
Prioriterte aktiviteter 2023  
 

Under følger en forenklet framstilling av prioriterte aktivitetene for 2023. Aktivitetene er 

oppsummert under de tre strategiske målene 2035 og de tilhørende periodemålene 2022-2024. 

 
Strategisk mål 2035:  
A: Høyspesialisert rehabilitering 
  
A1  

Pasientenes rehabiliteringsforløp er arenafleksibelt organisert i form av døgnopphold, økende bruk 
av poliklinikk og digitale tjenester. 

Aktiviteter 2023 

 Etablere digitalt logistikksystem for polikliniske timer gjennom timedefinering/timebok i DIPS 
for alle relevante faggrupper 

 Utvikle poliklinisk aktivitet i avdelingene, hvor bruk av digitale verktøy vurderes i all aktivitet 

 Økning i poliklinikk: se på organisasjon, ansvar og roller  

 Utvikle Nimble homewards og Nimble people for å sikre oppfølging av pasienter med 
ryggmargskade til rett tid i samarbeid med Sykehuset Østfold og Sykehuspartner 

 Etablere oppfølgingstilbud innen telelogopedi  

 

A2  

Digitale verktøy brukes aktivt i klinisk hverdag og forsterker pasientenes eierskap til egen 
rehabiliteringsprosess.  

Aktiviteter 2023 

 Bruk av armrobotikk forankres i rehabiliteringsprogrammene. Organisering av bruk av 
benrobotikk avklares i løpet av 2023 

 Alle avdelinger benytter Nimble i 2023 

 Utvikle en oppdatert plan for pasient- og pårørendeopplæring 

 Alle kliniske avdelinger gjennomfører analyse av behov for digitale verktøy i klinisk 
virksomhet i samarbeid med tjenesteteam for kliniske systemer og for digital 
hjemmeoppfølging 

 

A3 

Høyspesialisert rehabilitering utført av tverrfaglig kjerneteam er supplert med utstrakt bruk av 
laboratorier for funksjonsdiagnostikk, evaluering og trening der nytt bygg understøtter 
rehabiliteringsprosessen 

Aktiviteter 2023 

 Planlegge organisering, ansvar og roller rundt videreutvikling av 

laboratorietjenestene/funksjonslaboratorier 

 

A4  

Kvalitetsregisteret med aktuelle pasientdata er implementert og benyttes aktivt innen 
forbedringsarbeid, fagutvikling og forskning. 

Aktiviteter 2023 

 Rutinemessig registrering av pasienter i Sunnaas kvalitetsregister  



 Kvalitetsregisetet mulighet for forskning utforskes   

 

 

A5  

Sunnaas sykehus er i byggeprosess med bygg som er tilrettelagt for høyspesialisert rehabilitering, 
kompetanseformidling, forskning og innovasjon 

Aktiviteter 2023 

 Sluttføre konseptfase. Igangsette forprosjekt. 
 

  

Strategisk mål 2035 
B: Kompetanseformidling 

 

B 1  
Sunnaas sykehus er en sentral utdanningsaktør i rehabiliteringsfeltet og tilbyr en meny av  
læringsaktiviteter og læringsløp for samarbeidspartnere og utdanningsinstitusjonene 
Aktiviteter 2023 

 Samarbeidet med utdanningsinstitusjonene gjennomgås for å styrke og videreutvikle 
samarbeidet 

 Gjennomføre organisasjonsutviklingsprosess «forskning og innovasjon»  
 
  
B2  
Sunnaas sykehus hever kunnskapen om, og forståelsen av rehabilitering i samarbeid med andre 
aktører 
Aktiviteter 2023: 

 Synliggjøre behovet for endring av finansieringen av høyspesialisert rehabilitering  

 Beskrive virksomhetsideen om å “gjøre andre bedre" 
 

B3  
Sunnaas sykehus videreutvikler fremtidsrettet kompetanse og er en attraktiv arbeidsplass som 
rekrutterer og beholder ansatte.  
Aktiviteter 2023:  

 Utvikler en plan for strategisk omstilling som inkluderer oppgavedeling, aktivitetsstyrt 

bemanningsplanlegging og rekruttering av nødvendig kompetanse  

 Digitalisering -  medarbeiderperspektiv: øke kunnskapsnivå i bruk av sentrale digitale verktøy. 

 Gjennomfører nyutviklet Lederprogram 

 

Strategisk mål 2035 
C: Forskning og Innovasjon 
  
C1:  
Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) er etablert som et senter for forskningsbasert innovasjon, i 
samarbeid med akademiske partnere, kommuner og industripartnere. 
Aktiviteter 2023:  

 Konkretisere og starte opp samarbeidsprosjekter i samarbeid med OsloMet knyttet til blant 
annet Bevegelseslaboratoriet. Klinisk fysiologisk lab og radiologisk utstyr. 



 Arrangere konferanse i samarbeid med Intelligent Helse OsloMet høst 2023 

 Søke om ekstern finansiering av prosjekter knyttet til SRC-satsningen i samarbeid med 
partnere 

C2:  
Sunnaas sykehus har etablert samarbeid med internasjonalt anerkjente forskere/forskningsmiljøer 
innenfor alle sykehusets prioriterte forskningsområder. 
Aktiviteter 2023:  

 Definere behov for forskningskompetanse, gjesteprofessorater og tilknytning av toppforskere 
innenfor rehabiliterings-feltet.  

 Samarbeidet med WHO med et Collaboration Center 
 
C3:  
Sunnaas sykehus tar initiativ til og er en aktiv pådriver i regionalt og nasjonalt forsknings- og 
innovasjonssamarbeid innenfor rehabiliteringsfeltet. 
Aktiviteter 2023: 

 Sunnaas initierer minst ett forskningsprosjekt der det er med samarbeidspartnere fra andre 
HF i HSØ 

 
C4:  
Sunnaas sykehus` innovasjonsarbeid bidrar til utvikling av gode rehabiliteringstjenester, i tett 
samarbeid med næringslivet 

 Innovasjonspartnerskapet «Fortsett å bli bedre» avsluttes med en avklaring om kjøp av den 
nyutviklede løsningen  

 Utarbeide en robust modell for fordeling av inntekter knyttet til næringslivssamarbeid. 

Oppdatere prosedyrer og arbeidsprosesser.  

 Avklare om løsningen utviklet gjennom Innovasjonspartnerskapet Mål og planer der 

pasienten er (MAP) skal anskaffes, og prosess knyttet til eventuell anskaffelse. 


