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Sak 52/16 Status søknad om nasjonal behandlingstjeneste barn og unge  
                 med ervervet ryggmargs- og hjerneskade 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering  
 
Sammendrag og konklusjoner 
I henhold til mål 2016 skulle søknad om nasjonal behandlingstjeneste for spesialisert rehabilitering av 
barn med ervervet ryggmargs- og hjerneskade vært ferdigstilt og sendt høsten 2016. Gjennom arbeidet 
med å ferdigstille søknaden har prosjektgruppen avdekket behov for å gjennomføre en mer omfattende 
prosess og avklare detaljer rundt inntakskriterier, ressursbehov, kapasitetsutredninger og forankring i 
fagmiljøene nasjonalt.  
 
Aksjonspunkter 

 Sykehuset styrker prosjektorganisering knyttet til søknadsprosess  

 Nytt mandat og arbeidsgruppe, samt rammer for arbeidet utarbeides  

 Fremdriftsplan justeres  

 Det gjennomføres dialogmøte og innspillsforum med fagmiljøer fra alle fire helseregioner  

 Det utarbeides interessentanalyse  

 Sykehuset deltar aktivt i arbeidet med å utarbeide nasjonal behandlingslinje for barn med 
ervervet hjerneskade av moderat eller alvorlig grad (ref. Prop. 1 S HOD (2016–2017)).  

 
Målet vil være å oversende en grundig gjennomarbeidet søknad høsten 2017, hvor det foreligger 
konsensus fra fagmiljøene i de øvrige helseregionene 
 
 
Bakgrunn for saken 

 «På slutten av 60- tallet begynte den internasjonale organisasjonen Terre des Hommes å arbeide for 
rehabilitering av krigsskadde barn i Vietnam. Sjefsfysioterapeut Mette Sveram hadde lest om de 13 krigsskadde 
barna som kom til Norge fra Sør- Vietnam i 1968, og spurte Rolf Sunnaas om det var noe Sunnaas sykehus 
kunne gjøre for dem. Da de 13 barna kom til Norge fikk de etter å ha vært på Ullevål sykehus for 
diagnoseopphold, et tilbud på Sunnaas sykehus»  

Kilde: Mitt Soria Moria 
 
SunHF har siden tidlig på 70- tallet gitt et primærrehabiliteringstilbud til barn, fortrinnsvis med 
hjerneskader og ryggmargsskader, multitraumer, og brannskade. Andre grupper av barn har fått et 
tilbud opp med kortere vurderings- og kontrollopphold, eksempelvis barn med Cerebral Parese. I 
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tillegg har TRS gitt et kompetanesentertilbud til barn tilhørende deres målgrupper. Innholdet i 
tilbudene og organiseringen av disse har variert gjennom årene.  
 
Satsning 
I 2008 startet arbeidet med å tilrettelegge for etablering av en egen enhet for barn og unge i sykehuset, 
og det ble besluttet at det skulle etableres fem pasientrom med tilrettelagte fasiliteter for barn og unge. 
På dette tidspunktet var inneliggende barn tilknyttet voksenavdeling med noen få felleslokaler i 
sykehuset forbeholdt inneliggende barn, samt pårørendebarn.  
I idefaseplanleggingen til nytt sykehusbygg – BYGG I– ble behovet for en egen barneenhet utredet. 
Utfallet av utredningen tilsa at det var et stort behov for egnede lokaler for barn, og ny barneenhet ble 
en prioritert aktivitet i planleggingen av nye pasientfasiliteter. Det nye pasientbygget ble tatt i bruk 
sommeren 2015, og offisielt åpnet i november 2015. Den nye enheten skulle ta i mot barn som hadde 
behov for primærrehabilitering etter en ryggmargsskade, multitraume, nevrologisk skade og 
brannskader, samt barn med traumatisk hjerneskade, hjerneslag og annen ervervet hjerneskade i alderen 
6 til 18 år. Kapasitetsutredningen som lå til grunn for sengeantallet i den nye enheten for barn og unge 
baserte seg på historiske tall, men det var bred enighet i fagmiljøet om et underdekt behov for 
spesialisert rehabilitering innen denne målgruppen både regionalt og nasjonalt. Utviklingen de siste 
årene viser en økning i aldersgruppen 7 – 15 år (tabell 1). Den største gruppen er barn med ervervede 
hjerneskader. Barna i aldergruppen 0 – 6 år er i hovedsak barn som kommer til dysfagiutredninger, 
samt barn med diagnose ryggmargskade/multitraume. Den største gruppen er barn/ungdom mellom 
16-18 år. Her veksles det mellom om tilbudet gis i barne- og ungdomsenheten eller i voksenavdeling. 
Her gjøres individuelle vurderinger ved inntak, i første omgang basert på pasientens behov, dernest 
kapasitet (ressurser og senger) i de ulike avdelingene. 
 
Tabell 1 

 
*tom september 2016 

 
Etter åpning av barne- og ungdomsenheten i mai 2015 har det vært en stor pågang av søknader fra hele 
landet, og sykehuset har tilstrebet å gi et tilbud til de barna med alvorligst skade uavhengig av 
helseregion. Fram til og med september 2016 behandlet sykehuset tilnærmet like mange barn  som på 
årsbasis de siste 6-7 årene (tabell 2). Dette har gitt sykehuset store utfordringer med hensyn til ressurser 
og kapasitet. Til tross for noen usikkerhetsfaktorer som det jobbes med å kvalitetssikre, synes det 
realistisk å forvente et pasientvolum på 100-120 barn og unge med ervervet hjerneskade og 
ryggmargsskade hvert år som vil trenge institusjonsbasert rehabilitering. Det vil utløse et behov for en 
økning til totalt 10 – 15 senger for barn og unge i sykehuset. 
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Tabell 2 

 
*tom september 2016 

 
Status søknad behandlingstjeneste: 
 
Satsningen på utvikling av tilbudet til barn med alvorlige ervervede skader ble forankret i styret i Sun 
HF gjennom årlige mål – og langtidsplaner fra og med 2010. Å gi et høyspesialisert rehabiliteringstilbud 
til barn og unge med alvorlige skader er både kompetanse – og ressurskrevende. For å sikre dette 
tilbudet bør en samle kompetansen nasjonalt på et behandlingssted, der barn med behov for 
høyspesialisert rehabilitering får et likeverdig tilbud uavhengig av hvor en bor i landet. Sykehuset har de 
siste to årene hatt som mål å ferdigstille og søke en nasjonal behandlingstjeneste for denne sårbare 
pasientgruppen. Sitat fra sykehusets måldokumenter:  

 

Mål 2015: Søknad om nasjonal behandlingstjeneste for spesialisert rehabilitering av barn med ervervede 

ryggmargs og hjerneskader er ferdigstilt  

Mål 2016: Det er søkt om nasjonal behandlingstjeneste for spesialisert rehabilitering av barn og unge med ervervede 
skader og ungdomsråd er etablert.  

 

Gjennom arbeidet med å ferdigstille søknaden har prosjektgruppen avdekket behov for å gjøre en mer 
omfattende prosess og avklare detaljer rundt inntakskriterier, ressursbehov, kapasitetsutredninger og 
forankring fagmiljøene nasjonalt.  
 
Målet vil være å oversende en grundig gjennomarbeidet søknad høsten 2017, hvor det foreligger 
konsensus fra fagmiljøene i de øvrige helseregionene. 
 
Aksjonspunkter 

 Sykehuset styrker prosjektorganisering knyttet til søknadsprosess  

 Nytt mandat og arbeidsgruppe, samt rammer for arbeidet utarbeides  

 Fremdriftsplan justeres  

 Det gjennomføres dialogmøte og innspillsforum med fagmiljøer fra alle fire helseregioner  

 Det utarbeides interessentanalyse  
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 Sykehuset deltar aktivt i arbeidet med å utarbeide nasjonal behandlingslinje for barn med 
ervervet hjerneskade av moderat eller alvorlig grad (ref. Prop. 1 S HOD (2016–2017)). Sitat:  
 

«Sunnaas sykehus benyttes av flere helseregioner for institusjonsbasert rehabilitering i tidlig fase 

etter akutt behandling. Sykehuset har nylig etablert sengepost for barn, og det må avklares hvilken 

rolle sykehuset kan ha som behandlingsinstitusjon for barn med alvorlig ervervete hjerneskader hos 

barn opp til 18 år.» 

 
Det er viktig å se arbeidet med søknad om behandlingstjeneste og nasjonal behandlingslinje i 
sammenheng, og videre få prosesser avklart inn mot videre planlegging av Byggetrinn 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
 
 


