Oppsummert av tiltakene 2015

Handlingsplan 2015
Temaområder
OVERORDNEDE TILTAK
Styringsgruppe ”Internasjonal aktivitet”
opprettholdes
Årlig oppsummeringer av nytten av internasjonal
aktivitet og hvordan Sunnaas ligger i forhold
”verdens beste” forelegges for styret
Foretaksledelsens internasjonale aktivitet
opprettholdes med minst ett studie/besøk
FORSKNING
Delta i og initiere internasjonale
multisenterstudier
Aktive deltakere på de internasjonale
samarbeids- og konferansearenaene, inklusive
tilrettelegging for forskningsopphold i utlandet
Vurdere de nordiske gjesteprofessoratenes rolle i
akademisering av SunHF versus formelt
forskningssamarbeid med andre institusjoner og
miljøer
Alle SunHF forskningsprosjekter på PhD nivå og
over skal ha konkrete mål og planer for
internasjonalt samarbeid

Postadresse:
1450 Nesoddtangen

Hvem

Tidsramme

Gjennomført

Deltagelse fra forskning,
klinikk, samhandling og
tillitsvalgte
Foretaksledelsen/adm dir

Ca 6 møter gjennom året

Fungerer

Desember 2015

Begynnelse på kriterier,
fortsetter 2016

Adm. dir

FTL: Italia juni
Deler av FTL: USA oktober

Forskningsdirektøren

2015

4 studier pågående

Egen oversikt 2015 er under
utarbeidelse blant fagsjefene

Første oversikt klar i januar
2015

Egen oppsummering

Innspill etter seminar 9.12.14
diskuteres i de ulike
faggrupper
Forskningsavdelingen

Telefon: 66 96 90 00
Telefaks: 66 91 25 76
Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen
Henvendelse i resepsjon

E-post:
firmapost@sunnaas.no
Bankkonto: 1503.27.08444
Foretaksnr.: 883 971 752

Etter vurdering
opprettholdes og utvides
gjesteprofessoratene

Gjennomføres for alle nye
prosjekter

Sunnaas sykehus
Utarbeide planer for videre utnytting av Sunnaas
International Network in Rehabilitation

FAGLIGE TILTAK
Utarbeide strategisk oversikt over internasjonale
samarbeidspartnere også utover forskning
Legge til rette for at ansatte tar verv i
internasjonale organisasjoner og internasjonalt
engasjement

Side 2
Forskningsdirektøren

Alle avdelinger

SIN nettverket fortsetter
samarbeidet, og ønsker å
initiere flere felles
forskningsprosjekt

Medio 2015

Foretaksledelsen

Professor Johan Stanghelle
er blitt medlem i European
Academy for Physical
Rehabilitation, med ansvar
for bedømming av alle
spesialistkurs i Europa.
Ingebjørg Irgens og Johan
Stanghelle er nasjonale
delegater i UEMS PRM (Den
europeiske spesialforening
for vår spesialitet)
Pågående diskusjon om
andre posisjoner

Eksempelvis:
European fys med Johan Stanghelle
American Congress Rehabilitation Medisin:
medlemskap
The ACRM Outcomes Measurement Networking
Group, Jan Egil Nordvik

Utarbeide særfaglige strategiske planer for
internasjonal aktivitet

Fagsjefer planlegger etter
seminaret 9.12.14

Utarbeide strategi for internasjonalisering blant
legene, spesielt vurdering av EUs tilbud om
kurser og UEMS
(Union Européenne des Médicins Spécialistes)
akkreditering, både individuelt og av
behandlingsprogrammene

Fagsjef lege

Klinikken arbeider mer
målbevisst med dette.

Første oversikt klar i januar
2015

Dette er gjort som grunnlag
for vedlagte internasjonal
representasjon, samarbeid,
gjesteprofessorer og
publikasjoner
Tre leger skal ta eksamen i
2016
Støtte til utenlandsopphold
for en av legene
Gjennomført

Sunnaas sykehus

Side 3

Arrangere symposier/seminarer på kongresser
sammen med internasjonale samarbeidspartnere

Nordisk nevrorehab
konferanse

Sept 2015

CARF

Utdanne flere Carf-granskere
fra Sun HF

2015

Etablere samarbeidsprosjekter på e-helse med
utgangspunkt i besøk i Skottland2014

IKT - enheten, Regional
Kompetansetjeneste
Rehabilitering,
Kompetanseenheten,
Innovasjon
Jennifer Moore, Rehabilitation
institute Chicago (RIC), USA

Engasjere internasjonale samarbeidspartnere
knyttet til Regional kompetansetjeneste
Rehabilitering

INNOVASJON
Nordiske samarbeidsprosjekter

Telemedisin
Robotikk

kompetanseplanlegging for
alle legene
Gjennomført
Nordisk nevrorehab møte

Pågående prosess på å
rekruttere flere granskere fra
Sunnaas
Ikke videreført i 2015

Jan Egil Nordvik

Andrew Batman, Oliver
Zangwill Centre for
Neuropsychological
Rehabilitation, Storbritania
Nordic Innovation
Spill og Testbeds

Felles nordisk prosjekt om
mulighet for testbed i
sykehus, pågående

Etablere samarbeid mot
sentrale innovasjonsmiljøer
EU søknad

Satt på Strategisk agenda
Studiebesøk RIC, begynnelse
på videre samarbeid

Velferdsteknologi

EU søknad, avklares i
desember 2014

3 årig

EU prosjektet PersonALL er
startet opp, ledes av RKR

Sunnaas sykehus
BISTANDSunHF ønsker å bidra til utvikling av
rehabiliteringsområdet i utviklingsland
Engasjementet får en strategisk profil i 2015
Samarbeidet med Gaza konkretiseres

Side 4
Dagens retningslinjer
evalueres

Juni 2015

Dagens retningslinjer
videreføres

Samarbeid med Norwac

Februar 2015

Utvikle samarbeidet med fredskorpset om
ryggmargskade rehabilitering i Kambodsja

Samarbeid med Fredskorpset

2015

Prosjektet i Libanon, Klikk for ryggmargskadde,
videreføres
Nytt samarbeid: Uruguay har henvendt seg og
ber om hjelp til å bygge opp rehabilitering

Samarbeid med Norwac

2015

Etablert nytt prosjekt i
samarbeid med Norwac
knyttet til ortopedi ved Shifa
hospital og utvikling av
fysioterapi tilbudet.
Igangsatt omfattende
prosjekt med to Sunnaas
ansatte i Kambodsja og to
hospitanter hos oss
Antall besøk i 2015:
Vært et studiebesøk og
begynt med faglige
videokonferanse til Uruguay

