
 

Kommentarer til Sunnaas utviklingsplan fra Sykehuset Østfold 

 

 

 

God beskrivelse av Sunnaas sitt tilbud og utfordringsbilde. Gode tanker om kompetanse overføring 

og kompetanse heving.   

Sykehuset Østfold benytter allerede i dag kompetanse på Sunnaas hva det gjelder slagpasienter, 

ryggmargskader, traumatiske- og andre hjerneskader, nervesykdommer, muskelskjelett tilstander, 

smerteproblematikk med mer. Hjerneslag er per i dag det eneste området med formalisert avtale. 

3. 1.2. 

Vi er enige i dette og ser et behov for at Sunnaas øker kapasiteten på avdelingen for TBI  for å 

tidligere kunne overføre pasienter. I øvrig er SØ  fornøyd med samarbeidet med ambulant team fra 

Sunnaas vedrørende disse pasientene. 

3.1.3. 

Vi ser nødvendigheten av at Sunnaas har nok kapasitet til å ta imot komplekse slag pasienter med 

lavt funksjonsnivå, men som er i daglig endring til det bedre.  Dette for å opprettholde kontinuiteten i 

det tidlige rehabiliterings- forløpet i spesialisthelsetjenesten. 

6.2. 

Vi er i den heldige situasjonen å ha kort geografisk avstand til Sunnaas. Vi ser ikke helt for oss 

behovet og muligheten for å etablere en ambulant rehabiliterings poliklinikk i Sykehuset Østfold slik 

det er skissert i utviklingsplanen til Sunnaas. Vi ser muligheter for et samarbeid vedrørende disse 

pasientene.  

Vi synes det er positivt med ambulante poliklinikker men synes det er noe uklar hva disse 

poliklinikkene skal tilby. Savner en konkretisering av økonomisk fordelingsnøkkel med hensikt til 

inntekter og utgifter på rehabiliterings poliklinikk som er skissert i planen. 

Sykehuset Østfold kommer fortsatt å ha behov for vurdering av restarbeidsevne etter skade og 

sykdom og det er ønskelig med en videre føring av denne oppgaven i Sunnaas regi i form av 

poliklinikk.  

6.3.4 

Dette er svært positivt. Ser frem imot dette. 

Ambulerende virksom het kan gjerne inneholde kurs og kompetanseoverføring til helse personell i 

regionen. 



 

6.3.5. 

Regionalt kvalitetsregister låter flott. Sykehuset Østfold samarbeider gjerne om et felles kjernesett 

for rehabilitering. 

Når det gjelder arbeidsrettet poliklinikk har Sykehuset Østfold som mål å ivareta disse pasientene 

selv 

 

 

 

 

 


