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Høringssvar - Rehabilitering i Nord-Norge 

Saltdal kommune mener det er bra at en løfter frem hvilket rehabiliteringstilbud innbyggerne skal 

ha i årene fremover. Særlig fornøyd er vi med at rapporten peker på konkrete forslag til modeller 

for ansvars- og oppgavefordeling og at en konkretiserer tiltak. Dette mener vi gir satsningen mer 

gjennomføringskraft. 

«Hva er viktig for deg?» perspektivet er veldig bra. 

 

Bra at koordinerende enhet blir vektlagt, vi ser et stort potensiale at koordinerende enhet i 

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten kan samarbeide tettere. Det kan eksempelvis 

at i KE i spesialisthelsetjenesten kontakter KE i kommunen i planleggingsfasen av utskriving, 

dette vil sikre god informasjonsflyt, mer sømløs overgang og kommunen er mer forberedt. 

 

Vi støtter opp om egne prosjekter på rus/psykiatri og mot barn/unge. Vi henstiller til at dette 

prioriteres. 

 

Utfordringer med ulike dokumentasjonssystemer på prioriteres og bør fremheves enda mer i 

rapporten. Overføringsfasene er det mest kritiske punktet, her overføres viktig og avgjørende 

informasjon som skal være grunnlaget for gode rehabiliteringstjenester. Vi opplever ofte 

mangelfull informasjon og det er mye etterspørring av informasjon mellom tjenestene. En felles 

pasientjournal må etterstrebes.  

 

Kompetansetrappen som er beskrevet i rapporten er en bra konkretisering. Vi gir et innspill om at 

spesialisthelsetjenesten og kommunen kan samarbeide om denne kompetansehevingen da 

kompetansen er også er relevant for kommunen. 

 

Vi etterlyser mer veiledning fra spesialisthelsetjenesten, en ser særlig et behov for økt 

kompetanse i forbindelse med kognitive endringer. Vi vil også gi innspill på at 

spesialisthelsetjenesten må i større grad gi utadrettet innsats med veiledning på individnivå, dette 

kan organiseres eks som ambulante team.  

 

 

 

 



 

 Side 2 av 2 

Utviklingssenter for sykehjem/hjemmebaserte tjenester kan være en viktig samarbeidspartner for 

kompetanseutvikling. Ønsker at Nordland kan kjøre et tilsvarende prosjekt som Troms har gjort. 

 

En av de største utfordringene for Saltdal kommune de neste årene er en høy andel eldre 

personer, her vil det være et stort behov for stabilisering og rehabiliteringstjenester, vi vil ikke at 

man mister fokuset på behovet for rehabiliteringstjenester dette gir – alder må ikke bli et 

eksklusjonskriterie. 

 

Vi etterlyser en god oversikt over hvilke rehabiliteringstilbud som finnes i nord i regi av Helse-

nord. En samlet god oversikt for helsepersonell og pasienter ønskes velkommen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Stein Ole Rørvik 

Kommunalleder 
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