
Underavtale: 

Overføring av øyeblikkelig hjelp-pasienter fra Sunnaas sykehus HF til Oslo Universitetssykehus HF 

eller lokalsykehus 

Definisjoner 

Sunnaas sykehus HF er et spesialisert medisinsk rehabiliteringssykehus med overveiende regionale og 

nasjonale rehabiliteringstjenester, samt enkelte tjenester på områdenivå. Dette gjelder først og 

fremst pasienter fra sykehusområdene Akershus, Østfold og Oslo. Sunnaas sykehus HF inngår som en 

del av sykehusområdet Oslo.  

Formål 

Formålet med avtalen er å bidra til forutsigbarhet og tydelige rammebetingelser for arbeidsdeling og 

samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. 

Omfang 

Sunnaas sykehus HF og Oslo universitetssykehus HF forplikter seg i avtalen spesielt til å utvikle 

samarbeidet knyttet til behandlingsopplegg for regionale pasientgrupper som partene har et felles 

ansvar for. 

Pasientstrømmen vil i hovedsak gå fra Oslo universitetssykehus HF til Sunnaas sykehus HF, men i 

noen tilfeller vil det oppstå behov for å overføre pasienter fra Sunnaas sykehus HF til Oslo 

universitetssykehus HF. Rutinen skal også avklare ansvar for nyskadde pasienter som er 

hjemmehørende i andre sykehusområder enn Østfold, Akershus og Oslo da reiseveien for disse 

pasientene blir for lang. 

 «Ikke-traumepasienter»/pasienter som ikke er i forløp fra Oslo universitetssykehus HF med 
ny-oppståtte somatiske problemstillinger hjemmehørende i Oslo, Akershus og Østfold skal i 
hovedsak overføres til lokalsykehus. 

 

 Traumepasienter og andre pasienter som er i forløp fra Oslo universitetssykehus HF (inkl. SAH 
o.l.) med ny-oppståtte somatiske problemstillinger skal i hovedsak overføres til Oslo 
universitetssykehus HF, Ullevål (som hovedregel til den avdelingen som primært behandlet 
pasienten).  
 

 Akutte tilstander (indremedisinske og andre) for pasienter bosatt utenfor Akershus, Oslo og 
Østfold som av medisinske årsaker ikke kan transporteres til lokalsykehuset, legges inn ved A-
hus.   

Ansvar 

Ansvar for rutinen ligger hos de respektive administrerende direktørene i de berørte sykehusene. 

Fremgangsmåte Overføring avtales mellom behandlingsansvarlig/vakthavende lege i Sunnaas 

sykehus HF og vakthavende/konferansebakvakt i mottagende sykehus. Skriftlig informasjon skal følge 

pasienten. Benytt epikrisemal "Epikrise ved overflytting til annen institusjon" i DIPS. 


