DEL II: RAPPORTERINGER 

 

3. Oppfølging av styringsbudskap for 2021 

 

3.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

3.1.1 Ventetid somatikk  

 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres i alle helseforetak sammenliknet med 2020. 

 

Gjennomsnittlig ventetid i 2021 er 47 dager for avviklede pasienter på Sunnaas sykehus 

HF. Det er 20,1 dager færre enn i 2020.  

 

 I 2021 skal gjennomsnittlig ventetid innen somatiske tjenester være under 54 dager i 

helseforetakene i Helse Sør-Øst. Målet er å oppnå gjennomsnittlig ventetid under 50 

dager i 2022. 

  

Gjennomsnittlig ventetid i 2021 er 47 dager for avviklede pasienter på Sunnaas sykehus 

HF, det er under måltall på 54 dager. For å redusere ventetiden er tiltak utarbeidet: 

 Venteliste til rehabiliteringsprogram på tvers av avdelingene, gir oppfølgingstilbud 

på primæravdelingene 

 Kompetansehevingstiltak iverksatt fleksibel bruk av ressurser for å ivareta flere 

pasientgrupper på tvers av kliniske avdelinger 

 Kontinuerlig inntak av utsatte pasientopphold ved ledig kapasitet: ringeliste 

 Planlegger for overbooking av pasienter  

 

3.1.2 Pasientavtaler 

 Helseforetaket skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 

2019 (passert planlagt tid). Helseforetaket skal overholde minst 95 pst. av avtalene 

innen utgangen av 2021. 

 

Sunnaas sykehus HF overholder 94 prosent av pasientavtalene ved utgangen av 2021. 

Sammenlignet med desember 2019 er det en forbedring på 2,7 prosentpoeng (91 

prosent) og 4,7 prosentpoeng (89 prosent) sammenlignet med desember 2020.  

For å redusere passert planlagt tid er følgende tiltak utarbeidet: 

 Organisering for mottak av pasienter til kognitiv rehabilitering 

 Bruk av ventelister til rehabiliteringsprogrammene på tvers av avdelinger, gi 

oppfølgingstilbud på primæravdelingene 

 Kontinuerlig inntak av utsatte pasientopphold ved ledig kapasitet: ringeliste 

 Monitorering av avbestillinger/utsettelser grunnet covid-19 

 Planlegge for overbooking av pasienter 
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 Bruk av videokonferanse i oppfølgingsprogram for ryggmargsskade og 

traumatisk hjerneskade 

 

 

 
 

 

 Helseforetaket skal øke andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 måneder 

i 2021, sammenliknet med andre halvår 2020: Dette skal måles ved indikatoren 

planleggingshorisont. 

 

Indikatoren planleggingshorisont viser antall og andel planlagte pasientavtaler seks 

måneder frem i tid. Sunnaas sykehus HF har økt andelen planlagte pasientavtaler seks 

måneder frem i tid fra 63 prosent i desember 2020 til 74 prosent i desember 2021.  

 

Foretaket har som mål om å bli bedre til å planlegge fastsatte timeavtaler. Poliklinikken 

informerer og sprer kunnskap om polikliniske konsultasjoner i sykehuset og oppfordrer 

avdelingene til ha faste tider og faste ressurser til poliklinisk virksomhet. På denne 

måten kan poliklinisk virksomhet planlegges i god tid. Poliklinikk tilstreber også å gi ny 

time til pasienter på vei ut av sykehuset der hvor det er aktuelt.   

Tiltak: Dette arbeidet vil fortsette i et fireårsperspektiv. 
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 Andelen polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video og telefon skal være 

over 15 pst. 

 

I 2021 ble 29,3 prosent av alle polikliniske konsultasjoner i Sunnaas sykehus HF 

gjennomført over video og telefon. Det er 14,3 prosentpoeng over målet. Når det gjelder 

videokonsultasjon har Sunnaas sykehus høyest andel av alle helseforetakene i Helse Sør-

Øst. Andelen telefonkonsultasjoner er imidlertid lav sammenlignet med andre 

helseforetak i Helse Sør-Øst og sykehuset har potensial for å gjennomføre flere 

konsultasjoner over telefon.  

 

Poliklinikk sprer kunnskap om digitale konsultasjoner i sykehuset både muntlig og 

skriftlig på ulike arenaer. Egne prosedyrer i kvalitetssystemet Heliks er utarbeidet i 

samarbeid med enhet for teknologi og e-helse for å sikre pasientsikkerhet og økt kvalitet 

på konsultasjonene.  

 

Tiltak: Implementere prosedyrene bedre i sykehuset. 

 

3.1.3 Uønsket variasjon 

 Uønsket variasjon skal reduseres og data fra helseatlas og kvalitetsregistre skal brukes. 

 

Sunnaas sykehus HF bruker data fra det norske ryggmargskaderegisteret NorSCIR i 

kvalitetsarbeid. Resultater fra det sentrale Rehabiliteringsregisteret er tilgjengelig for 

alle ansatte via sykehusets ledelses- og informasjonssystem; de oppdateres månedlig og 

brukes i kvalitetsmonitorering. 

 

Et eget Sunnaas-kvalitetsregister er under oppbygging med registrering fra 2022. 

Resultatene vil bl.a. gi et bedre grunnlag for et mer systematisk arbeid med å avdekke 

uønskete variasjoner samt velge ut og følge opp tiltak. 
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Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved locked-in syndrom arbeider 

kontinuerlig med å sikre likeverdig tilgang til tjenesten gjennom samarbeid med den 

faglige referansegruppen og fagmiljøene. Presentasjon om behandlingstilbudene på 

sykehusets intranettsider er systematisk gjennomgått og oppdatert for å bedre 

informere henvisere, pasienter og pårørende; dette er et av bidragene for å sikre at 

informasjon om tilbudene når ut og pasienter som er i målgruppen for sykehusets 

tilbud, henvises. 

 

Digitale helsetjenester bidrar med å redusere uønsket variasjon. Sunnaas sykehus 

jobber systematisk med videreutvikling av digitale tilbud. I 2021 ble 29,5 prosent av alle 

polikliniske konsultasjoner på Sunnaas sykehus gjennomført i form av video- eller 

telefonkonsultasjoner. 

 

3.1.4 Kapasitetsutnyttelse  

 Helseforetaket skal gjennomføre tiltak som gir kortere ventetider ved poliklinikker i 

2021. 

 

Gjennomsnittlig ventetid i 2021 var 42,3 dager for pasienter til poliklinikk. Det er 13,5 

dager færre enn i 2020. Ventetiden i 2020 var sterkt påvirket av koronapandemien og 

det er derfor vanskelig å sammenligne. Ventetiden i 2019 for poliklinikk var 42,1 dager, 

omtrent lik 2021. 

 

Poliklinisk virksomhet på Sunnaas sykehus skal økes. Dette punktet må sees i 

sammenheng med økt andel planlagte pasientavtaler. Økt andel planlagte 

konsultasjoner vil kunne gi kortere ventetider.  

 

Tiltak: Prosedyren om ventelisteoppfølging revideres, implementeres, evalueres og 

eventuelt justeres.  

 

3.2 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  

3.2.1 Pasientsikkerhet og sikkerhetskultur 

 Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med metoden GTT, skal 

reduseres til 10 prosent eller lavere. 

 

Sunnaas sykehus HF gjennomfører ikke kartlegging av pasientskader gjennom global 

trigger tool (GTT), da systemet ikke er tilpasset medisinsk rehabilitering.  

 

 Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak skal være minst 75 prosent, 

målt gjennom undersøkelsen Forbedring og beregnet med Helsedirektoratets definisjon 

på indikatoren. 
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Sunnaas sykehus HF har et resultat på andel enheter med godt sikkerhetsklima på 82,8 

prosent. 

  

3.2.2 Legemidler  

 30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektret antibiotika i 2021 sammenliknet 

med 2012. 2021 er siste året for Handlingsplan mot antibiotikaresistens i 

helsetjenesten og målepunkt for planperioden.  

 

Sunnaas sykehus HF nådde målet om 30 prosent reduksjon i bruk av bredspektret 

antibiotika i 2017, sammenlignet med 2012. I 2020 så vi en tendens til økt forbruk 

sammenliknet med de to foregående årene, se figur 1. Mulige forklaringer på dette kan 

være færre innleggelser i 2020 som følge av pandemien (70 senger stengt i mars-august 

2020) og tendens til at pasienter kommer til Sunnaas sykehus fra akuttsykehus tidligere 

i forløpet enn før. Målingene fra 1. og 2. tertial i 2021 viser et betydelig økt forbruk 

sammenliknet med tidligere målinger. Gjennomgang av pasientjournaler på avdelinger 

med størst forbruk viser at et fåtall medisinsk komplekse pasienter i stor grad bidrar til 

økt forbruk av bredspektret antibiotika i sykehuset.  

Målet om 30 prosent reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika sammenliknet med 

tall fra 2012 er ikke nådd slik det fremgår av tabellen under. Innkjøpstall fra hele 2021 

viser imidlertid at DDD/ 100 liggedøgn er 1,86, altså lavere enn tallet gjengitt i tabellen 

(2,54). Grafisk fremstilling av samlet forbruk av bredspektret antibiotika for 1., 2. og 3. 

tertial er p.t. ikke publisert fra KAS (Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i 

spesialisthelsetjenesten). 
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Figur 1: Forbruk av et utvalg bredspektret antibiotika ved Sunnaas sykehus HF 

 

 

 Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med Norsk Helsenett legge til rette for at En vei inn-

løsningen/melde.no tas i bruk for melding av uønskede hendelser, herunder 

bivirkninger av legemidler og vaksiner. Helseforetaket skal følge opp dette arbeidet. 

 

Sunnaas sykehus HF omtaler og lenker til felles meldeordning via melde.no i 

retningslinjer/prosedyrer for bivirkninger av medikamenter og vaksiner, samt melding 

av uønskede hendelser. Klinikkoverlege og legegruppen er informert om 

meldeordningen og retningslinjer/prosedyrer omtales på intranett.  

 

 Helseforetaket skal øke bruken av elektronisk identifiserbare legemidler på dosenivå 

etter hvert som Sykehusapotekene HF kan fremskaffe disse enten gjennom 

egenproduksjon eller via LIS-avtaler (legemiddelinnkjøpssamarbeidet). Dette som 

forberedelse til innføring av lukket legemiddelsløyfe. 

 

Sunnaas sykehus HF er godt i gang med innføring av endosesystemet. Gjennom 2021 har 

ytterligere to avdelinger ved sykehuset implementert endosesystemet og det gjenstår nå 

bare én av åtte avdelinger. Det foreligger plan for innføring på den siste avdelingen hvor 
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innføringen har blitt forsinket på grunn av pandemien og annet som har fått høyere 

prioritet.  

 

Tall fra sykehusapoteket til og med 3.kvartal 2021 viser at Sunnaas sykehus bruker 38 

prosent elektronisk identifiserbare legemidler (51 prosent medregnet endoser som 

leveres fra industrien). Det bemerkes at ikke alle legemidler pakkes i endose, og at det i 

2021 har vært en del leveringsproblemer med endoser. 

 

3.2.3 Korridorpasienter 

 Ingen korridorpasienter. 

 

Sunnaas sykehus HF har kun elektiv behandling og derfor ingen korridorpasienter. 

 

3.2.4 Epikriser somatikk 

 Minst 70 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk 

helsetjeneste. 

 

Sunnaas sykehus HF sendte totalt 76 prosent av epikrisene innen én dag i 2021.  

 

3.2.5 Behandlingstilbud  

 Helseforetaket skal vurdere behov for økte ressurser for å sikre faglig kvalitet, 

kompetanse, likeverdige tjenestetilbud og samhandling i habiliteringstjenestene, i 

samsvar med Helsedirektoratets veileder. 

 

Ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF. 

 

 Helseforetaket bes om å sikre at rehabiliteringstilbud innen spesialisthelsetjenesten 

ikke legges ned før man har sikret at kommunene eventuelt er i stand til å overta 

ansvaret for de aktuelle pasientgruppene. 

 

Sunnaas sykehus avvikler tilbudet Helse og arbeid på Aker helsearena f.o.m. 1. januar 

2022. Dette tilsvarer ca. 1200 polikliniske konsultasjoner. Tilbudet skal ivaretas av 

øvrige helseforetak i regionen. 

 

 Det vises til vedtak i foretaksmøte 15. juni 2021 for Helse Sør-Øst RHF om tverrfaglige 

senfølgeklinikker etter covid-19. Helseforetakene skal sørge for at pasienter som 

henvises med senfølger etter covid-19 får et behandlingstilbud tilpasset pasientens 

behov.  Det vises her til veiledning for rehabilitering etter covid-19 utarbeidet av 

Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst. Pasienter med langvarige, 

komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19 infeksjon og hvor 
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funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad skal henvises til tverrfaglige regionale 

senfølgeklinikker. 

 

Ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF da foretaket ikke er et områdesykehus. 

 

 Sunnaas sykehus HF og Sykehuset i Vestfold HF skal videreutvikle de tverrfaglige 

regionale senfølgeklinikker for utredning og diagnostisering av pasienter som får 

langvarige, komplekse og sammensatte symptomer etter akuttforløpet av covid-19, 

hvor funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad. God samhandling med 

primærhelsetjenesten bør vektlegges, både i organisering av tilbudet og i oppfølgingen 

av den enkelte pasient. Det skal rapporteres på status for tilbudet innen 1. september 

2021.  

 

Senfølgepoliklinikk er etablert på Aker helsearena f.o.m. 01.09.21. Dette ble rapportert 

til Helse Sør-Øst RHF innen fristen. 

 

3.2.6 Forskning og innovasjon  

 Antall kliniske behandlingsstudier i helseforetakene som inkluderte pasienter i 2021 

skal  økes med minst 15 pst. sammenliknet med året før. 

 

Antall registrerte kliniske studier ved Sunnaas sykehus økte fra to i 2020 til ni i 2021, og 

antall pasienter inkludert i kliniske studier økte fra 18 til 138 i samme periode.  

Et eksempel på klinisk studie er 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.  

Det var høy forskningsaktivitet i Sunnaas sykehus HF i 2021. Det ble gjennomført to 

doktorgradsdisputaser ved sykehuset og 84 fagfellevurderte vitenskapelige 

publikasjoner ble publisert med forfattere fra Sunnaas sykehus (Pubmed 14.01.2022).  

 

 Helseforetakene skal gi god informasjon til MS-pasienter om muligheten for å delta i 

klinisk utprøving av stamcellebehandling i Norge, og vurdere strategier for å øke antall 

pasienter som deltar i den pågående kliniske studien med stamcellebehandling i Norge.  

 

Ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF. 
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3.2.7 Bemanning og kompetanse  

 Arbeidet med å øke utdanningskapasiteten, beholde ansatte, rekruttere bedre og øke 

kompetansen skal prioriteres. 

 

Sunnaas sykehus HF har arbeidet med konkrete tiltak for å beholde ansatte, sikre god 

rekruttering og å øke kompetansen blant ansatte. Det gjennomføres sluttsamtaler med 

ansatte som slutter for å avklare sluttårsak, det arbeides partssammensatt for å sikre 

rekruttering, særlig i sykepleietjenesten og blant leger. Oppmerksomhet rundt 

strategisk kompetanseutvikling er økt gjennom medarbeidersamtaler, veiledning og ved 

at kompetanseportalen er tatt i bruk. 

 

 Helseforetaket skal sørge for jevnlig vurdering av bemanningsplaner i lys av scenarier 

fra Folkehelseinstituttet om smitteutviklingen. 

 

Sunnaas sykehus HF har gjennom hele pandemien tilpasset bemanning til pasientenes 

behov. Bemanningsplanleggingen gjøres i samarbeid med representanter for de ansatte.  

 

 Helseforetaket skal iverksette tiltak for å ivareta medarbeiderne på en god måte og ha 

særskilt oppmerksomhet på arbeidsmiljø og arbeidsforhold i lys av koronapandemien. 

 

Det er gjennomført digitale lederutviklingsmøter, fagutvikling, digitale lunsjer og 

kaffemøter, sosiale treff, allmøter, med mer gjennom året. Tematikk som sykefravær, 

psykososialt arbeidsmiljø, utfordringer med hjemmekontor, stress, arbeidspress, 

smittefrykt har vært på agendaen, og så vel bedriftshelsetjeneste, psykososialt team, 

personalrådgivere, arbeidsmiljøutvalg og andre relevante har bidratt.  

 

 

 I foretaksmøte 25. juni 2020 ble frist for å rapportere på status for sluttrapportering 

for lokale forsøk/piloter i arbeidet med inkluderende rekruttering forlenget til 1. mai 

2021. 

 

Sunnaas sykehus HF har rapportert innen frist og har også orientert styret gjennom 

driftsorientering. Retningslinje for inkluderende rekruttering er oppdatert.   

 

3.2.8 Ny teknologi for bedre helsehjelp  

 Helseforetaket skal ha beredskap for å prioritere digitaliseringstiltak som understøtter 

håndtering av pandemien. 

 

Gjennom pandemien har digitaliseringsarbeidet i sykehuset skutt fart. Betydelige 

ressurser har vært satt inn for særlig å støtte opp under behovet for hjemmeoppfølging. 

Sunnaas sykehus HF har gjennom pandemien økt omfanget av polikliniske tilbud og 
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oppfølging over videokonferanse/telefon fra 10 til nærmere 30 prosent. I tillegg er 

regionale tjenester som digitale innbyggertjenester (DIT) og fasttrak implementert. 

 

Arbeidet med digital modenhet, som primært retter seg mot organisasjonen i form av 

lederutvikling, systemopplæring og organisatoriske endringer, har gitt sykehuset en 

bedre kapasitet og kompetanse til å håndtere eksisterende og nye utfordringer på 

teknologiområdet.   

 

Innovasjonspartnerskapet Fortsett og bli bedre har gjennom 2021 gjennomført 

markedsdialog og konkurranse for å få en bedre overgangen mellom sykehus og 

kommune for pasienter med hjerneslag. Indre Østfold kommune og Sunnaas sykehus 

valgt å gå i et utviklingsløp på ny løsning med Dignio.   

 

 

 Ny teknologi skal tas i bruk for bedre helsehjelp og eldre applikasjoner skal utfases. 

 

Sunnaas sykehus HF har stor oppmerksomhet på mulighetene som ny teknologi gir i 

pasientbehandlingen, både i sykehuset, men også i hjemmebasert sammenheng. 

Sykehuset deltar i flere innovasjonsprosjekt på disse områdene, for eksempler Nimble 

Classic (klinikerapp) som er i ferd med å bli implementert i hele sykehuset. Før 

årsskiftet ble også opsjon på anskaffelse av Nimble Homewards (pasientapp) gjort 

gjeldende. Dette blir nå regionale tjenester. 

 

På videokonferanseområdet er sykehuset allerede kommet langt, men ser at flere 

behandlingstilbud vil være egnet for bruk av video. Sykehuset stiller krav og deltar 

aktivt i utvikling av teknologien tilpasset nye bruksområder, eksempelvis 

gruppetrening, i samarbeid med både private og offentlige aktører.  

 

Robotteknologi i opptrening har vært i bruk i sykehuset i flere år. Nå tas dette et skritt 

videre i samarbeid med næringslivet hvor målet er å kunne kunnskapsbasert bruke 

roboter både i pasientbehandling og til logistikkoppgaver for spesielt å avhjelpe kliniske 

personell.  

 

Samtidig som vi innfører noen nye tjenester og arbeidsprosesser erstatter og faser vi ut 

andre. Sunnaas sykehus HF har gjennom 2021 bidratt i det regionale arbeidet med 

standardisering og sanering av applikasjoner (SMIL1) og er ved utgangen av 2021 

tilnærmet i mål med overgangen til Windows 10. 

 

3.3 Øvrige krav og rammer for 2021 

3.3.1 Beredskap og sikkerhet  

 Helseforetaket må videreutvikle sine beredskaps- og smittevernplaner i lys av 

erfaringer med og evalueringer av koronapandemien og tidligere hendelser og øvelser. 
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Beredskapsplanen for foretaket, med tilhørende delplaner, er under revidering med 

bakgrunn i erfaringer gjort under pandemien, og resultater fra en evaluering 

gjennomført i hele sykehuset høsten 2020. I april 2021 ble et sikkerhets- og 

beredskapsforum opprettet. Forumet består av beredskapsleder, eiendomssjef, IKT-

leder, leder for leger i spesialisering, smittevernslege, kvalitetssjef, personvernombud, 

HMS-ansvarlig og kommunikasjonsrådgiver.  

 

3.3.2 Informasjonssikkerhet  

 Helseforetaket skal benytte Sykehuspartner HFs og Norsk helsenett SFs årlige rapport 

om trusler, trender, sårbarheter og relevante tiltak i sitt arbeid med risiko- og 

sårbarhetsvurderinger. 

 

Rapporten om trusler, trender, sårbarheter og relevante tiltak er lagt til grunn for 

arbeidet med risiko- og sårbarhetsvurderinger i foretaket. Rapportens innhold er 

informert om i sikkerhetsforum og i lederlunsjer. Alle ledere har mottatt sammendrag 

av rapporten.  

 

 Helseforetaket skal videreføre arbeidet med systematisk innføring av Nasjonal 

sikkerhetsmyndighets grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, og sikre systematisk 

adressering av arbeidet med informasjonssikkerhet på alle nivåer. 

 

Det arbeides kontinuerlig med forbedring av sikkerhetskultur, overordnet verdi- og 

risikovurdering, kontinuitetsplanlegging, hendelseshåndtering og forbedring og 

implementering av styrende dokumenter. Prosessen med å kartlegge systemer og 

programmer som benyttes og sanering i samarbeid med Sykehuspartner er også godt i 

gang. Arbeid med rapportering av uønskede hendelser videreføres i 2022.  

Oversikten over risikotilstanden ved foretaket har økt, både via kartlegging ROS, 

kartlegging sikkerhetskultur og en revisjon av beredskapsplanen. Dette er prosesser 

som vil fortsette i 2022. 

 

 Helseforetaket skal presentere status fra arbeidet med informasjonssikkerhet, herunder 

ledelsens årlige gjennomgang, i de etablerte oppfølgingsmøtene med Helse Sør-Øst RHF 

og i årlig melding. 

 

Det vurderes at arbeidet med informasjonssikkerhet er på god vei. Flere prosesser er 

iverksatt, herunder overordnet risikovurdering på tvers av avdelinger og oversiktlighet 

og tilgjengelighet i styrende dokumenter. Anskaffelse av nytt kvalitetssystem er 

iverksatt. Det systematiske arbeidet med bedring av sikkerhetskultur er på plass.  

Rapport fra Sykehuspartner om status sikkerhetskultur viser at ansatte ved Sunnaas 

sykehus har god sikkerhetsbevissthet. Det arbeides fortløpende med å avdekke og 

utbedre svakheter, og kompetanseheving for ansatte og ledere innen risiko, 
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informasjonssikkerhet og personvern er viktige elementer for håndtere fremtidige 

trusler. I dag skjer den overordnede opplæringen av ansatte primært gjennom e-

læringskurset i personvern og informasjonssikkerhet i praksis (PIIP) og i 

sikkerhetsmåneden. 

 

I 2021 ble det opprettet et sikkerhets- og beredskapsforum.  Forumet ble opprettet for å 

bidra til å ivareta forebyggende beredskap og sikkerhetsarbeid på tvers i Sunnaas 

sykehus, og skal ha fagkompetanse om forhold som knytter seg til forebyggende 

sikkerhet og beredskap og bidra til kompetansedeling og bedre risikostyring.  

 

 Helseforetaket skal ta i bruk regional protokoll over behandlingsaktiviteter og bidra i 

Sykehuspartner HFs arbeid med å videreutvikle den regionale protokollen slik at den 

understøtter gode arbeidsprosesser i helseforetakene. 

 

Foretaket har tatt i bruk den regionale protokollen, men den er ikke fullstendig ajourført 

i forhold til alle behandlingsaktiviteter. Dette er et arbeid som må gjøres i samarbeid 

med Sykehuspartner. 

 

 Helseforetaket skal ha oversikt over informasjonssikkerhetsrisikoen og -tilstanden i 

helseforetaket, herunder trusselbildet, sårbarheter, tiltak og hendelser. De største 

risikoområdene skal prioriteres. Etter nærmere spesifisering skal status rapporteres i 

ordinær tertialrapportering. 

 

Sunnaas sykehus HF har oversikt over informasjonssikkerhetsrisikoen og -tilstanden i 

helseforetaket, herunder trusselbildet, sårbarheter, tiltak og hendelser. De største 

risikoområdene prioriteres. Dette er rapportert inn til Helse Sør-Øst RHF i ordinær 

tertialrapportering.  

 

 Helseforetaket skal rapportere antall innmeldte avvik innen informasjonssikkerhet og 

antall brudd på konfidensialitet, integritet og/eller tilgjengelighet. 

 

Totalt 19 avvik innen informasjonssikkerhet og personvern ble rapportert i 

avvikssystemet i 2021. Det har ikke vært alvorlige brudd på informasjonssikkerheten 

som har ført til oppfølging eller skade på pasienter.  

3.3.3 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser  

 Riksrevisjonens undersøkelse av kvaliteten på informasjon om forventede ventetider i 

ordningen fritt behandlingsvalg viser at det er til dels store avvik mellom ventetidene 

pasientene faktisk opplever og de forventede ventetidene som oppgis på nettsiden 

helsenorge.no/velgbehandlingssted. Det er stor variasjon mellom behandlingssteder. 

Det kan føre til at pasientene foretar valg av behandlingssted på feil 

informasjonsgrunnlag.  Helseforetaket må følge opp Riksrevisjonens undersøkelse av 
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kvaliteten på informasjon om forventede ventetider i ordningen fritt behandlingsvalg, 

også med sikte på å legge til rette for mer ensartet registrering av forventede 

ventetider. 

 

Sunnaas sykehus HF har fulgt opp Riksrevisjonens påpekning av manglende ventetider i 

ordningen fritt behandlingsvalg. Det er etablert rutiner for å sikre at dette oppdateres. 

Det er samsvar mellom innmeldte ventetider og det pasienten faktisk opplever. 

 

 Riksrevisjonen gjennomførte i 2018 en oppfølging av undersøkelsen om 

helseforetakenes håndtering av uønskede hendelser fra 2015. Riksrevisjonens 

vurdering var at helseforetakene fremdeles har utfordringer når det gjelder 

meldekultur og læring av meldte hendelser. Det vises også til Dokument 3:2 (2019–

2020) Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper, hvor Riksrevisjonen har varslet 

at de vil følge opp saken. Helseforetaket må følge opp at tiltakene som er satt i verk 

faktisk fungerer og at tilgjengelige virkemidler som kan bidra til å bedre 

meldekulturen er tatt i bruk. Arbeidet må sees i sammenheng med oppfølging av 

Riksrevisjonens undersøkelse i 2018 av styrenes oppfølging av kvalitet og 

pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten, samt krav i 2020 om å rapportere på 

etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 

 

Foretaket jobber kontinuerlig med å bedre meldekulturen. I 2021 ble det meldt 1039 

uønskede hendelser og forbedringsforslag i systemet TQM Helse. De alvorligste 

hendelsene ble gjennomgått i klinikkledelsen. Det interne arbeidet i 

pasientsikkerhetsutvalget og sentralt kvalitetsutvalg er styrket.  

 

Sykehuset har satt mål og etablert en kvalitetsindikator som skal sikre at nyregistrert 

hendelser skal saksbehandling være igangsatt innen 7 dager, månedlig monitorering. I 

tillegg har klinikken jobbet med korrekt kategorisering av hendelser etter veiledning fra 

norsk kodeverk for uønskede hendelser.  

 

Foretaket gjennomfører årlig en analysen av de alvorlige hendelsene, i tråd med 

anbefalte standarder i kvalitetssystemet Commision on Accreditation of Rehabilitation 

Facilities (Carf), samt anbefalinger i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og 

omsorgstjenesten, § 8 plikten til å evaluere meldinger om avvik. Det er system for at 

denne analysen legges frem for sykehusets styre.  

 

Hendelser som har læringsverdi publiseres også på sunnaas.no 

   

3.4 Tildeling av midler og krav til aktivitet 

3.4.1 Økonomiske krav og rammer  

 Sunnaas sykehus HF skal i 2021 basere sin virksomhet på de tildelte midler. 
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Inklusive tildelte kompensasjoner for håndtering av koronapandemien, har foretaket 

holdt seg innenfor tildelte midler. 

 

 Sunnaas sykehus HF skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og 

slik at de kommer pasientene til gode. Resultatkrav skal nås gjennom god drift og riktig 

bruk av ressurser. 

 

Sunnaas sykehus HF har levert godt på de fleste resultatkravene som ble stilt i oppdrag- 

og bestillingsdokumentet for 2021, bl.a. innen økonomi. Sunnaas sykehus HF hadde som 

følge av pandemien utfordringer med å nå alle resultatkrav innen pasientområdet, se 

punkt 3.1.2. pasientavtaler og 3.1.4. kapasitetsutnyttelse. 

 

 

 Helseforetaket skal innrette virksomheten innenfor økonomiske rammer og krav som 

er gitt fra Helse Sør-Øst RHF i oppdrag og bestilling og foretaksmøter, slik at det legges 

til rette for en bærekraftig utvikling over tid. 

 

Sunnaas sykehus HF har levert godt på de fleste resultatkravene som ble stilt i oppdrag- 

og bestillingsdokumentet for 2021, herav holdt seg godt innenfor økonomiske rammer. 

Sunnaas sykehus HF følger økonomisk langtidsplan 2022-2025(2041), strategisk plan 

2035 og utviklingsplan 2035 så langt det har vært mulig med hensyn til covid-19. 

Foretaket har lagt til rette for en bærekraftig utvikling over tid. 

 

 Resultatkrav  

 Årsresultat 2021 for Sunnaas sykehus HF skal minst være på 9 millioner kroner. 

 

Foretaket har et positivt resultat per 31.12.21 rapporteringspakke I på 15,5 millioner 

mot budsjettert 9 millioner, som gir et positivt avvik på 6,5 millioner. Positivt avvik 

skyldes i hovedsak at foretaket for 2021 har budsjettert med 10 millioner i reserver og 

reversert en avsetning pensjon fra 2020. Svikt i pasientinntekter på -8,8 millioner 

motvirkes av tildelte covid-19 midler. 

 

 Likviditet og investeringer 

 Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til 

drift og investeringer. 

 

Sunnaas sykehus HF holder seg innenfor tilgjengelige rammer til drift og investeringer. 

 

 Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2021 

skal ikke benyttes til investeringer i 2021 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst 

RHF. 
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Etablerte prinsipper er fulgt opp. Foretaket brukte ikke budsjettert resultat 2021 til 

investeringer i 2021. 

 

 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 investerings-

prosjekter. Foretaket kan stoppe igangsettelse av nye investeringsprosjekter, dersom 

det underveis i året viser seg at ikke tilstrekkelige midler. 

 

3.4.2 Aktivitetskrav 

 Sunnaas sykehus HF skal i 2021 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 til OBD 2021). 

 

Sunnaas sykehus HF har ikke hatt en aktivitet i samsvar med de opprinnelige  

aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF. Dette på grunn av covid-19. 

 

4. Andre rapporteringer 

 

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. 

 

Indikatorer  

A. Nevrologisk klassifikasjon ved innkomst og utreise  

B. Andel pasienter som har fått kartlagt og vurdert blærefunksjon  

C. Blæretømmingsregime for pasienter med paraplegitilstand  

D. Lavest mulig andel pasienter skrevet ut til sykehjem  

E. Andel pasienter som har fått kartlagt og vurdert tarmfunksjon.  

F.  Andel pasienter med selvrapportert livskvalitet (PROM) under primæropphold 

G. Aktualitet av data i registeret 

H. Andel pasienter som har fått kartlagt og vurdert funksjon relatert til aktivitet og 

deltakelse 

I. Andel pasienter med selvrapportert tilfredshet relatert til aktivitet og deltakelse 
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Sunnaas sykehus leverte gode resultater på de nasjonale indikatorene. For mer 

informasjon: https://www.kvalitetsregistre.no/register/rehabilitering/norsk-

ryggmargsskaderegister  

 

Rehabiliteringsregisteret 

Rehabiliteringsregisteret er et landsomfattende kvalitetsregister for rehabilitering i regi 

av Helsedirektoratet som er under oppbygging. I 2021 har registeret inneholdt noen 

grunnleggende variabler om rehabiliteringsoppholdet, f.eks. lengde, innlagt fra / 

utskrevet til, diagnose, skade-/sykdomstidspunkt, samt pasientrapport helserelatert 

livskvalitet (EQ-5D). Sunnaas sykehus er pilotinstitusjon for registeret siden mars 2020 

og bidrar sentralt til utviklingen av registeret. Klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus 

leder registerets fagråd og har vært delvis utlånt til Helsedirektoratet for å arbeide med 

videre oppbygging av registeret. Sunnaas sykehus har signalisert ovenfor 

Helsedirektoratet at vi ønsker å fungere som Rehabiliteringsregisterets fagmiljø etter at 

pilotfasen er over. Internt i sykehuset er resultater fra registeret tilgjengeliggjort for alle 

ansatte via sykehusets ledelses- og informasjonssystem; de oppdateres månedlig og 

brukes i kvalitetsmonitorering. 

Leger i spesialisering (LIS)-utdanningen 

1. oktober 2021 godkjente Helsedirektoratet Sunnaas sykehus HF som 

utdanningsvirksomhet i fysikalsk medisin og rehabilitering.  I 2021 gjennomførte 

Sunnaas sykehus 73 timer organisert undervisning i henhold til sykehuset 3-årige 

internundervisningsplan for fysikalsk medisin og rehabilitering og nevrologi. Til tross 

for smitteverntiltak dekket vi derfor kravene i Spesialistforskriften om minimum 70 

timer undervisning i året for leger i spesialisering. Av smittevernhensyn er noen 

praktiske gruppeundervisninger der vi samarbeider med andre helseforetak fremdeles 

utsatt. Undervisningen har blitt tilpasset de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak, og 

deler av undervisningen har derfor blitt gjennomført digitalt. Leger ved samarbeidende 

helseforetak har deltatt på de digitale forelesningene. Sunnaas sykehus har gjennomført 

evalueringskollegium og rotasjon mellom avdelingene i henhold til plan. Det er 

utarbeidet en retningslinje som beskriver utdanningen av leger i spesialisering ved 

Sunnaas sykehus.   

En lege på Sunnaas sykehus har tidligere fullført TTT-programmet i veiledning, 

supervisjon og kommunikasjon, utviklet av Regionalt utdanningssenter for leger i 

spesialisering Helse Sør-Øst. Dette har gjort det mulig for overleger fra Sunnaas sykehus 

å delta på eksterne veilederkurs. Det planlegges å sende ytterligere en lege på TTT-kurs i 

løpet av 2022 for å øke kapasiteten på veilederkursene.  

Fagnettverk for tidlig rehabilitering 

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sør-Øst (RKR) har med støtte fra 

https://www.kvalitetsregistre.no/register/rehabilitering/norsk-ryggmargsskaderegister
https://www.kvalitetsregistre.no/register/rehabilitering/norsk-ryggmargsskaderegister
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fagråd rehabilitering i 2021 initiert og etablert et regionalt fagnettverk for tidlig 

rehabilitering. Fagnettverket skal bidra til et samlet løft for tidlig rehabilitering i 

helseforetakene, der implementering og styrking av evidensbasert 

rehabiliteringspraksis skal ha hovedfokus. Nettverket skal omfatte rehabilitering fra og 

med intensivavdeling og til sengepost på sykehus, inkludert overgangen mellom disse 

avdelingene. 

 

4.2 Andre forhold ved driften 

 

Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) 

Planlegging av Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) er godt i gang. Målsetning er at SRC 

skal bli et verdensledende senter innen forskning, innovasjon og utdanning, der 

utvikling av nye produkter, diagnostikk, behandlingsprogram og tjenesteløsninger skjer 

i samarbeid med brukere og i tråd med Sunnaas sykehus sine kjerneverdier 

profesjonalitet, engasjement og glede. Det er inngått intensjonsavtaler om etablering av 

SRC mellom Sunnaas sykehus HF og OsloMET, Nesodden kommune og UiO Medisinsk 

fakultet. Dialog er innledet med andre potensielle samarbeidspartnere både fra 

næringsliv og akademia, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Samfunnsaktør 

Sunnaas sykehus HF har som strategisk mål å styrke rehabiliteringskompetansen i 

samfunnet, i samspill med andre aktører. Dette er koblet til den todelte 

virksomhetsidéen om å tilby og utvikle høyspesialisert rehabilitering som pasient og 

samfunn har nytte av, og å gjøre andre bedre.  

 

Sunnaas sykehus er en aktiv og synlig aktør som skaper bevissthet om aktuelle 

problemstillinger innen rehabilitering i allmennheten og blant beslutningstakere. 

Sammen med en rekke andre aktører innenfor rehabiliteringsfeltet har foretaket bidratt 

til oppmerksomhet om behovet for en nasjonal plan for rehabilitering. Foretaket 

samarbeider systematisk med andre helseinstitusjoner og med universitets- og 

høyskolesektoren i inn- og utland.  Vi skal utvikle fysiske og digitale kompetansetilbud 

som kan bidra til å bygge rehabiliteringskompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt og 

internasjonalt. 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

5. Utviklingstrender og rammebetingelser 

 

Sunnaas sykehus HF viser til styregodkjente dokumenter for dekkende beskrivelser av: 

 Utviklingen innenfor opptaksområdet 

 Økonomiske rammeforutsetninger 

 Personell og kompetanse  

 Bygningskapital – status og utfordringer  

 

Følgende dokumenter er aktuelle: 

 Utviklingsplan 2035 Sunnaas sykehus HF 

 Sunnaas sykehus HF strategisk plan 2019-2035 

 Mål for perioden 2021-2023 og prioriterte tiltak 2021 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. Arbeidet med å rullere planen ble 

startet høsten 2021 og vil bli sendt til Helse Sør Øst 1. mai. 2022. Den vil beskrive hva 

som har skjedd siden ble vedtatt i 2018 og hva som vil påvirke sykehuset fremover, med 

vekt på de neste tre årene. Innspill er hente fra andre HF, kommuner og 

samarbeidspartnere. 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 

 

Økonomiske rammeforutsetninger 

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.  

 

  

https://www.sunnaas.no/Documents/Utviklingsplan%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/Mål%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/M%C3%A5l%20for%20perioden%202021-2023%20og%20prioriterte%20tiltak%20for%202021%20-%20Sunnaas%20sykehus%20HF.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/Mål%20og%20strategier/Idéfaserapport%20-%20Sunnaas%20sykehus%20HF%20byggetrinn%203%20%20-%20fremtidens%20rehabiliteringssykehus.pdf
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Utviklingen av fagfeltet fysikalsk medisin og rehabilitering og Sunnaas sykehus HF mot 

2035, forutsetter en omlegging av finansieringsordningen for rehabilitering i sykehus. 

Helsedirektoratet tok vinteren 2020 initiativ til å revidere regelverket. Mindre 

endringer i ISF ble innført fra 2022, men Sunnaas sykehus finner det avgjørende at 

arbeidet mot en større revisjon av finansieringsordningen fortsetter.  

 

Sunnaas sykehus imøteser og etterlyser fortsettelsen av det mer langfristige arbeidet 

med en større gjennomgang av finansieringsordningen for rehabilitering i sykehus, 

spesielt det varslede arbeidet med å bedre ta hensyn til ressursinnsatsen, der det synes 

å være bred enighet om at pasientenes funksjonsnivå er en vesentlig faktor. 

 

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 

utviklingsplanen presenterer gir bedre samlet utnyttelse av ressursene ved sykehuset 

og i rehabiliteringsfeltet regionalt og nasjonalt. 

 

Personell og kompetanse  

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 samarbeide med kompetansemiljøer utenfor sykehuset for 

å sikre best effekt av samlet ressursinnsats. 

 

Bygningskapital – status og utfordringer  

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. I oktober 2021 vedtok Helse Sør-Øst å videreføre prosjektet byggetrinn 3 

ved Sunnaas sykehus HF til konseptfase. Arbeidet med å planlegge ombyggingsarbeider i 

eksisterende bygningsmasse og nytt sykehusbygg er i gang.  

 

6. 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.  

 

Helse Sør-Øst RHF ga i styresak 148/2020 alle helseforetak i oppdrag å rullere 

utviklingsplanen, med spesiell vekt på perioden 2022-2024. Sunnaas sykehus har 

gjennom 2021 etablert en partssammensatt arbeidsgruppe som har arbeidet med 

rulleringen, i tråd med den interregionale veilederen for hva den rullerte 

utviklingsplanen må behandle. I arbeidet har dialogen med samarbeidspartnere som 

https://www.sunnaas.no/Documents/Utviklingsplan%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/Mål%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
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kommuner og andre helseforetak vært sentralt. Dokumentet skal ut på høring før 

styrebehandling og leveranse til Helse Sør-Øst RHF 1.mai 2022.  

 

Sunnaas sykehus i gang med å etablere et planhierarki med tilhørende arbeidsprosesser. 

Strategi 2035 og utviklingsplanen 2035 (U35) er målbildet organisasjonen jobber mot. 

Klinikk, forskning og teknologi har behov for langsiktighet i sitt arbeid, og styret 

behandlet i 2021 langtidsplan for forskning og for digitalisering. Fra 2022 gjennomføres 

et taktskifte hvor planarbeidet legges opp mot tidsplan for økonomisk langtidsplan 

(ØLP), hvor foretaket i februar begynner dialogen om prioriterte områder inn mot 2023.     

 

I rulleringsarbeidet av U35 beskrives utvikling av det kliniske tilbudet med en fortsatt 

økning av polikliniske aktivitet og digitale tjenester. Videre beskrives forsterkning av 

tiltak rettet mot de funksjonsendringer pasienter opplever hvor 

funksjonsvurdering/diagnostikk og trening får en tydelig plass i 

rehabiliteringsprogrammene. Samarbeidet med utdanningsinstitusjonene og 

næringslivet for å sikre gode rehabiliteringstjenester og løsninger for pasientene har en 

sentral posisjon i det prioriterte arbeidet fremover. Sunnaas Rehabilitation Cluster kan 

være en ramme for dette arbeidet og som trenger en videre utvikling fremover.  

 

Sunnaas sykehus skal fortsatt ha en tydelig rolle i rehabiliteringsfeltet regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt. Det er vesentlig å bidra til å sikre at alle pasienter får 

nødvendig rehabilitering i hele forløpet, og oppnå størst mulig deltagelse i arbeidsliv, 

hverdag sin og i sitt lokalsamfunn.  

Pasienter med lavfrekvente og komplekse skader fulgt av fysiske og/eller kognitive 

funksjonsutfall, har i dag et mangelfullt rehabiliteringstilbud. Konsulentselskapet KPMG 

la i februar 2021 frem rapporten: Evaluering av opptrappingsplan for rehabilitering og 

habilitering (2017-2019), på oppdrag fra Helsedirektoratet. Deres funn dokumenterer at 

utviklingen på rehabiliteringsfeltet ikke har hatt nødvendig prioritet. 

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 akuttforløpene og for å sikre 

forskning og utdanning av blant annet legespesialister. Det er bl.a. behov for tydelig 

organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet på ulike nivåer, en omlegging av 

finansieringsordningen og for styringsdata som gir nødvendig kunnskap om effekt og 

kvalitet.  
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DEL IV: VEDLEGG 

7. Vedlegg 1: 

 

Vedlegg 1: Årsrapport fra foretakstillitvalgte ved Sunnaas sykehus HF 

Vedlegg 2: Årsrapport fra vernetjenesten ved Sunnaas sykehus HF 

Vedlegg 3: Årsrapport fra brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF 

Vedlegg 4: Årsrapport fra ungdomsrådet ved Sunnaas sykehus HF 

 


