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Høringsuttalelse: Rullering Utviklingsplan 2035 for perioden 2022-
2024

Høringsuttalelse fra LHL Hjerneslag, LHL Hjerneslag Ung, LHL Hjerneslag Barn og
Ungdom og LHL Hjerneslag Oslo og Akershus:

LHL Hjerneslag, inkludert LHL Hjerneslag Ung, LHL Hjerneslag Barn og Ungdom
og LHL Hjerneslag Oslo og Akershus (heretter omtalt som LHL Hjerneslag), er
opptatt av at Sunnaas sykehus HF skal videreutvikles som landets ledende
spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Det er viktig av flere
grunner: Behovet for høyspesialisert rehabilitering, Sunnaas sykehus HFs
utgangspunkt med nåværende ressurser og muligheter for videreutvikling med nye
ressurser, nasjonal og internasjonal forankring, og motvekt mot det vi ser er
nedbygging av spesialisert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten uten tilsvarende
oppbygging i kommunene. LHL Hjerneslag også er opptatt av at Sunnaas sykehus HF
fortsatt skal være en sterk bidragsyter innen forskning og innovasjon, noe som betyr
mye for utvikling av gode tjenester for slagrammede, personer med annen ervervet
hjerneskade og pårørende.

LHL Hjerneslag gir sin tilslutning til strategien i  «Rullering Utviklingsplan 2035 for
perioden 2022-2024», og vi er i hovedsak enig i målene som framgår på side 23 og
24. Samtidig ber vi om at man tar en ny vurdering på om målene i tilstrekkelig grad
understøtter de utfordringer og tiltak som beskrives i dokumentet «Norge trenger en
rehabiliteringsreform», og det øvrige vi påpeker i dette høringssvaret.

Vi er fornøyd med, og enig i at tilbud til barn og ungdom skal prioriteres. Samtidig vil
vi påpeke at vi mottar med jevne mellomrom tilbakemeldinger fra slagrammede som
ikke har fått plass ved Sunnaas sykehus HF, og som oppfatter at voksen alder har vært
utslagsgivende. Vi vil understeke at et reddet liv skal leves uavhengig av alder, og ber
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om at Sunnaas sykehus HF vurderer sin kapasitetsutvikling i tråd med dette (men ikke
slik at det det svekker varslet satsing på og innsats for barn og ungdom).

Med bakgrunn i det vi påpeker i forrige avsnitt, samt behovet for en
rehabiliteringsreform og bakgrunnen for denne, stiller vi spørsmålstegn ved det som
framkommer på side 13 i kapitlet «Framskrivning av behov for
døgnrehabiliteringsplasser». Er det riktig med utgangspunkt i det vi påpeker en
reduksjon av antall døgnplasser ved Sunnaas sykehus fra 159 til 153 fram mot 2040?
Slik vi ser det innebærer dette en nedbygging av tilbudet.

Vi er fornøyd med at sykehuset vil styrke dialogen med kommunehelsetjenesten og ha
fokus på gode arenaer for samhandling, læring og tilbakemeldinger. Her vil vi påpeke
at dette kan være et bidrag for å redusere geografiske forskjeller i oppfølging av
pasienter, fordi det i dag er svært ulik kompetanse i kommunene. Her kan
teknologiske løsninger også bidra.

Vi er fornøyd med at det legges til grunn at det er en forutsetning med fortsatt tett og
god dialog med pasienter, brukere og deres organisasjoner i alt utviklingsarbeid i
sykehuset. Her vil vi påpeke betydningen av brukerutvalget og ungdomsrådets rolle,
det årlige dialogmøtet og enkeltansattes kontakt med brukermiljøene. LHL Hjerneslag
oppfordrer for øvrig til å gjeninnføre en justert variant av brukertorg.

Vi er fornøyd med at det legges til grunn at sykehuset skal bidra med faglige innspill
og vurderinger i den offentlige debatten med mål om å sikre at rehabilitering får økt
prioritet i helsetjenesten. Her vil vi påpeke betydningen av sykehusets rolle i
aktørnettverket som jobber for en rehabiliteringsreform.

Vi vil foreslå en gjennomgang av planen for tydeligere å signalisere hvor viktig
pårørende er for pasienten, Sunnaas sykehus HF og helsevesenet, og samfunnet:

• På for eksempel side 5, eller andre steder, bør man ta inn en formulering om at
Sunnaas sykehus HF skal være ledende på dialog og samarbeid med pårørende

• På side 6, i kapitlet «Sunnaas sykehus i dag», bør også pårørende nevnes
• Relatert til innovasjon, som er nevnt på blant annet side 9, bør man involvere

og nyttiggjøre seg også pårørende som en konkret bidragsgruppe
• På side 11, i kapitlet «Trender og utvikling», bør man formulere inn hovedfunn

fra den siste nasjonale pårørendeundersøkelsen, spesielt hva angår
avhengigheten av pårørendeinnsatsen

• På side 19, i kapitlet «Kompetanse», bør pårørende nevnes sammen med
«familier»

• På side 21 og 22, i kapitlet «Behov for nasjonal satsing på rehabilitering», bør
pårørende formuleres inn på en tydeligere måte enn bare gjennom «inkludering
av pårørendeperspektivet»

Til slutt:
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Med bakgrunn i flere forhold – prioritere barn og ungdom, god og effektiv
rehabilitering, kunnskap, forskning og utvikling m.m. – ber LHL Hjerneslag Sunnaas
sykehus HF om å påta seg en lederrolle i etableringen av et kvalitetsregister for
slagrammede barn/barn med ervervet hjerneskade, og vi legger ved referatet fra
workshopen Sunnaas sykehus var medarrangør av 6.9.2021.

Vi takker for godt samarbeid, og ønsker lykke til med planarbeidet.

Med vennlig hilsen
LHL Hjerneslag

Tommy Skar
Generalsekretær
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