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22/375-1  Høring på rullering utviklingsplan 2035 for perioden 2022-2024 for Sunnaas sykehus HF. 
 
Det vises til Sunnaas sykehus HFs høringsbrev av 19.01.2022. Etter kontakt med samhandlingssjef har 
kommunen svarfrist 10.03.2022.Sunnaas sykehus HF har på oppdrag fra Helse Sør-Øst gjennomført 
Rullering av utviklingsplan 2035 for perioden 2022-2024. Planen beskrives status og hva som har preget 
utviklingen siden  Utviklingsplan 2035 ble besluttet i 2018, og hvilke satsingsområder sykehuset har 
framover med vekt på perioden 2022 – 2024.  Oslo kommune er invitert til å avgi høringsinnspill. 
Sunnaas sykehus er i høringen særlig interessert i om kommunen mener at beskrivelsen og 
prioriteringene i dokumentet ivaretar:  

 behovet kommunen erfarer når det gjelder høyspesialisert rehabilitering  
 den rolle kommunen trenger at sykehuset tar i rehabiliteringsfeltet. 

I rullering av Utviklingsplanen 2035 for årene 2022-2024 står de strategiske målene fast. 
 
Høringsinnspill: 
Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester avgir på delegert fullmakt følgende høringsuttalelse for Oslo 
kommune: 
 
Oslo kommune merker seg Sunnaas sykehus HF (SSHF) posisjon som selvstendig helseforetak med 
nasjonale og regionale funksjoner og universitetsfunksjoner, og med en markant posisjon som landets 
ledende spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Kommunen ønsker derfor et sterkt 
samarbeid med Sunnaas sykehus om utvikling og organisering av det samlede rehabiliteringstilbudet til 
kommunens innbyggere. Byrådsplattformen i Oslo 2019-2023 fremhever målet om gode 
sammenhengende helsetjenester. «Oslos innbyggere skal oppleve at de har gode, sammenhengende 
og tilgjengelige tjenester. Byrådet vil sørge for at kommunehelsetjenestene er bedre rustet til å løse sine 
oppgaver, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Vi vil styrke arbeidet med rehabilitering, både på 
helsehus og i eget hjem.»Som SSHF beskriver anser også kommunen at behovet for rehabilitering vil 
øke framover blant annet grunnet utvikling innen medisinsk teknologi og behandling etter alvorlige 
ulykker, skader og alvorlig sykdom. Kommunen ser også innbyggere med rehabiliteringsbehov som ofte 
har dobbel- og trippeldiagnoser, gjerne knyttet til rus og psykiske lidelser. Dette er pasienter med 
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komplekse tilstander og behov for koordinerte tjenester, også hva gjelder rehabilitering. Oslo kommune 
utarbeider en helhetlig plan for rehabilitering, og etter tidsplanen skal Helhetlig rehabiliteringsplan avgis 
til Bystyret innen desember 2022. Rehabilitering i Oslo kommune omhandler hverdagsmestring, 
hverdagsrehabilitering, spesifikk rehabilitering, spesialisert rehabilitering og forsterket rehabilitering, og 
ytes i bydeler, helsehus og ved Aker helsearena. Virksomhetsområdet har blitt styrket de siste årene 
med tilførte ressurser både i bydel og helsehus. Planarbeidet ble påstartet med møter i styrings- og 
arbeidsgruppen medio september 2021. Styringsgruppen ledes av Byrådsavdeling for helse, eldre og 
innbyggertjenester (HEI), seksjon for eldretjenester. Deltagerne i styringsgruppen har 
beslutningsmyndighet, og består av ledere i Byrådsavdeling for arbeid, inkludering og sosiale tjenester 
(AIS), Helseetaten (HEL), Sykehjemsetaten (SYE), bydeler, og representanter fra 
arbeidstakerorganisasjonene. Helseetaten har fått i oppdrag å utarbeide et kunnskapsgrunnlag til bruk 
som et faktagrunnlag til planen.  Arbeidet bygger på brede involveringsprosesser fra 
brukerorganisasjoner, fagnettverk rehabilitering, ulike etater, avdelinger, seksjoner og Byrådsavdelinger. 
Kunnskapsgrunnlaget bygger også på kunnskapsbasert praksis, og inneholder innsikt fra forskning, 
tidligere prosjekt- og evalueringsrapporter og statistikk. Foreløpige funn fra arbeidet med 
kunnskapsgrunnlaget tilsier at det kan være behov for forbedring på følgende områder: 

 Informasjon- Kommunen når ikke godt nok ut med informasjon til innbyggere og 
samarbeidspartnere om rehabiliteringstilbud 

 Inntak i rehabiliteringsforløpet -Det finnes ingen felles standard for vurdering av 
rehabiliteringsbehov i Oslo eller nasjonalt sett for kommunehelsetjenesten, manglende 
samarbeid på tvers av nivåer og tjenester, manglende tjenestekode for spesifikk rehabilitering i 
journalsystemet Gerica, utilstrekkelig beskrivelse av målgruppen for de ulike 
tjenestene/tilbudene i kommunen.  

 Behov for avklaring om hva rehabilitering bør bestå av i Oslo- Rehabilitering er et komplekst 
begrep som henspiller til både prosess, arbeidsmetode og tjeneste i spesialist- og i 
kommunehelsetjenesten. Innen rehabilitering er det i dag et begrenset kunnskapsgrunnlag 
og fortsatt manglende prioriteringer for forskning på feltet. Behovet for å satse mer på forskning 
og innovasjon understrekes av evalueringer og revisjoner, tydelige målsettinger, og nasjonale 
ambisjoner  

 Kompetansekartlegging, ressursbruk og rekruttering -Rehabiliteringstjenestene skal 
forankres i kunnskapsbasert praksis, være virkningsfulle, og ha en tverrfaglig tilnærming for å 
imøtekomme brukernes helhetlige behov for rehabilitering. Fagfeltet må samles sett ses på i en 
mer helhetlig tilnærming for å inneha rett kompetanse, deling- og utvikling. 

På oppdrag fra Byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester har Deloitte kartlagt Oslo 
kommunes tjenester ved Aker helsearena. Aker helsearena er dagens benevnelse på virksomheter i 
Oslo kommune og Helse Sør-Øst lokalisert på området til gamle Aker sykehus. Videre er tjenestetilbudet 
ved Forsterket rehabilitering Aker (FRA) utredet og sammenlignet mot andre rehabiliteringstilbud i Oslo 
kommune, i spesialisthelsetjenesten og tilsvarende tilbud i andre kommuner. Undersøkelsen viser at 
rehabiliteringstilbudet ved Forsterket rehabilitering Aker (FRA) er et meget godt tilbud, det får gode 
skussmål fra pasienter og alle samarbeidspartnere. Undersøkelsen dokumenterer også at behandlingen 
ved FRA har god effekt på pasientene og i stor grad bidrar til at pasientene kan overføres til eget hjem 
med få eller ingen tjenester fra bydelene. Deloitte vil likevel peke på enkelte mulige forbedringsområder 
for FRA og for FRAs plassering i rehabiliteringskjeden i Oslo. På bakgrunn av funn og vurderinger vil 
Deloitte anbefale å: 

 gjennomgå inntakskriteriene til FRA for å sikre at pasientene med størst rehabiliteringsbehov og 
størst rehabiliteringspotensial prioriteres ved inntak. Spesialisthelsetjenesten, helsehusene og 
bydelene bør involveres i dette arbeidet. 

 etablere en tettere dialog mellom FRA og bydelene om inntak og avslag på søknad om plass 
ved FRA, og se dette opp mot bestemmelsene i Bydelsreglementet om at bydelene er tillagt 
bestillerfunksjon og skal fatte vedtak for kommunale tjenester. En mulig løsning er å etablere et 
ressursteam for felles inntak til rehabiliteringstjenester i Oslo. Det bør også vurderes å innføre 
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en skriftlig begrunnelse ved avslag på søknad til FRA, f.eks. gjennom et enkelt standardskjema 
eller gjennom fagsystemene. 

 vurdere hvilke muligheter som finnes for å utvide kapasiteten ved FRA, gjerne gjennom tettere 
samarbeid med andre tjenestetilbud ved Aker helsearena eller mindre kostnadskrevende 
utvidelser av det polikliniske tilbudet om oppfølgingstimer.  

 opprette et brukerråd ved FRA med representasjon fra relevante pasient- og 
brukerorganisasjoner slik at brukere og pårørende blir ivaretatt og får anledning til å gi innspill til 
behandlingstilbudet på en jevnlig og systematisk måte. 

 vurdere behovet for en mer enhetlig registreringspraksis i Barthel ADL, IPLOS eller annet 
scoringsverktøy som gjør det mulig å sammenligne pasientgrupper og pasientenes 
funksjonsnivå ved innleggelse og utskrivelse på tvers av institusjoner og bydeler i kommunen. 

 se nærmere på finansieringsmodellen for FRA, bla gå i dialog med spesialisthelsetjenesten om 
en medfinansieringsordning for FRA. Helseforetakene og sykehusene i Oslo er avhengige av 
tilbudet ved FRA, et tilbud som er nokså unikt i nasjonal sammenheng. Det vil dermed ikke være 
urimelig at de også er med å finansiere deler av tilbudet. 

Etter denne gjennomgangen av kommunens pågående utviklingsarbeid innen rehabiliteringsplan og -
tjenester vil Oslo kommune fremheve og støtte flere punkter i SSHFs utviklingsplan: 
 
Behovet for ansvars- og oppgavefordeling innen rehabilitering: 
Høringsnotatet beskriver fasene 1-5 i rehabilitering der rehabilitering igangsettes samtidig med 
medisinsk behandling (fase 1 og 2). Dersom pasienten har behov for videre institusjonsbasert 
rehabilitering overflyttes pasienten til en spesialisert rehabiliteringsavdeling, så snart dette er medisinsk 
forsvarlig (fase 3). Pasienten overføres deretter til videre rehabilitering med lokalt utgangspunkt, først og 
fremst kommunale tjenester eventuelt ledsaget av polikliniske/ambulante tilbud fra 
spesialisthelsetjenesten (fase 4). Oppfølging i senfase av rehabiliteringen følges opp av 
spesialisthelsetjenesten som siste fase (fase 5). Vekslingen mellom de ulike fasene i komplekse 
tjenester slik rehabilitering er medfører et tydelig behov for avklaring og samordning av ansvar og 
oppgaver for de ulike forvaltningsnivåene. Kommunen støtter at dette at slik samordning gjøres. 
Rehabiliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus vil alltid stå i sammenheng med rehabilitering som 
kommunene og andre aktører gir. Det vises til evalueringsrapporten fra KPMG på oppdrag fra 
Helsedirektoratet om effekten av Solbergregjeringens «Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 
2017-2019». Her slås det blant annet fast at: «Kommunenes organisering av rehabiliteringstilbud ofte er 
preget av fragmentering og siloorganisering» og videre at det er behov for å «utarbeide og vedta en 
nasjonal plan for habilitering og rehabilitering». Dette sammenholdt med en nedbygging av 
rehabiliteringskapasiteten i sykehusene slik Sunnaas fremholder, understreker behovet for samordnet 
innsats for å bygge opp rehabiliteringskompetanse og -tilbud i kommunene. Dette underbygger også 
behovet for styrket finansiering av kommunenes tilbud. Prosjektet omtalt for rehabilitering av pasienter 
som innlegges til primærrehabilitering der hele 28% av de inkluderte pasientene hadde en rus og/eller 
psykisk lidelse ved skadetidspunktet, og å mange som 17% rapporterte selvmordstanker under 
innleggelsen mener vi belyser behovet for et enda sterkere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten 
og kommunen, og styrket ressurstilgang også i kommunen for å møte behovene også til pasientgruppen 
med rus- og psykiske lidelser. 
 
Finansiering av rehabilitering bla gjennom ISF-regelverket bør utformes slik at den underbygger en 
ønsket utvikling av rehabiliteringstjenestene innrettet i tråd med pasientenes behov og oppdatert 
medisinsk kunnskap. Ønsket utvikling tilsier at flere pasienter skal motta tilbud om polikliniske 
konsultasjoner via telefon, video eller via ambulant rehabilitering. Dette vil også styrke 
rehabiliteringsfasen lokalt i kommunen. Byrådet i Oslo ønsker å delta i flere forsøk med felles 
finansiering av tilbud til pasienter med komplekse sykdommer. 
 
Fellesskap om utvikling av rehabilitering – Helsefellesskapene som arena: 
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Samhandling med kommunene er vesentlig for pasientene som skal fortsette sin rehabiliteringsprosess i 
hjemkommunen. Utvikling av helsefelleskapene med utgangspunkt i hvert helseforetak, har aktualisert 
diskusjonen om å finne nye kanaler for å sikre gode dialoger med kommunene. Sunnaas sykehus har 
ikke eget opptaksområde, og har derfor ikke etablert et Helsefelleskap. Sykehuset har observatørrolle 
inn mot Helsefelleskapet i Oslo. At Sunnaas sykehus ser betydningen av en tettere dialog med 
kommunene både om kompetanse og i pasientforløpet, og vil se videre på gode arenaer for samarbeid 
er svært lovende for videre samhandling med kommunen. Til tross for at Sunnaas kun har en 
observatørrolle i Oslo bør sykehuset gjennom deltakelse på feltet rehabilitering kunne bidra til arbeidet 
med å utvikle polikliniske, arenafleksible og digitale løsninger for rehabilitering sammen med 
sykehusene i Oslo og kommunen. Slik kan Sunnas sykehus styrke dialogen med 
kommunehelsetjenesten og ha fokus på gode arenaer for samhandling, læring og tilbakemeldinger. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Svein Lyngroth Kari Elisabeth Sletnes 

kommunaldirektør seksjonssjef 

 
 
 

 
 

 

 


