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Svar på høringsbrev fra Sunnaas sykehus HF Utviklingsplan 2035.
Viser til høringsbrev datert 9.februar 2018.
Sunnaas sykehus har laget et godt og fyldig dokument om sine planer for virksomheten i årene
frem til 2035.
Vi takker for muligheten til å komme med innspill til dokumentet.
Rehabiliteringsfeltet er i utvikling og vi som spesialisthelsetjeneste blir utfordret på flere områder.
Det er trolig avgjørende både for Sunnaas og oss andre i spesialisthelsetjenesten å få på plass en
tydelig nasjonal og regional oppgave- og funksjonsfordeling innen fagområdet rehabilitering. Vi ser
frem til at saken fremmes i Fagråd rehabilitering i juni 2018.
Ad flg. punkter i plandokumentet:
2.2 Overføringssamarbeid med traumesykehuset (OUS) og øvrige akuttsykehus.
Akershus universitetssykehus har hatt og har et godt samarbeid med Sunnaas om
traumepasienter. Det er imidlertid viktig å tydeliggjøre Sunnaas rolle i dette samarbeidet med alle
akuttsykehusene, slik at pasienter og pårørende opplever likeverdig tilgang til
spesialistrehabilitering. Vi mener beskrivelser av pasientforløpene for disse pasientene hadde vært
klargjørende for praksis. Det er flott å høre at tverrfaglig arbeidsrettet poliklinikk er etablert Det
hadde vært ønskelig med en beskrivelse av hva Sunnaas tenker denne poliklinikken skal ivareta
særskilt, i lys av at alle foretak skal etablere det samme.

2.2.4 Pasient- og pårørendeopplæring.
Dette er et område som bør vies stor oppmerksomhet og få en stor plass i dokumentet.
Pasient- og pårørendeopplæring er en viktig del av rehabiliteringsprosessen. Nasjonale
myndigheter vektlegger betydningen av dette i sine styringsdokumenter for helse og omsorg.
Ett større fokus på pasientens rolle, samvalg, helsepedagogikk og kommunikasjon i møte med
pasienten mener vi hadde vært viktig å få frem under pasient- og pårørendeopplæring i
plandokumentet.
2.4 Oppgavedeling og samhandling.
I første avsnitt pekes det på en utfordring Sunnaas har i samarbeidet med andre sykehus og
kommunene. Sunnaas er kun med i samarbeidsorganene med Oslo kommune.
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Det hadde vært hensiktsmessig om Sunnaas og de private opptreningsinstitusjonene som har
avtale med HSØ, kunne vurdert å lage en plan for hvordan de skal bli en likeverdig partner i
samarbeidsaksene vi har mellom sykehusene og kommunene.
Vår erfaring er at samarbeidsavtalene og tilhørende samhandlingsarenaer har bidratt til gode og
sømløse pasientforløp.
2.4.1 Samhandling med helseforetakene.
Fra vår side hadde det vært ønskelig om også de andre sykehusene, ikke bare en satsning på tett
og godt samarbeid med Oslo universitetssykehus HF, sto nevnt i planen. Vi tror det vil kunne
stimulere ytterligere til likeverdig tilgang til spesialistrehabilitering.
2.4.2 Samhandling med kommunene.
Her har Sunnaas bygd opp et godt system med blant annet bruk av videokonferanse- ett eksempel
til etterfølgelse. Det hadde vært hensiktsmessig om Sunnaas kunne deltatt på samarbeidsarenaer
og møteplasser sykehusene har med kommunene. Det er selvsagt en utfordring med så mange
kommuner, men skal vi få til oppgavedeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene bør
Sunnaas delta i vårt felles utviklingsarbeid med kommunene.
3 Gjeldende overordnede strategier og føringer.
Det er en ønsket utvikling fra myndighetene at mer rehabilitering skal skje i kommunene.
For å bidra til denne utviklingen tror vi det er avgjørende med tett og godt samarbeid med
kommunene mtp kompetanseoverføring og ambulant virksomhet. Dette er trolig tiltak som må
settes i system for å få til en ønsket utvikling. Hvorledes Sunnaas tenker seg denne utviklingen
beskrives noe, men kunne trolig ha blitt utdypet noe mere.

Vi ser frem til å lese det endelige plandokumentet!

Med hilsen
Akershus universitetssykehus HF

Pål Wiik
Fagdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Bente Heggedal Gerner
Avdelingsleder Samhandling
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