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RAPPORT INTERNASJONAL AKTIVITET 2016
Handlingsplanen 2016
Styringsgruppen har arbeidet etter vedlagte handlingsplan som delte aktiviteten i
overordnet, forskning, faglig tiltak, innovasjon og bistand. Flere av tiltakene er gjennomført.
Styrken med en felles handlingsplan for internasjonal aktivitet har vært å få oversikt over
aktiviteten, samt å få en strategi for hva SunHF satser på og hvordan. Dette er en
arbeidsform som vil bli videreført i 2017.
Gjesteprofessorene
I 2016 har Forskningsavdelingen vurdert nytteverdien av ordningen med gjesteprofessorer.
Konklusjonen er at ordningen videreføres da man også ser at kostnaden er relativt liten (kr.
2-3000,- pr. år). Det er ressurser fra de beste miljøene i Norden, og fra 2016 også fra
Australia. Gjesteprofessorene gir viktig støtte i forbindelse med søknader, publikasjoner og
prosjektutvikling. Videokonferanse og mail har gjort det mulig å opprettholde en god
kontakt. Fra nordiske land deltar gjesteprofessorer i blant annet tematiske
forskningsgrupper 3-4 ganger årlig, og i 2016 produserte SunHF 43 internasjonale
publikasjoner og 4 doktorgrader.
Registrering av internasjonal aktivitet
Alle som deltar på internasjonale reiser, konferanser og samarbeidsmøter, skal rapportere i
en felles database. I 2016 er det rapportert 110 reiser.
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Grunnlaget for reisen er knyttet til hensikt og oppgave.

Deltar som
Ulike oppgaver

Invitert foredragsholder

Deltar m abstract

Ordinær konferansedeltaker

18 %

36 %

19 %
27 %

En hensikt med å rapportere er å tydeliggjøre finansiering av reiser, deltakelse på
konferanser og møter. Finansiering kan eksempelvis være ivaretatt av SunHF, CARF,
Universitet i Oslo, stipender etc.

Finansieringskilde
ekstern finanisering

min avd./enhet

29 %

71 %

77 % av reisene (95 reiser) har gått til Europa, og av deisse er det 46 reiser til nordiske land.
Reisene til Amerika er til USA og Canada.

Reisene går til

Amerika; 26
Asia; 3

Europa; 95

I den strategiske utviklingen av det internasjonale samarbeidet hvor SunHF er representert,
har det vært et mål å oppnå mer forpliktende avtaler med internasjonale aktører.

Avtalt videre samarbeid

Nei
45 %
Ja
55 %

Internasjonale nettverk
SunHF er representert i flere internasjonale nettverk, blant annet et nordisk nettverk for
nevrorehabilitering. Dette nettverket har som intensjon å være klinikknært, og bidra til
faglige diskusjoner. I 2016 ble det gjennomført et seminar om medisinering av pasienter
med alvorlig hjerneskade. Nordisk Sommerskole om nevrorehabilitering, ble gjennomført i
Sverige i september 2016.

I handlingsplanen vises til gjennomført møte med Sunnaas Internationale nettwork (SINnettverk) i september. Nettverket består av rehabiliteringsinstitusjoner i Kina, Russland, USA,
Israel, Palestina, Sverige og Norge. Nettverkets studie av tilbudet til slagpasienter følges
fortsatt opp, og i september ble det avtalt et nytt felles forskningsprosjekt knyttet til barn
med ryggmargskade.
Plan for 2017
Målåret i SunHF går fra mars til mars. Handlingsplanen for internasjonal aktivitet 2017 vil bli
utarbeidet når sykehusets mål er vedtatt av styret. Enkelte konkrete tiltak er allerede
iverksatt som en konsekvens av tidligere vedtak. I 2016 ble det arrangert flere seminarer i
Norge, der internasjonale kapasiteter deltok. Dette er en arbeidsmåte som vil søkes
videreført i 2017.
SunHF setter ytterligere fokus på å etablere samarbeid med ledende
rehabiliteringsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, og vil i 2017 videreutvikle
samarbeidsformen. Foretaksledelsen har i sin langtidsplan et ønske om å besøke
Rehabilitation Institute of Chicago (RIC) og Toronto Institute of Rehabilitation, med
målsetting om å lære av de beste. Prosessen med å få til en samarbeidsavtale med RIC, med
fokus på organisering og bygg, fortsetter gjennom 2017.
SIN-nettverket har planlagt at neste møte bli i 2018, og intensjonen er at det arrangeres i
Midtøsten (Israel/Palestina).
Sykehuset planlegger i 2017 å legge til rette for samme deltagelsesvolum på internasjonale
konferanser som tidligere år, men det settes strengere kriterier for innvilgelse av lengre
reiser
Videre vil sykehuset opprettholde samarbeidet med gjesteprofessor fra RIC om
kunnskapstranslasjon. Det er videre konkrete planer om gjennomføring av «Focused
intensive repetitive stepping» (FIRST)-Oslo med gangtrening av slagpasienter som utprøves
på rehabiliteringsavdelingene på Aker. Videre vil EU-prosjektet “Personalized web
applications to improve quality of life and remote care for older adults” (PersonALL ) gå
videre.
Innenfor innovasjonssatsningen er fokuset å ha et perspektiv utover Norge, spesielt Europa
og Nord-Amerika. Det er viktig å følge med i trend - og markedsutviklingen med tanke på å
få innovasjon ut i et fremtidig marked.
Bistandsprosjektene
SunHF viderefører samarbeidet med Norwegian Aid Commitee (NORWAC) med fokus både
på Libanon og på Palestina. I Libanon er det konkrete planer om å utvide samarbeidet med å
bygge et rehabiliteringssenter, samt utvide dagens poliklinikk. I den sammenheng er det
planlagt at tre hospitanter kommer til SunHF i april 2017.
I 2016 besluttet Utenriksdepartementet å bevilge mindre til NORWAC for utvidelse av
samarbeidsprosjektet ortopedi i Gaza til også å inkludere fysioterapitilbud på Al Shifa
Hospital. NORWAC understreker behovet for å få dette inn i neste periodes budsjett.

Kambodsja-prosjektet går etter planen, og har nå utveksling for andre gang. Fredskorpsets
finansieringsmodell innebærer enkelte utfordringer, særlig relatert til de som kommer til
Norge fra Kambodsja.
Helseministeriet i Uruguay uttrykker et klart ønske om videre samarbeid med SunHF. Så
langt har mye vært basert på undervisning via videokonferanse. I løpet av 2017/18 er det
ønskelig å få til en tverrfaglig konferanse.

