Innspill til møte med Sunnaas Sykehus– Høring – UTVIKLINGSPLAN Sunnaas 2035
Innspill fra ledelsen i Unicare Rehabilitering til høringsnotatet til Sunnaas sykehus:
Unicare forstår at dette arbeidet ikke i utgangspunktet dreier seg om de privates rolle, men vi skulle ønske at
man allikevel at man tok med og nevner den rollen de private i dag har være seg rehabilitering i
spesialhelsetjenesten. Vi er en faglig dyktig og god samarbeidspartner som i fremtiden sammen med
helseforetakene og kommunene vil kunne fortsette en riktig og viktig utvikling av rehabiliteringsområde på en
samfunnsmessig riktig måte.
Noen punkter fra oss:


Sunnaas er og bør være "lokomotivet" i rehabiliteringstjenesten i HSØ. Dere har og skal ha en sentral
rolle, og dette må forplikte. Sunnaas må ha et tydelig ansvar for å gå foran ift fagutvikling og de må ha
et ansvar for å sørge for overføring av kunnskap til alle andre aktører innenfor fagfeltet, også oss
private.



Sunnaas gir i dag tilbud til veldig mange pasientgrupper. Spørsmålet blir om det er mer riktig at
Sunnaas spisser sitt tilbud fremover, og at andre kan ta over enkelte grupper, enten helt eller på et
tidligere tidspunkt enn i dag. Sunnaas sykehus bør være et høyspesialisert sykehus, og så bør "enklere"
oppgaver overføres til andre.



Spissing av tilbudet på Sunnaas, som er landsdekkende aktør, og de private tar over enkelte grupper,
enten helt eller på et tidligere tidspunkt enn i dag. Matrise, Sunnaas, andre rehab.enheter/aktører og
dernest kommuner. (trekant samarbeid om den beste rehab, for pasienten) Tydeligere på rollen til de
private i den sammenhengende kjeden de beskriver. Vår betydning «mellom Sunnaas» og kommunen i
den spesialiserte fremtiden de beskriver i sitt utkast.



I pkt 2.4.2 sies det at "så godt som alle pasienter ved Sunnaas sykehus har behov for kommunale
tjenester etter utskrivning". Ved å benytte privat rehabilitering i større grad (direkte forløp), vil kanskje
behovet for kommunale tjenester reduseres for disse i fremtiden.



I høringsdokumentet står det at Sunnaas i liten grad henviser direkte videre til private leverandører,
men at det er et større bruk av pasientene på et senere tidspunkt i rehabiliteringsforløpet - henvist fra
fastlegen. Dere skriver videre at samarbeidet med de private fungerer godt. Kan det tenkes at
samarbeidet kan utvides og økes fremover? Kan det etableres samarbeidsavtaler med de private, slik
at det etableres forutsigbare pasientforløp. Vi mener at institusjonene i Unicare Rehab kan være en
viktig samarbeidspart med Sunnaas fremover.



Sunnaas tilbyr korte kartleggings- og vurderingsopphold for flere grupper, og de henviser pasientene
videre i etterkant av dette. Bl.a. får Unicare henvist flere pasienter etter slike opphold , f.eks. CP og
Polio. Dette er positivt og bør videreføres og utvides.



Sunnaas sykehus driver et omfattende forskningsarbeid og dette er viktig. Dette skjer både fra
sykehusets side og gjennom RKR. Det er svært ønskelig at Sunnaas i mye større grad enn i dag initierer
samarbeid innenfor forskning med andre, bl.a. de private aktørene. FOU-nettverket i Unicare Rehab
burde være en interessant samarbeidspart for Sunnaas på flere områder.
o Kompetansesamarbeid og fagutvikling, som inkluderer oss.
o Forskningssamarbeid



Samspill om utdanning av fys. med leger i mye større grad.

Til møte med Sunnaas 22 mars 2018

Divisjonsdirektør: Trine Berntsen

