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Temaområder
OVERORDNEDE TILTAK
Styringsgruppe
”Internasjonal
aktivitet”
opprettholdes

Konkretisere hva
Sunnaas legger i å
være blant verdens
ledende
rehabiliteringssykehus
Foretaksledelsens
internasjonale aktivitet
opprettholdes med
minst ett studie/besøk
FORSKNING
Delta i og initiere
internasjonale
multisenterstudier

Aktive deltakere på de
internasjonale
samarbeids- og
konferansearenaene,

Hvem

TidsAnsvar
ramme

Anne Kristine
Ca 6
Schanke
møter
(sjefpsykolog),
/år
Johan Stanghelle
(forskningdir.),
Thomas Glott
(overlege), Kathi
Sørvig
(klinikksjef),
Kirsten Sæther
(samhandlingssj)
og Tor Haugstad
(tillitsvalgt)
Juni
2016

Hvor er vi?

Samhandlingssjef

Gjennomført

FTL/adm dir

I Prosess

Adm. dir

Adm.dir flere besøk
gjennom 1 tertial
Besøk RIC (annet?)

Forskningsdirektør

INSCI, fallstudiene,
Underplanlegging
barn med
ryggmargstudie
Slagstudien,
EU-søknadene
Se egne tabeller
Tilrettelegging på
forskningsopphold
Emil Kostowski ,

FKL

inklusive tilrettelegging
for forskningsopphold i
utlandet

Makedonia

Vurdere de nordiske
gjesteprofessoratenes
rolle i akademisering
av Sunnaas sykehus
versus formelt
forskningssamarbeid
med andre
institusjoner og miljøer

Ønskelig å videreføre
gjesteprofessorene,
ønskelig for
fagpersonene

Alle SunHF
forskningsprosjekter
på PhD nivå og over,
skal ha konkrete mål
og planer for
internasjonalt
samarbeid

Innspill etter
seminar 9.12.14
diskuteres i de
ulike faggrupper

Kandidater pluss
veiledere

Utarbeide planer for
videre utnytting av
Sunnaas International
Network in
Rehabilitation

FKL

Forskningsdirektør

FAGLIGE TILTAK
Oversikt over
internasjonale
samarbeidspartnere
også utover forskning
er tilgjengelig
Konkretiseres med
hensikt

Legge til rette for at
ansatte tar verv i
internasjonale
organisasjoner og
internasjonalt
engasjement
Konkretiserer hvor og

FKL

Alle avdelinger

-

FTL

Både og ift
samarbeidspartnere
Inngått
samarbeidsavtale
med Stockholm rehab
station om
utviklingsprosjekter
Alle har det

Avslutter Slagstudien
og igangsetter ny
studie:
Barn med ervervet
ryggmargskade

I Prosess, noen
latente nettverk,
Ressursoversikt
Usikkerhet på tiltaket
Har allerede
kontakter mange
gjennom Noscos,
Iscos, TBI,
European fys med
Johan Stanghelle og
Ingebjørg Irgens
Johan; Frank i EU
bedømings av
prosjekter/søknader

hvem og hva vi får
igjen for det

American Congress
Rehabilitation
Medisin: medlemskap
The ACRM Outcomes
Measurement
Networking Group,
Jan Egil Nordvik
Tematisk
forskninggrppe
Ryggmargskade
ønsker å få en fra
Sunnaas I Iscos styret,
vil bruke
gjesteprofessor Finn
Bjerring-Sørensen i
prosesse. Gir
mulighet til å gå inn i
multisenterstudier,
vite hva som skjer etc

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

Ide for 2017;
representant i styret
RI?
Utarbeide særfaglige
strategiske planer for
internasjonal aktivitet

3 leger tar europeisk
eksamen
Utarbeide strategi for
internasjonalisering
blant legene, spesielt
vurdering av EUs tilbud
om kurs og UEMS
akkreditering, både
individuelt og av
behandlingsprogrammene
Arrangere
symposier/seminarer
på kongresser sammen
med internasjonale

Fagsjefer

Fagsjef lege

Leder RKR

Alle fagsjefene har
utarbeidet en plan.
Presentert 24. april
seminar
2017; strategiske plan
med konkret
målsetning
Legestreiken
forhindret , videre
2017

24. mai Robot
seminar med
Hermano Krebs og
fler

samarbeidspartnere

Sjefspsykolog

18.-20. juni seminar
Kunnskaptranslasjon
workshop med Jennie
More og Ian Graham,
Dawn Stacey

Overlege TBI
Besøk av Jennie
Ponsford

Utdanner 2 CARF
granskere
INNOVASJON
Nordiske
samarbeidsprosjekter

Etablere flere
Carf-granskere
fra Sunnaas

Fagdirektør

Nordic
Innovation
Spill

Innovasjonssjef

Aurora prosjektet

Overlege RMS

Nordic
Innovation
Testbeds

Innovasjonssjef

Telemedisin

Etablere
samarbeid mot
sentrale
innovasjonsmiljø
er

Innovasjonssjef/
samhandlingssjef

Robotikk

EU søknad

Fagsjef Fysio

Pers ALL

EU prosjekt
Pågående i3 år

Leder RKR

BISTAND-

14. sept Virginia
Nordic Precision
Neuroscience
25-27 sept.SIN
nettverket møte i
Stockholm
Søknad om en
gransker er sendt

Diverse fremstøt
gjort, men foreløpig
ikke etablert som
prosjekt
I prosess i henhold til
prosjektbeskrivelse
Er i rute, ferdigstilles
august 2017. Utgjør
en hovedsatsning i
Sunnaas arbeid med å
etablere egen
testbed.
Etablert dialog med
WHO og deres
program Mobil
ehealth
Dialoger med flere
miljøer
eHin konferansen
hadde previsitt til
Sunnaas
Utarbeidet og sendt,
men ikke nådde opp
Ny partner inn fra
Norge, som gir noen
forsinkelser

SunHF ønsker å bidra
til utvikling av
rehabiliteringsområdet
i utviklingsland
Engasjementet får en
strategisk profil

Egne
retningslinjer

Samhandlingssjef

I prosess

Utvikling av
Fysiotilbudet på Shifa
Hospital

Samarbeid med
Norwac

Samhandlingssjef

Ryggmargskade
rehabilitering i
Kambodsja, pågående
Prosjektet i Libanon,
Klikk for
ryggmargskadde,
videreføres

Samarbeid med
Fredskorpset

Overlege RMS

Tiltaket ble ikke
gjennomført etter
planen på grunn av
redusert bevilgning
fra DU til NORWAC.
Ny søknad2017
Følger prosjektplan

Samarbeid med
Norwac og OUS

Overlege RMS

Rehabilitering i
Uruguay fortsetter

Samarbeid om
kompetanse

Samhandlingssjef

Utvides etter ønske
fra lokal
samarbeidspartner,
hatt besøk av
tverrfalig team i nov
2016
Vært gjennomført
med tre
videokonferanse
forelesninger, hatt
besøk av
ambassadøren fra
Uruguay, og jobber
med videre
engasjement

