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1. Hva saken gjelder 
 
Det er igangsatt prosess for avvikling av det polikliniske tilbudet innen helse og arbeid i regi av 
Sunnaas sykehus (SunHF) på Aker helsearena. Styret ble i styremøte den 24.09.21 orientert om 
bakgrunn for tiltaket, fremdriftsplan og innhold i prosessen, og ba om en statusorientering med 
utfyllende informasjon før endelig behandling. 
 
Vedtak: 
Styret tar til orientering sak om igangsetting av prosess for avvikling av det polikliniske tilbudet innen 
Helse – og arbeid i regi av Sunnaas sykehus (SunHF).  Statusorientering kommer til styret 19.11.2021.  
Konsekvensutredning og endelig beslutning kommer tilbake til styret 17.12.2021. 
 
På bakgrunn av dette gis følgende statusorientering: 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
I tråd med brukernes og myndighetenes ønsker og forventninger og den medisinske og teknologiske 
utviklingen, vil rehabiliteringstilbudene SunHF tilbyr i økende grad være arenafleksible, dvs. skje i 
større grad poliklinisk, som dagtilbud, ambulante tjenester og som digitale konsultasjoner. Denne 
utviklingen er forankret i Utviklingsplan 2035, Årlige oppdragsdokument fra eier, Økonomisk 
langtidsplan(ØLP) 2022 – 2025, strategiske mål og handlingsplaner SunHF mot 2024. 
 
Hovedtrekk i videreutvikling av polikliniske tilbudet ved SunHF vil være:  
 

• Overføring fra seng til poliklinikk der det er hensiktsmessig 
• Tilbudene faller i all hovedsak innenfor området nevrorehabilitering – rehabilitering på grunn 

av komplekse følgetilstander etter skade eller sykdom av nervesystemet. 
• Utvikling av nye polikliniske tilbud innen alle programområder (hjerneskade, 

RMS/multitraume, diagnoseuavhengige funksjonsprogrammer, barn og ungdom) Kortere 
liggetid i primærrehabiliteringsdelen av forløpet øker behovet for polikliniske 
oppfølgingsprogram – eksempelvis intensiv trening, arbeid og deltakelse,   

• Ytterligere satsning og spesialisering på funksjonsområder med funksjonslaboratorier og 
tilhørende poliklinisk virksomhet 

• Høyspesialisert intensiv treningstilbud utover primærfase, inkludert poliklinikk 
 
 
SunHF har i ØLP 2022 -2025 planlagt en økning i poliklinisk aktivitet tilsvarende årlig vekst på 
gjennomsnitt 4,5 %. SunHF har som mål å øke antall polikliniske konsultasjoner fra ca 6950 i 2020 til 
ca 11000 i 2025 og en ytterligere økning til ca 15600 i 2030: 
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For å sikre ønsket omstilling, robusthet og bærekraft i den polikliniske utviklingen de neste årene er 
det av avgjørende betydning at kompetanse, ressursbruk, utstyr og arealer for pasienter og 
pårørende sees i sammenheng og benyttes fleksibelt i sykehuset lokalisasjoner. Den polikliniske 
aktiviteten i SunHF er organisert og/eller koordinert i én avdeling: 
 

 
 
 
Under redegjøres det for tilbudet på Aker helsearena:  
 
Helse og Arbeid tverrfaglig vurdering –avvikles fra og med 01.01.2022: Tilbud til pasienter med 
muskel- og skjelettlidelser - Helse og arbeid, tidligere «Raskere Tilbake». Totalt 1200 tverrfaglige 
polikliniske konsultasjoner pr. år.  
 
Arbeidsevnevurdering: I 2018 fikk poliklinikken på Aker i oppdrag fra SunHF om å etablere et spesifikt 
poliklinisk program innenfor arbeidsevnevurdering.  Målgruppe for programmet var pasienter som 
tidligere hadde hatt et sengetilbud i avdeling for vurdering på Sunnaas sykehus. Det polikliniske 
programmet ble satt i drift andre kvartal 2018 i poliklinikken. 
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Smerteprogram: Programmet var tidligere sengebasert ved avdeling for vurdering (VRD).  Avdelingen 
startet i 2018/2019 en prosess for å se på mulighetsrommet å gå fra et sengebasert til et poliklinisk 
tilbud. Høsten 2019 etablerte VRD, i samarbeid med poliklinikken, et seriepoliklinisk program for 
pasienter med langvarige smertelidelser i muskel og skjelett, oftest med tillegg av psykisk 
symptombelastning og nevrologisk problematikk.    
 
Covid-19 senfølger:  Fra september 2021 har SunHF, sammen med Sykehuset Vestfold fått i oppdrag 
fra Helse Sør-Øst å etablere tverrfaglige, regionale senfølgeklinikker etter Covid-19. Tilbudet er nå 
etablert ved poliklinikken på Aker, hvor første kontakt er en konsultasjon med legespesialist som 
vurderer behov for tverrfaglige tiltak med tanke på videre utredning, behandling, rehabilitering og 
oppfølging.  Det tverrfaglige teamet involveres ved behov for poliklinisk oppfølging. 
 
Post commotio syndrom:   I 2018 ble rapporten «Utredning og behandling av pasienter med 
hjernerystelse/mild traumatisk hjerneskade - En mulighetsstudie for Sunnaas sykehus HF» utarbeidet 
på oppdrag fra administrerende direktør. Rapporten anbefaler at SunHF etablerer et poliklinisk 
pilotprosjekt for «Hjernerystelsepasienter» etter modell fra amerikanske «Concussion-clinics».  
Overlege i poliklinikken har benyttet studiepermisjon til å hospitere ved University at Buffalo 
Concussion Management Clinic.  Poliklinkken har fått midler fra Sunnaasstiftelsen til prosjektet 
«Tidlig oppfølging av pasienter med hjernerystelse» som pågår. Pr. oktober 2021 utgjør 
konsultasjoner relatert til pasienter med diagnose post commotio omtrent 50% av det totale 
konsultasjonsvolumet. I 2020 var tilsvarende prosentandel ca. 35%.  
 
Programtilbud ved Treningslab Studio 99:  Treningslabben har to program, et individuelt og et 
gruppetilbud. Det individuelle programmet er tverrfaglig og har en varighet på tre måneder med 
treningsbehandling to til tre ganger pr. uke. Gruppeprogrammet er virtuelt og har en varighet på tre 
måneder med én til to treninger pr. uke. Dette er et oppfølgingstilbud for pasienter etter utskrivelse 
fra primærrehabiliteringprogram.  
 
Programtilbud - kognitiv rehabilitering:  Avdeling for kognitiv rehabilitering har program for pre-
vurdering og oppfølging lokalisert til SunHF poliklinikk Aker. Pr. 2021 disponerer avdelingen to 
behandlingsrom. Programmet ivaretas av fast ansatte ved avdeling for kognitiv rehabilitering men 
den merkantile funksjon for programmene ivaretas av koordinator ved tverrfaglig poliklinikk. 

Oppsummert vil den tverrfaglige poliklinikken kunne kompensere tapt konsultasjonsvolum med 
følgende tiltak: 

- Videreføre og utvikle programtilbudet ved den tverrfaglige poliklinikken. 
- Videreføre og utvikle programtilbudet ved Treningslab Studio99 
- Videreføre og utvikle programtilbud - kognitiv rehabilitering. 

 
For 2022 er følgende aktivitet planlagt på Aker helsearena: 
 

Budsjett 2022 Antall konsultasjoner ISF poeng 
Tverrfaglig poliklinikk 1131 53 
Studio 99 3904 134 
Avdeling kognitiv rehabilitering 1530 77 
Totalt 6565 264 

 
Overnevnte tiltak vil i 2022 medføre en positiv budsjettutvikling i konsultasjonsvolum (20%) og ISF 
poeng (21%) i forhold til 2021 ved Aker helsearena.  
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Total planlagt poliklinisk aktivitet for 2022 er 9600 konsultasjoner. Den betydelige økningen i den 
polikliniske aktiviteten i årene fremover krever kompetente faglige ressurser og tilpasset areal.  Det 
er innarbeidet bred kompetanse innenfor tverrfaglige polikliniske funksjonsvurderinger i regi av det 
polikliniske tilbudet innen Helse og arbeid, som er hensiktsmessig å benytte seg av i videreutvikling 
av polikliniske tilbudet innen alle programområder på SunHF.  
 
Foreløpig beregnet økonomisk utfordringsbilde knyttet til avvikling av Helse og arbeid: 
 
Beregningene tar utgangspunkt i estimert inngangsfart for tidligere Helse og arbeid. Kostnadene 
inneholder lønn, leie og strøm, IKT, medisinske forbruksvarer og administrative kostnader (ADK). 
  

 2022 
Inngangsfart 2022 fra tidligere Helse og Arbeid 
Effektivisere tilsvarende 1,5 stilling 
Flytte årsverk til annen poliklinisk aktivitet 
Redusere arealbruk på Aker helsearena 

9 000 000 
-1 500 000 
-3 000 000 

-150 000 
Resterende kostnader knyttet til tidligere Helse og Arbeid 4 350 000 
ISF inntekter knyttet til tidligere Helse og Arbeid 
Egenandeler 

-800 000 
-100 000 

Totale inntekter knyttet til resterende kostnader -900 000 
Foreløpig beregnet økonomisk utfordringsbilde 3 450 000 

 
 
Denne økonomiske utfordringen på 3,5 millioner vil innarbeides i foretakets budsjett for 2022, som 
kommer som sak til styremøtet 17.12.2021.   
 
Generelle utfordringer knyttet til finansiering av poliklinisk aktivitet: 
Økningen av poliklinisk aktivitet innen rehabilitering genererer lite inntekter innenfor gjeldende 
finansieringsordning.  ISF-finansieringen skal dekke om lag 50 % av kostnaden knyttet til 
pasientaktivitet. Beregninger av kostnad pr. pasient for SunHF viser at kostnad pr. ISF-poeng er  
langt høyere en inntekten ved et ISF-poeng. Denne diskrepansen har vært kjent og varslet eier og 
Helsedirektoratet gjentatte ganger gjennom flere år.  
Det bevilges årlig midler til aktivitetsvekst via statsbudsjettet som fordeles til foretakene via de 
regionale helseforetakene.  De siste årene har ikke SunHF mottatt «foretakets andel av den 
basisrammen som er henført til somatikk i inntektsmodellen» som aktivitetsvekstmidler. Disse to 
finansieringsaspektene gjør det utfordrende å gjennomføre endringer av tjenestetilbudet. 
Representanter fra SunHF deltar aktivt i et arbeid initiert av Helsedirektoratet som skal se på en mer 
tilpasset finansieringsordning for spesialisert rehabilitering, herunder polikliniske takster.  
 

 3.         Administrerende direktørs anbefaling 
Kompetanse og kapasitet etablert og utviklet i Helse og arbeid-poliklinikken på Aker helsearena er 
avgjørende å beholde og videreutvikle for å kunne møte kravene til økt poliklinikk fremover.  
 
Sykehuset fortsetter arbeidet med å vurdere det økonomiske utfordringsbildet for 2022. 
 
Endelig konsekvensanalyse med forslag til vedtak legges frem for styret i SunHF 17.12.21. 
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