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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.
På Sunnaas har vi spesialkompetanse på ryggmargsskade, alvorlig hjerneskade (TBI), alvorlig multitraume, hjerneslag,
kognitive utfordringer, smertetilstander, alvorlig brannskade, nevrologisk sykdom og sjeldne medfødte diagnoser.
.
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Resultater og utvikling siste tre år

Forskning, innovasjon og
internasjonal aktivitet

Aktivitet/År

2017

2018

2019

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

90%

92%

90%

Antall utskrivelser for heldøgnspasienter

3129

3194

3219 I årene som kommer skal vi opprettholde den høye

Antall polikliniske konsultasjoner

3692

5182

7679

Antall poliklinisk konsultasjoner
Helse og arbeid

1586

976

44330

43029

4370

3894

55

53

13,95

13,45

8,2%

6,3%

46

47

Andel timeavtale sammen med svar på henvisning

89%

92%

Belegg

94%

97%

94%

Epikrisetid

78%

80%

92 % bistillinger, ved henholdsvis Universitet i Oslo, OsloMet og ved

1,3

1,6

Antall liggedøgn
Antall mottatte henvisninger
Gjennomsnittlig ventetid i dager før innleggelse¹
Gjennomsnittlig liggetid for heldøgnspasienter²
Sykefravær blant ansatte
Gjennomsnittsalder til pasienter

Fall per 1000 liggedøgn

41891
3193 Innovasjonsporteføljen er omfattende og spenner fra rene

oppfinnelser til utvikling av nye tjenester i næringslivet.
Sunnaas sykehus har etablert testbed, en arena hvor næringsliv
13,99
og helsetjenesten kan teste, utvikle og implementere nye
6,5% produkter, tjenester, prosesser og organisatoriske løsninger.
46 Sykehuset mottar ca. 40 henvendelser i året, og har til enhver
tid et samarbeid med 4-5 firmaer.
53

83%

Sunnaas sykehus har universitetsfunksjoner med totalt 10

1,7 Norges Idrettshøyskole, samt gjesteprofessorer i Sverige,

Danmark og Australia og en sterk internasjonal tilstedeværelse.
Sunnaas International Network in Rehabilitation (SIN-nettverk)
holder årlige seminar med deltakere fra Kina, USA, Russland,
Sverige, Palestina, Israel og Norge. Flere multisenterstudier har
sitt utspring i nettverket. I Kambodsja, Syria, Libanon, Palestina
Ukraina og Uruguay deltar vi i samarbeidsprosjekt.

¹ Gjelder ikke primærrehabilitering.
² Stor variasjon i de ulike avdelingene.

Kjønnsfordeling
pasienter
53 % menn
47 % kvinner

forsknings- og innovasjonsaktiviteten. I 2019 produserte
sykehuset 72 vitenskapelige publikasjoner med
1306 fagfellevurdering og avholdt tre doktorgradsdisputaser innen
rehabiliteringsfeltet.

Høy forsknings- og
innovasjonsaktivitet

Nærmere 40* ansatte
med ph.d.-grad

10 universitetsstillinger
tilknyttet sykehuset

* inkludert gjesteprofessorer og
andre deltidsengasjerte
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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

