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Avtale om samarbeid om rehabiliteringstjenester 
(heretter kalt avtalen) 

mellom 
Sunnaas Sykehus HF 

og 
Akershus Universitetssykehus HF 

(heretter kalt partene) 

iT^BaKgrunrT 

Sunnaas sykehus HF er et spesialisert medisinsk rehabiliteringssykehus med overveiende 
regionale og nasjonale rehabiliteringstjenester, samt enkelte tjenester pa omradeniva. 
Dette gjelder f0rst og fremst pasienter fra sykehusomradene Akershus, 0stfold og Oslo. 
Sunnaas sykehus HF inngar som en del av sykehusomradet Oslo. 

Helse S0r-0st RHF vedtok at det skal inngas avtaler mellom Sunnaas sykehus HF og de 
tre nevnte omradesykehusene med sikte a regulere rammene for faglig samhandling. 
Helse S0r-0st RHF setter de 0konomiske rammene for Sunnaas sykehus HF. 

Til grunn for denne avtalen ligger relevante styrevedtak i Helse S0r-0st RHF (saerlig 
108/2008 og 044/2010). Det forutsettes dessuten at en bygger videre pa samarbeid som er 
utviklet knyttet til pasient forl0p, utredning og forskningssamarbeid. Det presiseres at 
samarbeidet mellom Akershus Universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF faglig og 
nar det gjelder pasientstr0mmer omfatter alle pasienter med bostedsadresse 
sykehusomradet Akershus. 

2. Formal med avtalen. 

Formalet med denne avtalen er a bidra til ryddige rammebetingelser for arbeidsdeling og 
samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF og Akershus Universitetssykehus HF. Ryddighet 
vil bety rimelig grad av forutsigbarhet og tydelighet i gjensidige forpliktelser, men ogsa 
rammer som stimulerer hensiktsmessig utvikling av relasjonen mellom de to 
helseforetakene. Det forutsettes at avtalen fungerer som et virkemiddel for at partenes 
roller utvikles og ressurser utnyttes med sikte pa a optimalisere bruk av 
spesialisthelsetjenestens rehabiliteringsfunksjon for Akershus Universitetssykehus HF 
sine pasienter. Utgangspunktet for en slik optimalisering skal v^re felles enighet om 
innholdet i gode og likeverdige pasientforl0p for de aktuelle pasientgruppene. 



3. Avtalens omfang - paslentgrupper og virksomhet 

Samarbeidet mellom Sunnaas sykehus HF og Akershus Universitetssykehus HF er i 201 
i hovedsak knyttet til f0lgende paslentgrupper: 

• Slagpasienter 
• Pasienter med behov for kognitiv rehabilitering 
• Pasienter med behov for nevrologisk rehabilitering 
• Traumepasienter 
• Hode- og ryggmargsskader 

Sjeldne nevrologiske tilstander 

4. Prosesser knyttet til samarbeidet 

Overforing av pasienter fra Akershus sykehusomrade skjer i form av avtaler med melding 
fra aktuell fagavdeling ved Akershus Universitetssykehus HF til Sunnaas sykehus HF. 
Det forutsettes at det fins felles forstaelse av hvilke pasienter som skal overfores og av 
hva slike meldinger skal gi av relevant informasjon. Det skal etableres spesifikasjoner 
som innholder felles inntakskriterier, rutinebeski'ivelse for overforing og evt. andre 
samarbeidsrutiner partene finner nodvendig for a sikre gode pasientforlop. 

Innenfor paslentgrupper der det ikke er aktuelt a gjennomfore med denne typen 
samhandlingsprosedyre, skal overforing av pasienter skje gjennom henvisning. 

Tilbakeforing av pasient til primaerhelsetjenesten fra Sunnaas sykehus HF skal skje i trad 
med de avtaler for samhandling som gjelder mellom Akershus Universitetssykehus HF 
og kommunene. 

Det forutsettes at behov for dialog pa klinisk niva, eks. telefonisk kontakt, 
videokonferanser, visitt ved personalet fra Sunnaas sykehus HF pa akuttenhet m.m. 
ivaretas etter behov og at det evt utvikles egne rutinebeskrivelser for hvordan dette skal 
skje. 

Det gjennomfores ett arlig kontaktmote mellom relevant ansvarlig ledelse hos de to 
parter. Formalet med mote skal v^re a evaluere samarbeidet og finne losninger pa 
generelle problemstillinger som har kommet opp via enkeltsaker eller pa tvers av disse. 
Hver part kan be om ekstraordin^re kontaktmoter nar det oppstar behov for det. 



5. 0konomiske rammer for avtalen 

Som angitt under punkt 1. handteres de okonomiske rammene for avtalen av Helse Sor-
Ost RHF. Til grunn for avtalen for 2012 er Sunnaas sykehus HF gitt en basistildeling for 
virksomhet knyttet til sykehusomradet Akershus basert pa det aktivitetsvolumet en hadde 
i 2009 korrigert for endret opptaksomrade. 

Dialog knyttet til eventuell utvikling av den okonomiske modellen skal skje mellom det 
enkelte foretak og Helse Sor-Ost RHF og faller saledes utenfor denne avtalens 
gyldighetsomrade. 

6. Partenes plikter og rettigheter 

Begge parter forplikter seg til a 
• gjore avtalens konsekvenser og beslutninger kjent og iverksatt innenfor eget 

ansvarsomrade 
• medvirke i utviklingsprosesser (ref pkt 7) 
• orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha 

innvirkning pa de omrader avtalen gjelder 
• gjennomfore konsekvensvurdering i tilknytning til planlegging av interne filtak 

som berorer samarbeidet med den andre parten og a involvere den andre parten i 
det 

• opprette en klar adressat i egen virksomhet, som har et overordnet ansvar for a 
veilede og hjeipe ved samhandlingsbehov mellom tjenestene 

Utvikling av samarbeidet knyttet til avtalen 

Det legges til grunn et tre arslop for a forlose avtalen, - og i den tiden skal partene styrker 
samarbeidet gjennom blant annet folgende prosesser: 

• Utarbeide beskrivelse av pasientforlop innenfor alle de storste pasientgruppene 
som gar pa tvers i forhold til de to partene, og i tillegg samarbeid om 
implementering av de endringer som slike standardiserte pasientforlop matte 
innebcEre (ref ogsa forste avsnitt, pkt 4). Dette innbefatter ogsa samarbeid om 
pasientforlop mot primsrhelsetjenesten. 

• Samarbeide om a lage en omradeplan for rehabilitering der det blant annet inngar 
en beskrivelse i omfang og plassering av rehabiliteringsoppgaver i dag og 
framtidig utvikling av rehabiliteringsbehov. 

• Videreutvikler samarbeid knyttet til forskning, utvikling, innovasjon og utdanning 
bade i form av enkelttiltak og prosjekter og pa mer generelt niva. 

• Utvikling av felles prosedyre for avvikshandtering knyttet til faglig 
utilfredsstillende og uforsvarlig atferd som skjer i grensesnittet mellom partene 
eller hos en av partene, men oppdages hos den andre parten. 

• Etablerer felles kriterier for evaluering av samarbeidet. 
• Etablere basis for felles elektronisk samhandling. 



8. Avtalens varighet 

Avtalen trer i kraft den 1. januar 2012, og gjelder frem til den 31. desember 2014, med 
mulighet for forlengelse. 

9. Tvistel0sning 

Ved eventuell tvist om innholdet i denne avtale forplikter partene seg til a motes og soke 
lose tvisten i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnas ved forhandlinger 

partene, loftes saken til Helse Sor-Ost RHF som fatter en besiutning i saken. 

10. Signatur 

Denne avtalen finnes i 2-to- eksemplarer, hvorav partene har hvert sitt. Helse Sor-Ost 
RHF mottar en kopi. 

den.'..'../..'T...2012 

Einar Magnus Strand Hulda Gunnlaugsdottir 
Administrerende direktor Administrerende direktor 
Sunnaas sykehus HF Akershus universitetssykehus 


