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Unntatt offentlighet jfr 
    

Høring på rullering utviklingsplan 2035 for perioden 2022-2024 for Sunnaas 
sykehus HF 

 
 
Vi viser til høringsbrev og vedlagte utkast til plan, og beklager at utkastet ved en svikt ikke er 
blitt svart opp fra Sykehuset i Vestfold innen fristen. Vi takker imidlertid for at vi får lov å 
komme med en uttalelse nå, selv om fristen er utløpt. 
Generelt sett finner vi at utkastet til Utviklingsplan er et godt og gjennomarbeidet 
dokument. Sunnaas Sykehus er en svært viktig aktør og samarbeidspartner innen 
rehabiliteringsfeltet i Helse Sør Øst og nasjonalt, og deres veivalg fremover er viktige. Vi 
synes planen gir en god statusbeskrivelse og beskriver godt utfordringene fremover innen 
rehabiliteringsfeltet.   
Sykehuset i Vestfold ønsker å spille inn at Sunnaas sykehus har en viktig rolle i Helse Sør Øst 
innen rehabiliteringsfeltet. Det er slik at Sunnaas kun driver rehabilitering, de andre 
foretakene har akuttfunksjoner, og rehabilitering vil være et av flere fagområder i sykehuset. 
Rehabilitering vil derfor ikke i samme grad ha hovedfokus i deres utviklingsplaner. Det som 
er uttrykt i Sunnaas’ sin utviklingsplan er dermed viktig for alle foretakene i regionen, og 
foretaket er en viktig samarbeidspartner for de andre foretakene i Helse Sør-Øst.   Det 
kommer lite fram i planen hvordan Sunnaas planlegger å samarbeide med de andre 
foretakene i regionen – kanskje bortsett fra Sykehuset i Østfold. Planen sier noe om de 
regionale funksjoner som Sunnaas har, men lite eller ingenting om hvordan sykehuset tenker 
å samarbeide med de andre foretakene som har regionale eller flerområdefunksjoner 
sammen med Sunnaas. Dette bør ha mer oppmerksomhet. Det er viktig at Sunnaas sykehus 
på alle måter hjelper oss i å løfte fagområdet rehabilitering. Regionale og 
flerområdefunksjoner har vært definert i noen år nå. Tiden er inne for å få til et tettere 
samarbeid både mht bruk av laboratorier, fag og forskning, pasientlogistikk og rutiner. Dette 
vil det være riktig å fokusere på i denne rulleringen av utviklingsplanen. 
I tillegg etterlyser vi en konkretisering rundt satsningsområdet «barn og unge». Vi finner lite 
om det i utkastet.  Rehabilitering av barn og unge og grensesnittet opp mot habilitering er et 
av fokusområdene i Fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering for HSØ som nå er under 
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arbeid. Sunnaas sykehus er her en hovedaktør – og det er åpenbart at dette er et viktig 
fokusområde for rehabiliteringsfeltet fremover. Her har Sunnaas en viktig rolle, i samarbeid 
med andre viktige aktører 
 
 
Med vennlig hilsen  
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