SunnaasSZ

Sunnaas sykehus HF tilbyr tverrfaglig behandling til mennesker som har behov for rehabilitering etter alvorlig sykdom eller
skade. Sykehuset legger til rette for og hjelper pasientene på veien videre, noe som for mange betyr å flytte hjem, mestre
arbeidslivet og delta i samfunnet for øvrig. Sykehuset er et eget helseforetak i Helse Sør-Øst og del av spesialisthelsetjenesten.
Det er legekompetanse i sykehuset døgnet rundt hele året og hver pasient er omgitt av et eget tverrfaglig team. Sykehuset har
spesialkompetanse på pasienter med ryggmargsskade, alvorlig hjerneskade (TBI), alvorlig multitraume, hjerneslag, kognitive
utfordringer, smertetilstander, alvorlig brannskade, nevrologisk sykdom og sjeldne medfødte diagnoser.

Pasienten deltar aktivt i egen behandling,
omgitt av et omfattende tverrfaglig team
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Utdrag fra kvalitetsrapporten 2020

159

586

2 557

6 940

senger

Årsverk

utskrevne
pasienter

polikliniske
konsultasjoner

769 ansatte

inkludert Helse og arbeid (958)

Resultater og utvikling siste tre år
Aktivitet/År

2018

2019

2020

Andel pasienter som er i stor grad eller i svært stor
grad fornøyd

92%

90%

91%

Antall utskrivelser for heldøgnspasienter

3194

3219

2557

Antall polikliniske konsultasjoner

6158

7661

6940

Gjennomsnittsalder til pasienter

47

46

49

3894

3193

3510

Gjennomsnittlig ventetid i dager før innleggelse¹

53

53

67

Antall kommuner pasienter er utskrevet til

266

267

218

Epikrise sendt innen én dag

16%

-

74%

Avholdte ph.d.-disputaser

4

3

2

Vitenskapelige publikasjoner som er NVI*-godkjent

56

67

80

Antall mottatte henvisninger

¹ Gjelder ikke primærrehabilitering.
*NVI: Norsk vitenskapsindeks (NVI) i det norske forskningsinformasjonssystemet Cristin brukes til registrering av fullstendige bibliografiske
referanser for vitenskapelige publikasjoner.

Stadig flere med
rehabiliteringsbehov:
 Rus og psykiatriutfordringer
og dobbel/ trippeldiagnose
 Behandlingsmessige
fremskritt
gjør at flere overlever den
akutte sykdomsfasen.
 Pasientgrupper med
kroniske og sammensatte
helseproblemer vokser.

Sykehuset har livslang
oppfølging av
ryggmargsskadde.
Nasjonalt ansvar for
bl.a. barn med
hjerneskade og
pasienter med locked
in-syndrom.
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Utdanning, forskning og
innovasjon
Sunnaas sykehus HF tilbyr hele utdanningsløpet for
legespesialitet fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) og
deler av utdanningsløpet til legespesialiteten nevrologi
(NEV). Klinisk tjeneste og utdanningstilbud ved sykehuset er
også relevant for andre legespesialiteter, for eksempel
allmennmedisin.
Sunnaas er et sykehus med universitetsfunksjoner med
totalt 10 bistillinger, ved henholdsvis Universitet i Oslo,
OsloMet og ved Norges Idrettshøyskole, samt
gjesteprofessorer i Sverige, Danmark og Australia. I 2019
produserte sykehuset 67 NVI-godkjente vitenskapelige
publikasjoner og avholdt tre doktorgradsdisputaser innen
rehabiliteringsfeltet.
Sykehuset har etablert testbed, en arena hvor næringsliv og
helsetjenesten kan teste, utvikle og implementere nye
produkter, tjenester, prosesser og organisatoriske løsninger.
Sykehuset mottar ca. 40 henvendelser i året, og har til
enhver tid et samarbeid med 4-5 firmaer.

Stor tverrfaglighet, spesielt
høy legekompetanse.
Nærmere 40* ansatte
med ph.d.-grad og 10
universitetsstillinger.

Virksomhetsidé, Sunnaas sykehus:
 Tilbyr og utvikler høyspesialisert rehabilitering som
pasient og samfunn har nytte av
 Gjør andre bedre

* inkludert gjesteprofessorer og
andre deltidsengasjerte

Sunnaas sykehus tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har
vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sunnaas er Norges største
spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve
helseforetak i Helse Sør-Øst. Sunnaas har hovedsakelig regionale, men også
nasjonale oppgaver, og er et sykehus med universitetsfunksjoner.
Sunnaas sykehus er akkreditert etter de internasjonale standardene til
Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF

