
Oppsummering høringsuttalelsene 
 

- Seks eksterne: Sørlandet sykehus, Universitetssykehuset i Nord Norge, Hjernerådet, LHL 

hjerneslag, Norsk forening for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuspartner 

- To interne: vernetjenesten og Kompetanseenheten 

- Varslet forsinket høring fra Oslo kommune 

Sørlandet sykehus:  
- Planen er presis  

- Lett å få oversikt over utvikling, trender og hva som er de viktigste prioriteringer fremover  

- Sykehuset setter viktige mål og er dermed en god utviklingsaktør/drivkraft for faget fysikalsk 

medisin og rehabilitering nasjonalt og regionalt  

- Planen ivaretar de viktigste utviklingsområdene; kliniske tilbud, utdanning, forskning, 

teknologi/digitalisering og innovasjon 

- Vi ser frem til videre godt samarbeid med Sunnaas 

Forbedringspotensialet: 

- Rollen som utdanningsinstitusjon kunne vært beskrevet ytterligere 

- Målene, fra side 22, er vide og de er ikke mulig å evaluere. Mer presise mål? 

- Samhandling med kommunehelsetjenesten. Sunnaas har ikke eget «Helsefellesskap», men 

deltar ofte i Oslo. Sykehuset har også avtale med Østfold om rehabilitering av slagpasienter. 

Kan planen beskrevet bedre hvordan samhandling med kommunene bør utvikles? 

- Planen kunne med fordel hatt mål om å inkludere andre HF i forskningsaktiviteten 

Universitetssykehuset Nord-Norge 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken 

- Vi noterer oss at økt bruk av digitale verktøy skal brukes til å forsterke pasientenes 

helsekompetanse og eierskap til egen prosess – noe som viser oss at økt digitalisering er 

kommet for å bli i helsesektoren. 

 

Hjernerådet: 
Hjernerådet støtter at Sunnaas sykehus HF videreutvikler sin status som et selvstendig 

helseforetak, og at de fortsatt skal være landets ledende miljø på området. 

Digitale tjenester 

- Imponerende med å nå så mange på videokonferanse, forbilde for andre   

- Passer ikke alle, det er viktig med menneskelig kommunikasjon  

- Arenafleksibilitet gir god variasjon, særlig interessant med ambulante konsultasjoner 

med fysisk oppmøte hos pasient 

- Støtter digital oppfølging 

- Planen er ikke konsistent på beskrivelsen av reduksjon av senger og beskrivelsen av økt 

behov for rehabilitering hos pasienter med komplekse behov 

Kompetanseformidling 

- Betryggende at Sunnaas er opptatt av kompetanseformidling 



- Kompetansehevende tiltak for kommunene er viktig, ulike muligheter i kommunen med 

mange oppgaver 

- Ta utgangspunkt i behovet til pasientene, behovet til helsetjenestens medarbeidere og 

behovet fra kommunene til å kunne klare å følge opp. «alle disse tre behovene vil 

kanskje gi pasienten den beste rehabiliteringsoppfølgingen» 

- Støtter gode arena for samarbeid med kommunene 

- Øke helsekompetanse til rehabiliteringspasientene og deres familier 

- Støtter prioriterte kunnskapsbaserte rehabiliteringsprogram og prioritering av barn og unge 

Landsforening for Hjerte Lunge syke 
LHL Hjerneslag, LHL Hjerneslag Ung, LHL Hjerneslag Barn og Ungdom og LHL Hjerneslag Oslo og 

Akershus  

 

- Opptatt av at Sunnaas sykehus HF skal videreutvikles som landets ledende spesialsykehus 

innen fysikalsk medisin og rehabilitering  

- Stort behov for høyspesialisert rehabilitering 

- Muligheter for videreutvikling med nye ressurser, nasjonal og internasjonal forankring 

- Bekymret for motsetning til nedbygging av spesialisert rehabilitering uten oppbygging i 

kommunen 

- Sunnaas er en sterk bidragsyter innen forskning og innovasjon 

 

Tilslutning til strategien i Rullering av Utviklingsplan 2022-2024  

- ny vurdering på om målene i tilstrekkelig grad understøtter de utfordringer og tiltak som 

beskrives i dokumentet «Norge trenger en rehabiliteringsreform» 

- enig i at tilbud til barn og ungdom skal prioriteres, samtidig ber LHL om at Sunnaas sykehus 

HF vurderer sin kapasitetsutvikling i tråd med behovet til voksne med hjerneslag som 

allerede i dag, ikke får plass hvor alder oppleves som utslagsgivende   

- Stiller vi spørsmålstegn ved det som framkommer på side 13 i kapitlet «Framskrivning av 

behov for døgnrehabiliteringsplasser» Er det riktig med nedbygging av tilbudet ved Sunnaas 

sykehus? 

 

Fornøyd med at sykehuset vil styrke dialogen med kommunehelsetjenesten og ha fokus på gode 

arenaer for samhandling, læring og tilbakemeldinger. Obs geografiske forskjeller 

 

- LHL er fornøyd med at det legges til grunn at det er en forutsetning med fortsatt tett og 

god dialog med pasienter, brukere og deres organisasjoner i alt utviklingsarbeid i sykehuset. 

Oppfordrer til å gjeninnføre en justert variant av brukertorg 

 

- Foreslå en gjennomgang av planen for tydeligere å signalisere hvor viktig pårørende er for 

pasienten, Sunnaas sykehus HF og helsevesenet, og samfunnet (liste med konkrete steder i 

deres høringsuttalelse) 

 

- LHL Hjerneslag ber Sunnaas sykehus HF om å påta seg en lederrolle i etableringen av et 

kvalitetsregister for slagrammede barn/barn med ervervet hjerneskade 



 

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, DNLF 
- Vi berømmer Sunnaas sykehus for et godt utarbeidet høringsdokument 

- kommentar til avsnittet finansiering av rehabilitering: NFFR har igangsatt et arbeid om å 

etablere en nasjonal gruppe sammensatt av erfarne ledere, klinikere og forskere i feltet som 

kan forberede saksgrunnlaget om koding/finans. Styret oppfordrer Sunnaas til å opprette 

kontakt med dette utvalget for videre samarbeid.  

 

Sykehuspartner 

Som felles tjenesteleverandør for foretaksgruppen vil sykehuspartner være en sentral aktør ved 

realisering av flere av tiltakene som fremkommer i planen. Vi tilbyr oss også å bidra i fremtidig arbeid 

med revisjon og utvikling av planene.  

Sykehuspartner ønsker å bistå sykehuset og andre helseforetak i regionen med å sikre samarbeid på 

tvers for å dele gode ideer, erfaringer og utfordringer for å oppnå raskere gevinster i form av bedre 

pasientbehandling og administrasjon på tvers av foretaksgruppen. Bedre utnyttelse og økt fokus på å 

utvikle regionale IKT-løsninger vil være en vesentlig del av bildet frem mot 2040. 

Interne høringssvar 

Vernetjenesten 
- En god overordnet visjon for et sykehus som ønsker å videreutvikle rehabiliteringsfaget 

- Savner et tydeligere ansattfokus, ønsker beskrivelse av områder for å bevare og forbedre 

ansattes arbeidsmiljø  

- Mål for perioden 2022-2024, presisere til hva eller for hvem 

 

Kompetanse enheten 
- Ønsker et eget punkt i utviklingsplanen om Pasient og pårørende opplæring. Dette finnes i 

utviklingsplanene til andre helseforetak 

- Ønsker at Mål for perioden har et eget punkt D med mål for pasient og pårørende opplæring. 

o Sunnaas sykehus har implementert de overordnede retningslinjene for pasient og 

pårørendeopplæring utarbeidet for Helse sør-øst 

o Kompetanseplaner for helsepedagogikk er utarbeidet og lagt inn i 

kompetanseportalen 

o Undervisningsmateriellets egnethet er vurdert og tilrettelagt for sykehusets 

målgrupper, etter helsepedagogiske prinsipper, i samarbeid med 

erfaringskonsulenter/brukere 

 

 


