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1. Hva saken gjelder 
 
Sunnaas sykehus HF (SunHF) har tatt flere grep for å styrke forskningsaktiviteten med mål om å 
imøtekomme krav og forventninger i helsepolitiske føringer, samt funn om kliniske studier og 
forskning innenfor rehabiliteringsfeltet som belyses i hhv Riksrevisjonens og KPMGs gjennomgang i 
2020.   
 
Da styret har det overordnete ansvaret for at sykehuset når helsepolitiske mål for forskning, får 
styret denne saken til orientering, slik at styret er informert om sykehusets mål og status for 
forskning. 

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Revidert langtidsplan for forskning presenteres i egen sak i styremøtet, og vil ikke bli gjennomgått i 
denne saken. 
 
Økt tildeling fra konkurranseutsatte eksterne forskningsmidler 
Årlig kan forskere i helseforetakene søke om konkurranseutsatte forskningsmidler. I konkurransen 
om disse midlene har SunHF tradisjonelt hatt beskjeden uttelling, og andel av søknader som har fått 
uttelling har vært relativ lav.   
I 2021 har derfor forskningsavdelingen jobbet strategisk og systematisk med tiltak for å øke andelen 
tildelte konkurranseutsatte forskningsmidler. Blant annet ble det arrangert et søknadsskriveseminar, 
det er gjort systematiske prosesser med interne og eksterne peer review av alle søknader i forkant  
av søknadsfrister, samt et samarbeid med Birgit og Rolf Sunnaas Minnefond som tildelte totalt  
kr. 500 000 til frikjøp av arbeidstid for forskere som skulle skrive forskningssøknader. 
 
Foreløpig resultat av denne systematiske og målrettete prosessen er at samtlige fem PhD-
prosjektsøknader SunHF sendte til stiftelsen DAM i 2021, nådde helt opp i konkurransen og fikk 
tildeling.  Den totale tildelingen er representativ for Sunnaas sin tverrfaglige profil.  Dette gjelder 
prosjektene: 

1. Virtual reality in cognitive rehabilitation after acquired brain injury  
2. Releasing residual cognitive capacity after acquired brain injury: A randomized controlled trial 

using hypnotic suggestion in rehabilitation of working memory   
3. Virtual reality and social cognition after acquired brain injury  
4. “How I live my Locked-in Life” – a study of the Norwegian population of patients with Locked-

in syndrome  
5. Psychiatric and substance use disorders in physical rehabilitation – disease burden, impact on 

rehabilitation and long-term health care needs  
 
Videre nådde PhD-forskningsprosjektet Preventing neurogenic obesity following spinal cord injury 
helt opp i konkurransen om forskningsmidler i Helse Sør-Østs utlysning for ikke-universitetssykehus. 
 
I tillegg ble det sendt inn 6 søknader til den ordinære Helse Sør-Østs utlysning i september 2021 og 
en søknad til Norges Forskningsråd Fellesløftet store tverrfaglige prosjekter om støtte. For disse 
søknadene avventer sykehuset fortsatt tilbakemelding. 
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Videreutvikling og etablering av regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og 
innovasjonsnettverk 
 
Dette arbeidet ivaretas blant annet gjennom: 

• videreføring av avtalene om utenlandske gjesteprofessorer knyttet til SunHF (hhv Fin Biering-
Sørensen, Rigshospitalet København, Katharina Stibrant Sunnerhagen, 
Sahlgrenska/Universitet i Gøteborg, Lena Hartelius, Universitet i Gøteborg og Jennie 
Pondsford, Monash University, Melbourne) 

• gjennom regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid i hvert enkelt forskningsprosjekt  
• gjennom arbeidet med å etablere Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC). Planene for SRC ble 

styrebehandlet 04.06.2021 
 
Etablering av overordnete institusjonelle samarbeidsavtaler  
 
I 2021 har det vært gjort en gjennomgang av eksisterende avtaler og etablering av nye institusjonelle 
avtaler med universitet som ivaretar forsknings-, innovasjons- og undervisningsaktivitet. 
 
Overordnet samarbeidsavtale mellom SunHF og OsloMet – storbyuniversitetet om utdannings-, 
forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid ble signert av begge parter i april 2021.   
 
Overordnet samarbeidsavtale mellom SunHF og Psykologisk institutt, Universitet i Oslo og mellom 
SunHF og det medisinske fakultetet, Universitet i Oslo er under utarbeidelse. 
 
I tillegg har SunHF formalisert samarbeid med Norges Idrettshøyskole. 
 
Reviderte styrende dokumenter  
Høsten 2020 ble styrende dokumenter revidert og supplert for å ivareta at all forskning i regi av 
foretaket planlegges, gjennomføres og avsluttes i tråd med lovpålagte krav og anerkjente 
forskningsetiske normer.  
 
 
3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering. 
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