
Forskning og innovasjon på høyt 
internasjonalt nivå

Sunnaas sykehus HF har som mål å etablere et 
internasjonalt ledende forsknings-, innovasjons- og 
utdanningsmiljø innen spesialisert rehabilitering.

Være et internasjonalt ledende, 
flerfaglig og dynamisk 
forsknings-, innovasjons- 
og utdanningsmiljø innen 
spesialisert rehabilitering

Akademiske partnere og industri-
partnere samarbeider i et aktivt 
sykehusmiljø for å utvikle frem-
tidens rehabiliteringsløsninger

Utvikling av nye rehabiliterings-
løsninger skjer i et nært 
samarbeid med brukerne

forskning og innovasjon på  
høyt internasjonalt nivå

utvikling, validering, implementering 
og evaluering av nye produkter, 
løsninger, teknologi og tjenester  
innen rehabiliteringsfeltet

kliniske behandlingsstudier

metodeutvikling

kunnskapsbasert praksis

forsknings- og innovasjons- 
basert utdanning

Sunnaas Rehabilitation Cluster 
skal levere

Vår visjon

Sunnaas Rehabilitation Cluster



Sunnaas som grunnmur

Rehabiliteringsfeltet forventer at Sunnaas 
sykehus HF, i kraft av sin markante posisjon 
nasjonalt og internasjonalt, tar en tydelig 
rolle for å videreutvikle feltet. Sunnaas 
Rehabilitation Cluster skal bygge på Sunnaas 
sykehus sin solide grunnmur.
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Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til 
mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller 
skade. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus 
innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve 
helseforetak i Helse Sør-Øst. Foretaket har hovedsakelig 
regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et foretak 
med universitetsfunksjoner.

Sunnaas sykehus er akkreditert etter de internasjonale 
standardene til Commission on Accreditation of 
Rehabilitation Facilities, CARF.

Hvorfor trenger vi et  
rehabilitation cluster?

Innen feltet rehabilitering er det i dag et svakt 
kunnskapsgrunnlag. Behovet for å satse mer på 
forskning, utdanning og innovasjon understøttes av 
evalueringer og revisjoner, og tydelige målsettinger 
og ambisjoner fra regjeringen. 

Dette ble understreket da konsulentselskapet KPMG 
i februar 2021, på oppdrag fra Helsedirektoratet, la 
fram evalueringen av regjeringens opptrappingsplan 
for habilitering og rehabilitering (2017-2021).  
Den konkluderte med: 

«Det er bred enighet 
om at det er et for svakt 
kunnskapsgrunnlag i dette 
området, men forskning er 
fremdeles ikke prioritert».

Sammen med andre 

OsloMet - storbyuniversitetet er hoved-
samarbeidspartner i Sunnaas Rehabilitation 
Cluster (SRC). Nesodden kommune  
støtter opp om initiativet gjennom en  
egne samarbeidsavtale. 

Arbeidet er i startfasen og det er dialog  
med flere akademiske miljøer med tanke  
på et videre samarbeid.


