
Spastisitetsklinikken på Sunnaas sykehus HF 
Tverrfaglig samarbeid med utgangspunkt i oppdatert kunnskapsbasert praksis 

Spastisitetsklinikken samarbeider tett med fagpersoner internt og nasjonalt, både i spesialist- og primærhelsetjenesten. Det inkluderer andre 
spesialister innen fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrokirurger, ortopeder, barneleger, barnenevrologer, nevrologer og anestesileger. I løpet 
av de siste årene har vi også etablert et samarbeid med flere spastisitetsklinikker internasjonalt. 

Kontakt: Overlege Jelena.Simic@sunnaas.no
Koordinator/sykepleier Eva.Hurlen@sunnaas.no
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Forskning

Integrert tilbud i etablert fagmiljø
Spastisitetsvurdering og behandling er en viktig del av høyspesialisert 
rehabilitering for Sunnaas sykehus HFs diagnosegrupper, som bl.a. hjerneslag, 
traumatisk hjerneskade, ryggmargsskade, cerebral parese og hereditær 
spastisk paraparese. 

Spastisitetsklinikken skal bidra til å gi et best mulig klinisk tilbud og dermed 
rehabiliteringsprosess for våre pasienter. Det skjer gjennom et tett tverrfaglig 
samarbeid med etablerte tilbud og tjenester i sykehuset og 
samarbeidspartnere eksternt, bl.a. bevegelseslab, klinisk fysiologisk lab, VR-
lab og andre spastisitetsklinikker og spesialister fra både inn- og utland.

Forskning, utvikling og samarbeid
• Det er knyttet én ph.d.-stipendiat til spastisitetsklinikken 

• Klinikken har mål om flere ph.d.-, mastergrads- og samarbeidsprosjekter, 
både nasjonalt og internasjonalt 

• Det er opprettet et register som har til hensikt å kvalitetssikre det kliniske 
tilbudet og som i fremtiden kan brukes til videre forskning

• Det er tidligere etablert en kompetansegruppe for spastisk lammelse i 
sykehuset som har utarbeidet en klinisk veileder basert på evidens og 
kunnskapsbasert praksis. Videre mål for spastisitetsklinikken og 
kompetansegruppen er å

o ha en oppdatert klinisk veileder for spastisk lammelse til enhver tid  

o sørge for opplæring av interne og eksterne fagpersoner i spesialist- og 
primærhelsetjenesten 

o drive med aktiv forskning og multisenterstudie som skal bidra til 
kunnskapsbasert praksis 

o presentere på forskjellige kurs og konferanser i inn- og utland

o jobbe med videreutvikling av et nordisk nettverk for spastisk lammelse Figur: Samarbeidspartnere
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