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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Rehabiliteringstilbudet til ryggmargsskadde (RMS/ Spinalskader) her i landet er fordelt mellom 
Haukeland Universitetssjukehus med 10 senger, St. Olavs Hospital med 10 -12 senger og 
Sunnaas Sykehus HF med kapasitet til 36, hvorav normalt 2/3 benyttes av ryggmargsskadde. Det 
er et nært nasjonalt faglig samarbeid mellom enhetene som sammen med representanter for 
Landsforeningen for ryggmargsskadde – LARS, har utviklet nasjonalt pasient – og 
kvalitetsregister - ryggmargsskaderegisteret (NorSCIR). Årlig arrangeres felles samarbeidsmøte - 
Spinalmøte.  
  
Barn med ryggmargsskade er en svært lavfrekvent pasientgruppe. I Norge oppstår ca 3 nye 
tilfeller i aldersgruppen 0-15 år per år som følge av skade eller sykdom (0,65 tilfeller per 1 
million). Tilsvarende prevalens er beskrevet i de øvrige nordiske landene. Per i dag eksisterer det 
ikke ryggmargsskadeavdelinger kun for barn, verken nasjonalt eller nordisk. Barn med RMS får 
følgelig rehabiliteringstilbud i barneavdelinger uten spisskompetanse på ryggmargsskader eller i 
institusjoner som i hovedsak er tilpasset – og basert på erfaringer fra rehabilitering av voksne.  
 
Under The Nordic Spinal Cord Society Congress i slutten mai 2013 i Finland (13th NoSCos 
Congress) ble problemstillingen diskutert og det ble skissert behov for et nærmere nordisk 
samarbeid for utvikling av behandlings – og oppfølgingstilbudet til målgruppen. En felles nordisk 
barneleir med fokus på aktivitet ble pekt på som en mulig start på et felles løft for barna.    

Sunnaas Sykehus HF ser etableringen og gjennomføringen av den nordiske barneleiren 
sommeren 2014 som svært betydningsfull for videre utvikling av likemannsarbeid, 
erfaringsutveksling og kompetanseheving for denne målgruppen. For å sikre videre fremdrift har 
Klinikkledelsen besluttet at barneleiren etableres som et gruppeopphold medio august 2014.  
I nært samarbeid med de øvrige nordiske spinalenhetene, samt Landsforeningen for 
Ryggmargsskadde vil leiren vil bli avholdt ved Toppidrettssenteret i Oslo.   

Problemstilling og målsetting, herunder resultatmål og effektmål 
Problemstillingen blir hvordan de norske spinalenhetene, med deres nåværende likverdige 
behandlingstilbud, kan enes om sentralisering av rehabiliteringstilbudet til barn med RMS og 
derigjennom legge forholdene til rette for fremtidig tett nordisk samarbeid og mulig nordisk 
sentralisering.  
 
Effektmål  
Utvikle best mulig rehabiliteringstilbud til ryggmargsskadde barn og deres pårørende.  
 
Resultatmål: 

• Det skal gjennomføres en nordisk barneleir for barn med RMS ved Toppidrettsenteret 11.-
15.august 2014 

• Det skal arbeides for nasjonal konsensus under spinalmøtet i september 2014 om å samle 
rehabiliteringstilbudet til barn med RMS v/ Sunnaas Sykehus HF ved etablering av ny 
barneavdeling i oktober 2015.   

• Erfaringene fra barneleiren 2014 skal legges frem under 14 th NoSCOS Congress i 
Trondheim vår 2015 og danne grunnlag for å etablere et nordisk rehabiliteringstilbud ved 
Sunnaas Sykehus HF.   



Analyse og argumentasjon rundt problemstilling 
 
Det nære samarbeidet – og den nasjonale tredelingen mellom de norske spinalenhetene har vært 
utviklet siden de første Spinalmøtene fant sted på midten av 80 – tallet og ble senere beskrevet 
offisielt av Statens Helsetilsyn i 1998 (Statens Helsetilsyn 1998 – IK -2620 s. 27).  Forholdet til- og 
samarbeidet med brukerorganisasjonen LARS har utviklet seg i takt med brukerperspektivet i 
samfunnet generelt og pasientrettighetslovgivningen spesielt. LARS forholder seg til de norske 
spinalenhetene som tre likeverdige samarbeidsparter og ønsker ikke å ta til ordet for en eventuell 
oppgave – og funksjonsfordeling (Leif Arild Fjellheim – leder LARS). Samtidig støtter de opp om 
alle tiltak som kan forbedre – og videreutvikle tilbudet til ryggmargsskadde. LARS har tidligere 
blant annet offentlig støttet Sunnaas Sykehus sin utprøving av robotskjeletter (Exobionics) i 
forbindelse med funksjonstrening (LARS hjemmeside 14.02.12).   
Samarbeidet mellom enhetene og utviklingen av felles pasientregister - NorSCIR, har medført en 
helhetlig norsk spinalomsorg som er unik i nordisk sammenheng.  
 
Andelen barn som får ryggmargsskade er så vidt sjelden at mulighetene for kompetanseutvikling 
basert på erfaringer og forskning er svært begrensede. Det finnes i dag begrenset med 
forskningsresultater på barns mønstre for nevrologiske og funksjonelle tilpasninger til skaden. 
Rehabilitering av barn forutsetter kompetanse innen barns særlige behov og skadens innvirkning 
på den enkeltes vekst og utvikling(sitat Joost J. van Middendorp m.fl 2013).  
Barn med RMS og deres pårørende får i dag i all hovedsak rehabiliteringstilbud i fagmiljø 
utviklet gjennom erfaring basert på voksne ryggmargsskaddes behov og deres nevrologiske og 
funksjonelle tilpasningsprosesser.  
 
Ved å samle rehabiliteringstilbudet til én enhet vil de få årlige nye tilfellene av barn med RMS og 
deres pårørende etter hvert få møte et fagmiljø med erfaringsgrunnlag - og med 
forskningsmuligheter for utvikling av spisskompetanse. Initiativet kan imidlertid oppfattes som 
en kritikk av det eksisterende tilbudet og kan bli en trussel mot det nasjonale nære samarbeidet 
mellom enhetene. Samtidig er initiativet i tråd med internasjonale faglige anbefalinger (Spinal 
Cord (2003) 41, Pediatric SCI in Sweden M Augutis and R Levi ) og LARS sin støtte av tiltak som 
forbedrer eksisterende tilbud. 
 
Ved å etablere et nasjonalt tilbud til barn med RMS og deres pårørende fra høsten 2015, vil 
Sunnaas Sykehus som den største norske aktøren, ta ansvar for – og legge forholdene til rette for 
å utvikle et best mulig rehabiliteringstilbud til ryggmargsskadde barn og deres pårørende 
nasjonalt.  
Dersom vi lykkes med en nasjonal sentralisering av tilbudet, vil spinalenheten ved Sunnaas være 
den enheten med det største opptaksområdet innen Norden, grunnet øvrig nordisk innretning av 
opptaksområder etter len (landsting) i Sverige, regioner i Danmark og distrikt i Finland (På Island 
finnes kun ett barn med RMS).   
 
Samarbeidet mellom spinalenhetene for gjennomføringen av den nordiske barneleieren i medio 
august, hvor Sunnaas garanterer for de økonomiske utgiftene, vil være et godt utgangspunkt for 
videre faglige diskusjoner og vil bidra til å synliggjøre målgruppens særskilte kompetansebehov, 
slik at barna kan kunne utvikle uavhengighet i ulike aktiviteter (The Child With a Spinal Cord Injury 
1996). Barn med RMS og deres pårørende vil få mulighet for erfaringsutveksling og 
nettverksbygging.  
 
Sunnaas Sykehus HF vil med dette utfordre dagens organisering av spesialisthelsetjenestens 
tilbud til en lavfrekvent pasientgruppe nasjonalt. En reorganisering som kan legge grunnlaget for 



fremtidig nordisk organisering av ansvaret for – og tilbudet til lavfrekvente pasientgrupper. At 
konsensus må etableres utenfor egen virksomhet - og utenfor eget ansvarsområde, kan medføre 
krevende prosesser. Disse er forsøkt beskrevet og belyst i vedlagte Risikoanalyse.   
 

Fremdriftsplan med milepæler 
Milepæler 

1. Barneleir – 11-15.august 2014 
2. Samarbeidsmøte / Spinalmøte – september 2014 
3. 14 th NoSCOS Congress i Trondheim vår 2015 
4. Åpning barneenhet SunHF oktober 2015  

Budsjett relatert til resultatmål.  
 
Den nordiske barneleiren har en kostnadsramme på kr 350 000, hvor inntekter gjennom 
deltakeravgifter er iberegnet. Beløpet dekker leie av lokaler, innleie av personell og øvrige 
kostnader knyttet til arrangementet. Beløpet inkluderer også at det er avsatt ca 10% stilling i 
perioden 1.3 -15.8.14  internt i SunHF til koordinering og programutvikling (kr 3100 ink mva og 
arbeidsgiveravgift).    

Arbeidet med å etablere nasjonal konsensus under spinalmøtet i september 2014 vil ikke 
medføre kostnader utover normale reiseutgifter i fm det årlige arrangementet. Kostnadsberegning 
av merarbeid knyttet til forberedelser av presentasjoner og kommunikasjon i forkant av 
spinalmøtet er ikke kostnadsberegnet. Aktiviteten synes ikke å gå utover avtalte rammer for meg 
som seksjonsleder.  
 
Deltakelse og presentasjon under 14 th NoSCOS Congress i Trondheim vår 2015 er også 
innenfor rammen av planlagt reiseaktivitet og budsjetterte kongressavgifter.  
Beregning av eventuelle fremtidige kostnader knyttet til behandling av pasienter som ikke 
kommer inn under det norske finansieringssystemet sees utenfor prosjektets mandat.   

Konklusjoner og anbefalinger  
 
Et felles nasjonalt rehabiliteringstilbud synes som en viktig forutsetning for å kunne nå målet om 
et best mulig rehabiliteringstilbud til ryggmargsskadde barn og deres pårørende. Ved å etablere 
rehabiliteringstilbudet i regi av Sunnaas Sykehus HF legges det til den største Spinalenheten – og 
til det eneste rehabiliteringssykehuset i Norge. En nasjonal organisering som også vil kunne legge 
grunnlaget for et felles fremtidig nordisk rehabiliteringstilbud til denne svært lavfrekvente 
pasientgruppen.  
Mulighetene for å utvikle et fagmiljø med erfaringsgrunnlag - og med forskningsmuligheter for 
utvikling av spisskompetanse vil være langt bedre enn med dagens organisering. Behov for 
endringer av rehabiliteringstilbudet vil kunne gå i takt med den fremtidige internasjonale 
medisinske – og teknologiske utviklingen. Endringsbehov som raskt vil kunne omsettes i praksis 
slik at ryggmargsskadde barn til enhver tid sikres et best mulig rehabiliteringstilbud.   
 

 



Vedlegg 
 
Vedlegg 1 – Interessentanalyse  
Vedlegg 2 – Risikoanalyse  
Vedlegg 3 – Kommunikasjons – og fremdriftsplan  
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Henvisninger / internettsider:   
Barn og Ryggmargsskader (Barn och ungdom - Spinalis)  
http://www.spinalis.se/barn-och-ungdom 
 
Behandling av ryggmargsskader:  
http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-
aktivitet/aktivitetshandboken/terapikapitler/Documents/kapittel-40-ryggmargsskade.pdf 
 
LARS sin historie og utvikling:  
http://www.regioner.nhf.no/novus/upload/file/LARS/LARS%20Historie%20og%20Utvikling.pdf 
 
LARS hjemmeside 14.02.12 – artikkel vedr Ekso – Bionics eksoskjellett Sunnaas 
SykehusHF 
http://www.regioner.nhf.no/index.asp?id=63875 
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