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STYRESAK 116-2009/3  REHABILITERINGSTJENESTEN I HELSE NORD,  
 STATUS OG UTFORDRINGER 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Bakgrunn 
I styremøte, den 23.september 2009 ba styret om en orientering/statusrapport om 
rehabiliteringen i Helse Nord. Styret ba om at rekrutteringssituasjonen for rehabilitering ble 
inkludert i orienteringen.  
 
I forbindelse med statsbudsjettet for 2008 vedtok Stortinget Nasjonal strategi for 
rehabilitering 2008-2011. Nytt i den nasjonale strategien var blant annet et sterkere fokus på 
at rehabilitering skal inngå i alle pasientforløp og i alle klinikker/avdelinger der dette er 
relevant.  
 
Oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for 2008 og 2009 har 
pålagt RHF-ene å styrke tilbudene innen habilitering og rehabilitering. Det forventes lignende 
krav i 2010. I det foreløpige oppdragsdokumentet til foretakene, som ble vedtatt av Helse 
Nord RHF’s styre, den 18. november 2009, var også tiltak innen rehabilitering høyt prioritert.  
 
Kronikersatsingen 
Helse Nord har siden 2004 hatt en langsiktig satsing på å utvikle tjenestetilbudene i 
habilitering og rehabilitering, med regionale handlingsplaner for store kronikergrupper som 
har blitt fulgt opp gjennom øremerkede midler til prioriterte tiltak. Helseforetakene har også 
utarbeidet egne handlingsplaner i habilitering og rehabilitering. Flere av tiltakene har som mål 
å unngå eller redusere behovet for rehabilitering, for eksempel tidlig intervensjon av 
diabetespasienter og pasienter med inflammatoriske revmatiske lidelser.        
 
Handlingsplaner for geriatri og habilitering/rehabilitering ble lagt fram samlet for Helse Nord 
RHF’s styre i november 2004. Det ble avsatt midler i budsjettet for 2005 med samlet årseffekt 
på ca. 23 mill. kroner til å følge opp planene. I budsjettvedtaket for 2004 ble det også 
prioritert noen tiltak for å styrke diabetes og revmatologi. Senere har styret avsatt øremerkede 
midler til disse fire fagområdene hvert år, unntatt i 2008.   
 
Tiltakene i kronikersatsingen har vært finansiert gjennom økt tilskudd som har kommet i 
tillegg til de ordinære rammene til helseforetakene. Teknikken som har vært benyttet er å 
avsette en prosentandel av RHF-budsjettet til styrking av de prioriterte områdene, og fordele 
disse midlene på bakgrunn av overordnede prioriteringer som godkjennes av styret.  
 
De viktigste tiltakene i handlingsplan for geriatri er å etablere et geriatrisk tilbud ved alle 
somatiske sykehus i regionen, med sengeplasser og poliklinisk tilbud. Foreløpig er det etablert 
geriatriske team ved lokalsykehusene i Sandnessjøen, Narvik, Harstad og Hammerfest, og 
tilbudene ved Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er 
også styrket. Et nytt geriatritilbud for samiske pasienter er etablert i Helse Finnmark i 2009.  
I budsjett 2010 er det avsatt midler til å starte etablering av geriatriteam i Klinikk Kirkenes. 



 
 
Handlingsplan for habilitering og rehabilitering ble godkjent av styret i Helse Nord RHF 
samtidig med geriatriplanen i november 2004. I oppfølgingen av handlingsplanen har det vært 
prioritert å styrke de spesialiserte rehabiliteringsavdelingene og ambulante habiliterings- og 
rehabiliteringsteamene i alle helseforetak. Etter at Nasjonal strategi for rehabilitering kom, 
har Helse Nord også prioritert tiltak som sikrer rehabilitering for pasienter som ikke er innlagt 
i spesialiserte rehabiliteringsavdelinger. Helseforetakene samarbeider blant annet med de 
private rehabiliteringsinstitusjonene om prosjekter som skal tilby rehabiliteringstilbud til 
pasientgrupper som hittil har hatt mangelfullt utbygde rehabiliteringstilbud, for eksempel 
kreftpasienter.    
 
Handlingsplan for diabetes, som ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF i 2007, gjennomføres 
fullt ut i 2009 og 2010. Tiltakene innebærer blant annet at diabetesteam inngår som 
lokalsykehusfunksjon ved alle lokalsykehus i Helse Nord. Det skal være en diabetessykepleier 
som fast koordinator for teamene, og kontaktpunkt for pasientopplæringstiltak, 
samhandlingen med fastlege og kommunehelsetjeneste mv. Diabetesansvarlig lege i 
sykehusene skal inngå i diabetesteamene.  
 
Status ved utgangen av 2009 er at tiltakene med få unntak følges opp slik forutsatt.  
 
Kompetanseutvikling har vært høyt prioritert, blant annet har over 100 sykepleiere og andre 
faggrupper gjennomført en tverrfaglig 30-vekttalls utdanning i diabetes i regi av Høyskolen i 
Bodø. Medisinsk avdeling i Bodø kan dokumentere en sterk økning av poliklinisk behandling 
og en like tydelig reduksjon i døgnopphold for diabetespasienter.  
 
I handlingsplan for revmatologi (2007) er det vedtatt en struktur med spesialistpoliklinikk for 
diagnostikk og kontroll, tverrfaglig team, pasientskoler for de hyppigste tilstandene og 
dagenhet for pasientopplæring og for infusjon av de mest vanlige biologiske medikamenter i 
alle helseforetak. De inflammatoriske tilstandene skal prioriteres. Revmatologi er blant annet 
styrket med revmatologer i tre av helseforetakene, sykepleiere og forskningssekretær ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Dette for å stimulere til økt forskning, 
kompetanseutvikling og utdanning.   
 
Helse Nord har etablert lærings- og mestringssentre (LMS) ved alle somatiske sykehus. Dette 
innebærer også at LMS-ene inngår i lokalsykehusfunksjonene i Helse Nord. Gjennom 
kronikersatsingen er det etablert et fagnettverk for LMS-ene som har en viktig funksjon for 
samarbeid og kompetanseutvikling. I 2009 har Helse Nord opprettet en regional 
fagutviklingsstilling for LMS-ene, knyttet til Nordlandssykehuset. LMS-ene er fortsatt små og 
sårbare enheter.  
 
Over 100 ansatte i foretakene har tatt en 15-vekttalls etterutdanning i helsepedagogikk, som er 
utviklet ved Høyskolen i Bodø i samarbeid med lærings- og mestringssenteret ved 
Nordlandssykehuset HF. Dette har hatt stor betydning for å heve kompetansen generelt på 
helsepedagogikk i foretakene.  
 
Tilbudet til samiske pasienter 
Helse Nord har flere tiltak som skal sikre likeverdige rehabiliteringstilbud for samiske 
pasienter. Blant annet er det i 2009 etablert et nytt geriatrisk tilbud for samiske pasienter ved 
Hammerfest sykehus. En ordning som sikrer tolketjeneste ved opphold på 
rehabiliteringsinstitusjonene er etablert, og Opptreningssenteret i Finnmark har en stor andel 
ansatte som snakker samisk. Lærings- og mestringssenter for samiske pasienter planlegges 
etablert i Karasjok.  



 
 
Økonomi 
Gjennom kronikersatsingen er fagområdene geriatri, habilitering og rehabilitering, 
reumatologi og diabetes siden 2005 styrket med ca. 50 mill. kroner. Midler fra regjeringens 
sykefraværsprosjekt ”Raskere tilbake” er her ikke medregnet. Samtidig har foretakene hatt 
egne satsinger, men det har også vært nedskjæringer som følge av foretakenes økonomiske 
situasjon.  
 
Brutto driftsutgifter til rehabilitering i Helse Nord økte fra 2007 til 2008 med ca 5 % 
(korrigert for ”Raskere tilbake”). Dette tilsvarer omlag lønns- og prisstigning i perioden.  
 
Rekrutteringssituasjonen 
De fagpersonene som arbeider i de avdelingene som er omfattet av kronikersatsingen har 
generelt fått gode muligheter til kompetanseutvikling og deltakelse i regionale fagnettverk. 
Mange fagpersoner har fått kompetansegivende utdanning i helsepedagogikk og diabetes. Det 
er grunn til å tro at dette har positiv innvirkning på rekrutteringssituasjonen, uten at vi kan 
dokumentere dette.   
 
Helse Nord driver egne utdanningsprogrammer for leger innen fysikalsk- og 
rehabiliteringsmedisin, geriatri og revmatologi. Rekrutteringssituasjonen er best for 
revmatologer, og p.t. vanskeligst i geriatri hvor det pr. november 2009 er fire 
utdanningskandidater. For øvrig er kapasiteten innen endokrinologi1

 

 styrket som resultat av 
diabetessatsingen, men her er det ikke etablert et eget utdanningsprogram.  

Utenom legesituasjonen er det blant annet behov for flere synspedagoger, ernæringsfysiologer 
og logopeder.  
 
Rehabilitering i de private rehabiliteringsinstitusjonene  
De private tjenestetilbudene gjennom de private rehabiliteringsinstitusjonene utgjør en stor 
andel av de samlede ressurser i habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Samlet budsjett for 
institusjonenes langsiktige avtaler med Helse Nord RHF er i 2010 ca. 158 mill. kroner. De 
institusjonene vi har avtaler med er Opptreningssenteret i Finnmark, Skibotnsenteret, 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Salangen HelseRehab, Valnesfjord 
Helsesportssenter og Nordtun HelseRehab.  
 
Institusjonene er svært forskjellige med hensyn til pasientgrupper, størrelse og bemanning. 
Valnesfjord Helsesportssenter har en landsdekkende funksjon sammen med Beitostølen, og er 
den eneste av institusjonene som har barn og unge som store pasientgrupper.  
 
Skibotnsenteret har i 2009 hatt store økonomiske problemer som følge av en vanskelig 
økonomisk situasjon for eieren LHL. Helse Nord RHF er kjent med at det arbeides i LHL 
med å finne en løsning på de økonomiske problemene for Skibotnsenteret.  
 
Helse Nord RHF har lagt vekt på å tilrettelegge for et nært samarbeid mellom helseforetakene 
og rehabiliteringsinstitusjonene. Dette gjøres gjennom krav både til institusjonene og til 
helseforetakene. Institusjonene trekkes aktivt med i planprosesser og i fagnettverk i 
helseforetakene.   
 
Nåværende avtale med rehabiliteringsinstitusjonene ble inngått for 2007 og 2008, med 
mulighet for prolongering i 2009 og 2010. I forbindelse med ny avtaleinngåelse vil vi vurdere 
endringer i dimensjonering av de nåværende behandlingstilbudene, blant annet for å få rom til 
å etablere nye tilbud som etterspørres fra brukere og innsøkende instanser. Vi har høsten 2009 
gjennomført en høringsprosess med kommunene, helseforetakene og brukerorganisasjonene.  

                                                 
1 Endokrinologi er læren om hormonsykdommer. 



 
 
Utlysing av nye anbud planlegges først i 2010, med avtaleinngåelse i løpet av første halvår 
slik at andre halvår kan benyttes til tilpasninger til ny avtale skal gjelde fra 1.1.2011. 
 
Prioriterte områder innen rehabilitering i 2010  
- HOD har signalisert at de vil vektlegge effektive og gode pasientforløp. Helseforetakene 

vil i 2010 bli bedt om å starte denne prosessen innenfor rehabilitering, rusomsorg og 
behandling av sykelig overvekt.  

 
- Arbeidet med å redusere ventetider vil generelt ha høy prioritet i 2010. Dette antas å fange 

opp mange pasienter med rehabiliteringsbehov. Det er innenfor typiske rehabiliteringsfag 
som revmatologi og nevrologi, rus og psykisk helsevern lange ventetider. Men lange 
ventetider er ikke nødvendigvis uttrykk for lav kapasitet. Det kan ha sammenheng med 
andre forhold som kan rettes opp gjennom effektiviseringstiltak.  

 
- Gjennom de øremerkede midlene fra HOD til regjeringens sykefraværsprosjekt ”Raskere 

tilbake” er det siden 2007 etablert flere prosjekter i foretakene som reduserer ventetid for 
rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, blant annet nye tverrfaglige polikliniske tilbud for 
pasienter med muskel- og skjelettlidelser og revmatologiske lidelser. Ordningen 
videreføres i 2010. Samarbeidet med NAV og fastlegene vil bli høyt prioritert i 2010       

 
- Det skal i samarbeid med fagmiljøene og brukerorganisasjoner utarbeides strategier for 

fagområdene lungesykdommer og nyresykdommer. Dette da vi her på grunn av økende 
sykdomsforekomst har et klart økende behov fremover.  

 
- Gjennom oppfølgingen av handlingsplan for geriatri og lokalsykehussatsingen vil 

rehabiliteringstilbudene til eldre med sammensatte lidelser bli styrket. Et fokus på 
rekrutteringssituasjonen for geriatere vil bli sikret  

 
- Helse Nord har i 2009 gjennomgått status ved slagenhetene på sykehusene i Helse Nord 

sammenholdt med nasjonale retningslinjer. Tiltak for å sørge for slagenheter ved alle 
sykehus som mottar pasienter med hjerneslag er prioritert i forslag til oppdragsdokument 
for 2010.    
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