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Innledning/bakgrunn 
Den første handlingsplanen for habilitering og rehabilitering i Helse Nord ble utarbeidet 
i 2004. Handlingsplanen spesifiserte tiltak i perioden fram til 2010, og er fortsatt 
gjeldende som basisdokument for rehabiliteringstjenestene i landsdelen.  
 
Planutkastet som nå foreligger, er en revidering av status, utfordringer og tiltak for 
rehabiliteringstilbudene i helseforetakene og ved de syv rehabiliteringsinstitusjoner 
som Helse Nord RHF har avtale med. Det oppsummeres hva som er oppnådd i forrige 
periode, og det pekes på tiltak som bør iverksettes for å styrke pasientsikkerheten, 
bedre tiltakskjedene, heve kvaliteten på tilbudene og bedre samhandlingen mellom 
enhetene i spesialisthelsetjenesten, kommunene og brukerorganisasjonene.   
 
Mandatet var gitt fra fagdirektør i Helse Nord RHF til Fagråd for habilitering og 
rehabilitering.  Oppdraget var å utarbeide en revisjon av handlingsplan for habilitering 
og rehabilitering 2004-2010, med følgende fokusområder:  
- Foreslå strategier for helhetlige pasientforløp, med vekt på tidlig intervensjon, 

poliklinisk behandling og pasientopplæring.  
- Tydeliggjøre helseforetakenes, de private rehabiliteringsinstitusjonene og 

kommunehelsetjenestens ulike roller og ansvar.    
- Vurdere kvalitet og kapasitet i avdelingene for fysikalsk medisin og rehabilitering.  
- Samarbeide med Helse Nords fagmiljø i geriatri om rehabiliteringsstrategier for de 

geriatriske pasientene. 
 
Verdigrunnlaget 
I forhold til Helse Nords verdigrunnlag kvalitet, trygghet og respekt er planen viktig. 
Rehabilitering er et fagområde som har vært ”lite synlig” og kan stå i fare for å bli 
nedprioritert, samtidig som rehabiliteringsfasen for mange pasienter er en helt 
avgjørende faktor for at behandlingstilbudene skal være helhetlige og ha god kvalitet. 
Styret i Helse Nord RHF etablerte en langsiktig satsing fra 2005 – kronikersatsingen – 
for å bidra til å synliggjøre og løfte fram habilitering og rehabilitering, sammen med 
geriatri, revmatologi og diabetes.         
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Arbeidsgruppen og gjennomføringen av arbeidet 
Fagrådet etablerte en arbeidsgruppe for planarbeidet, som har bestått av1

• Jorun Støvne Pettersen. klinikksjef Rehabiliteringsklinikken Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF  

: 

• Berit Malmo, avdelingsleder Ambulant rehabiliteringsteam, Helse Finnmark HF 
• Einar Einarsen avdelingsleder Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering 

Helgelandssykehuset, (FMR) t.o.m. januar 2012  
• Ann-Merete Brevik, avdelingsleder FMR Helgelandssykehuset HF f.o.m. januar 2012  
• Iselin Marstrander, direktør Valnesfjord Helsesportssenter  
• Sverre Monsen, nestleder Nordtun Helserehab  
• Trude Hartviksen, enhetsleder FMR, Nordlandssykehuset Lofoten  
• Guri Heiberg overlege Rehabiliteringsklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge 

Harstad  
• Merete Blankholm, regional rådgiver/sekretær for fagrådet     
 
Plangruppen har av ulike årsaker hatt problemer med fremdriften i planarbeidet, og 
prosessen har i perioder vært mer tidkrevende enn forutsatt. For å komme i mål har 
gruppen valgt å konsentrere innsatsen om de forholdene som det var viktigst å få 
avklart raskt.   
 
Habilitering, som omfatter tilbud til pasienter med medfødte eller tidlig ervervede 
funksjonsnedsettelser, er ikke omfattet av handlingsplanen. Dette fagområdet har et 
aktivt regionalt fagnettverk ledet av Universitetssykehuset Nord-Norge HF, som 
arbeider med en regional plan for dette fagområdet. Denne skal være ferdig i løpet av 
første halvår 2013 og vil bli gjennomført etter en enkel planprosess, basert på en 
kartlegging av status og utfordring samt et todagers møte med fagmiljøene.       
 
Det vises også til at styret vedtok en handlingsplan for pasient- og pårørendeopplæring 
høsten 20122

  
.  

Sammendrag av forslagene i planen 
- Det anbefales en avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering med sengepost, 

poliklinikk og ambulante rehabiliteringsteam i alle helseforetak. Dimensjonering av 
heldøgnssenger bør skje etter felles norm for å sikre likeverdige tilbud i landsdelen.  

- For å sikre robuste fagmiljøer bør alle avdelinger for fysikalsk medisin og 
rehabilitering ha minimum to overlegehjemler.  

- Alle rehabiliteringsavdelinger i sykehus bør fylle kriteriene for å tilby kompleks 
rehabilitering. Forutsetningen er at rehabiliteringsvirksomheten er ledet av 
spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller annen relevant spesialist i egen 
enhet hvor det finnes minst seks ulike faggrupper som samarbeider systematisk.  

- Regionale rehabiliteringstilbud for utvalgte pasientgrupper skal gis ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.  

- Antall regionale heldøgnsplasser bør økes fra fem til ti.  

                                                        
1 Arbeidsgruppens medlemmer Jorun Støvne Pettersen og Iselin Marstrander hadde stillingene som 
henholdsvis klinikksjef og direktør, mens planarbeidet pågikk.   
2 Styresak 103/2012 Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord 
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- Rehabiliteringsmedisinske poliklinikker er mangelfullt utbygget og må styrkes i 
planperioden.  

- Det er behov for styrking av utredningskapasitet for pasienter med CSF/ME. 
- Samhandlingsreformen vil kreve styrking av ambulante team, som bør tilføres tre 

stillinger. Regionalt fagråd gis mandat for fordeling av disse.  
- Det bør avsettes en fast sum til drift av regionale nettverk som administreres fra 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, for å sikre likeverdige betingelser  
- For å sikre gode og kvalitative tjenester hos de private institusjonene er det viktig å 

inngå langsiktige avtaler som gir forutsigbarhet for pasienter og fagpersonell. 
Avtalene bør likevel gi rom for fleksibilitet om det oppstår misforhold mellom behov 
og tilbud.  

 
Høringsuttalelser 
Det har vært en høringsrunde i helseforetakene, med rehabiliteringsinstitusjoner som 
har avtale med Helse Nord, samt dialogmøte med Regionalt Brukerutvalg. To 
brukerorganisasjoner har gitt egne uttalelser.       
  
Kommentarer som gjelder endringer av faktafeil og språklige endringer i teksten 
kommenteres ikke, men forutsettes rettet opp av plangruppen.      
  
Høringsuttalelser fra helseforetakene  
Det er kommet høringsuttalelser fra: 
- Samtlige fire helseforetak  
- Regionalt fagnettverk for ambulante rehabiliteringstem i Helse Nord 
- Regionalt fagnettverk for habilitering 
- Regional koordinerende enhet for rehabilitering 
 
Helgelandssykehuset HF presiserer i sin høringsuttalelse innholdet i tilbudet i Sømna og 
ved avdelingen for fysikalsk medisin og rehabilitering i Sandnessjøen.    
 
Helse Finnmark HF har i 2012 gjennomført samarbeidsprosjekt ved klinikk psykisk 
helsevern for pasientgrupper som har behov for bistand på tvers av klinikkene. Dette 
utviklingsarbeidet fortsetter i 2013. Pårørende og barn til pårørende bør ha større 
fokus.  
 
Nordlandssykehuset HF er enig i at rehabiliteringstilbudet for pasienter med hjerneslag 
og andre grupper som skal ha spesialiserte rehabilitering i sykehus ikke er 
tilfredsstillende.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF påpeker at alle helseoretakene må ha en avdeling 
for fysikalsk medisn og rehabilitering. I tillegg er det viktig at disse avdelingene har 
tverrfaglig bemanning og god legedekning.  
 
Behov for behandlingsplasser til pasienter med CFS/ME er uavklart. Det bør derfor ikke 
slås fast at pasientgruppen er økende. Det er derimot store utfordringer med ventetider 
på utredning ved Rehabiliteringsklinikken, og det bør gjøres noe med det.    
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De ambulante rehabiliteringsteamene vil presisere i planens kap. 9 at de ambulante 
teamene har en sentral rolle i arbeidet for å skape samarbeidsarenaer og sømløse 
rehabiliteringsforløp.  
 
Regional Koordinerende Enhet (RKE) støtter forslaget om å etablere koordinerende 
enheter i hvert helseforetak, og viser til at Helse Nord er den eneste helseregion som pr. 
dato ikke har dette på plass, ifølge en kartlegging fra Helsedirektoratet. RKE foreslår å 
utrede hensiktsmessigheten av å etablere et regionalt kompetansesenter for 
rehabilitering, slik Helse Vest har hatt i mange år.      
 
I det vesentlige støtter helseforetakene forslagene i planen. Den har også vært 
behandlet i regionalt fagsjefmøte, den 3. desember 2013.   
   
Høringsuttalelser fra rehabiliteringsinstitusjoner 
Valnesfjord Helsesportssenter påpeker blant annet at Nasjonal kompetansetjeneste for 
barn og unge med funksjonsnedsettelse – Aktiv Ung – bør nevnes som en viktig ressurs.   
 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad viser blant annet til at de har kvalitet og 
kompetanse til å utvide sine tilbud, også til pasienter som trenger kompleks 
rehabilitering, det vil si fra mange faggrupper som arbeider koordinert.   
 
Opptreningssenteret i Finnmark foreslår lengre avtaleperioder, seks til åtte år. De ber 
Helse Nord initiere forskningssamarbeid med de private rehabiliteringsinstitusjonene. 
 
Skibotn Rehabiliteringssenter savner telemedisin som tema i planen, og viser til at det er 
lagt ned mye arbeid på dette ved Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin. 
Frisklivssentralene bør tas aktivt i bruk i utskrivingsprosessen fra 
spesialisthelsetjenesten. De påpeker at lunge- og hjerterehabilitering er lite nevnt i 
planen.        
 
Helgeland Rehabilitering viser blant annet til at rehabilitering på lokalsykehusnivå må 
være mer enn de tilbudene som kalles ”kompleks rehabilitering”. Dette kommer ikke 
godt nok fram i planen.  
 
ME-foreningen i Troms viser til en uholdbar lang ventetid for å komme til utredning på 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). De støtter at alle voksne som skal utredes 
for ME blir henvist til UNN. Det er viktig at diagnosen settes av spesialist for å unngå 
feildiagnostisering.  
 
Det er fortsatt svært mangelfull kunnskap om sykdommen i helsevesenet (SINTEF 
2011), og foreningens erfaring er at fastleger mangler kunnskap om utredning av ME. 
De økonomiske rammene til fys. med. poliklinikk på UNN bør styrkes.   
 
Personskadeforbundet LTN mener at Rehabiliteringsmedisinske poliklinikker må være 
etablert ved hvert lokalsykehus, ikke bare ett i hvert helseforetak.  
Samhandlingsreformen vil kreve styrking av ambulante team LTN anbefaler at 
nevropsykolog til planlagt samtaleterapi inngår i et slikt team.  
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I kap. 7.3. i planen foreslås at pasienter med kognitiv svikt i yrkesaktiv alder må følges 
opp med planlagte kontroller på rehabiliteringspoliklinikk i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten. LTN viser til at barn og eldre må ha et like godt tilbud, og 
foreslår å fjerne ”i yrkesaktiv alder”.  
 
Brukermedvirkning 
Det ble avholdt dialogmøte med Regionalt brukerutvalg, den 8. februar 2013, og det 
kom blant annet følgende innspill: 
• Det mangler oversikt over rehabiliteringsbehov for mange ulike pasientgrupper. Det 

burde vært vist mer konkret til den gamle planen.   
• Brukernes behov ville kommet bedre fram om det hadde vært brukermedvirkning i 

utarbeidelsen av planen.   
• Brukerorganisasjonene og likemannstjenesten til organisasjonene er viktige for å få 

pasientene tilbake til det normale livet,. Det ville vært en fordel om dette var omtalt.   
• Videre foreslås at det tas inn som tiltak at fagpersonell må få opplæring om 

brukermedvirkning.  
• Forslaget om økt avtalelengden på rehabiliteringsinstitusjonene støttes. Forskjeller i 

avtaletid mellom regionene bør unngås. Bør være brukerutvalg i 
rehabiliteringsinstitusjonene. 

  
Plan for rehabilitering, revisjon ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse 
Nord RHF, den 13. februar 2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til handlingsplan for rehabilitering 2012-2016 slik 

den nå foreligger under forutsetning av at de pasientgruppene som ikke er nevnt i 
planen tas med i det videre arbeidet (f. eks. pasienter med sansetap).  

 
2. RBU vil påpeke mangelen på brukermedvirkning i prosessen og ber om at forslagene 

fra dialogmøte, den 8. februar 2013 vurderes tatt inn i handlingsplanen. 
 
3. RBU vil videre påpeke at kommunehelsetjenesten ikke var representert i prosessen, og 

at samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten ikke er ivaretatt på en 
god måte. 

 
4. RBU ber om at det inviteres til et møte mellom brukergrupper, fagfolk og leverandører 

av private rehabiliteringstjenester i forkant av neste anskaffelse i 2014 for avklare 
forventninger til leveranser fra en moderne rehabiliteringsinstitusjon. 

 
Nasjonale føringer for rehabilitering 
Stortinget har vedtatt at rehabilitering skal styrkes, og være det neste store 
satsingsområdet innen helsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de 
regionale helseforetakene krav om styrking av habiliterings- og 
rehabiliteringstjenesten, med ulike fokusområder, de senere årene.     
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Riksrevisjonen gjorde i 2012 en undersøkelse om oppfølgingen av den nasjonale 
strategien for rehabilitering 2008-2011. Målet med undersøkelsen var å vurdere i 
hvilken grad myndighetene ivaretar sitt overordnede ansvar for å sikre prioritering av 
rehabilitering i helsetjenesten.  Riksrevisjonens oppsummering for landet som helhet er 
at utviklingen i flere indikatorer viser en reduksjon i kapasiteten i 
spesialisthelsetjenesten. Det kan ikke måles en styrking i tråd med de mål som er satt. 
Dreiningen fra egne rehabiliteringsavdelinger til rehabilitering medfører etter 
Riksrevisjonens vurdering en risiko for at den faglige utviklingen og kompetansen 
svekkes, fordi de ”ordinære avdelingene” i mindre grad viser seg å ha 
oppmerksomheten på rehabiliteringsfasen.      
  
Vurdering 
De siste åtte år har det vært en nedgang i heldøgnsenger på 14 % i helseforetakene i 
Helse Nord. Et tilstrekkelig nivå på sengekapasitet i rehabiliteringsavdeling er viktig for 
gruppen rehabiliteringspasienter med store og komplekse hjelpebehov etter hjerneslag, 
traumer/ulykker m.m. I gjennomgangen av status for Helse Nord vises det til at 
Nordlandssykehuset HF ikke har noen rehabiliteringsdøgnplasser som kan defineres 
som spesialisert rehabilitering (plandokumentet side 29).   Handlingsplanens 
påpekning av dette forholdet understøttes av Riksrevisjonens undersøkelse.  
 
Det er gjort en gjennomgang av behovene for rehabilitering i spesialiserte 
rehabiliteringsavdelinger, som er meget nyttig for å sikre et forsvarlig og godt tilbud til 
pasienter med store og komplekse rehabiliteringsbehov for eksempel etter hjerneslag, 
skader/ulykker eller andre forhold.   
 
Rehabiliteringspasienter får ofte fastsatt ventetider og vurdert rett til nødvendig 
helsehjelp tidligere i pasientforløpet, og det er derfor vanskelig å bruke tilgjengelig 
ventetidsstatistikk fra Norsk Pasientregister som beslutningsgrunnlag.   
 
CFS/ME-pasienters behov er tydeliggjort i planen.  I Oppdragsdokument 2013 til UNN 
er det også stilt krav om at UNN iverksetter tiltak for å styrke kunnskapsgrunnlaget om 
CFS/ME i regionen. Det er også en viktig del av dette, slik ME-foreningen i Troms 
påpeker, at pasientene prioriteres av de ambulante teamene i helseforetakene for 
gjennom dette å styrke kompetansen i kommunene om disse pasientenes behov.             
 
Plangruppen har ikke i samme grad drøftet rehabiliteringsbehovet for pasienter som 
behandles i andre avdelinger i sykehus, som revmatologiske avdelinger, medisinske 
avdelinger, tilbudet til geriatriske pasienter med flere. Disse pasientgruppene ivaretas 
likevel i stor grad gjennom andre handlingsplaner som enten er vedtatt eller under 
utarbeidelse: Handlingsplanene for lungemedisin og nyremedisin fra 2011, 
handlingsplaner for revmatologi og diabetes 2008 – 2013, begge er nå under revisjon. 
Fagråd for geriatri arbeider p.t. med en ny handlingsplan for geriatri, den forrige ble 
utarbeidet i 2004.    
 
Fra Regionalt Brukerutvalg ble det påpekt at sykehusenes kompetanse om sansetap er 
mangelfullt og bør styrkes, dette slår ut i behandlingen av mange ulike pasientgrupper.    
Det mangler gode plangrunnlag for rehabilitering innen blant annet sansetap-gruppene.  
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De private rehabiliteringsinstitusjonenes rolle og oppgaver er tydeliggjort i planen.   
Disse institusjonene utgjør både med hensyn til faglig innhold og volum en meget viktig 
del av de samlede ressurser til rehabilitering i Helse Nord.   
 
Det påpekes i planen at det bør bli større fleksibilitet i avtalene ved endringer i 
pasientbehov, og at avtaleperiodene må bli lengre enn fire år. Det må her tilføyes at 
Helse Nord RHFs nåværende avtale med institusjonene har vært justert langt mer i 
2012 enn i 2011, som er det året plangruppen refererer til. Generelt er det viktig at 
avtalene har en fleksibilitet som gjør det mulig å endre på avtalene uten å være nødt til 
å gå til nye anskaffelsesprosesser. Dette vil være særlig viktig ved langvarige avtaler, jf 
krav om å tilstrebe mer langsiktighet i avtalene med ideell sektor om kjøp av 
helsetjenester i protokoll fra foretaksmøte i  Helse Nord RHF, den 30.januar 2013.  
Helse Nord RHF vil vurdere krav til rehabiliteringsinstitusjonene om å etablere egne 
brukerutvalg, jf innspill fra Regionalt Brukerutvalg.    
 
Tiltak som følger av Samhandlingsreformen er i liten grad belyst.  I 
oppdragsdokumentet for 2013 er utfordringer innen dette området tatt inn gjennom 
krav om kompetanseutveksling og -oppbygging blant annet innen 
habilitering/rehabilitering, og krav om å videreføre arbeidet med å utvikle 
standardiserte pasientforløp for pasienter med kroniske sykdommer.    
 
Handlingsplanen viser til at det i forbindelse med Samhandlingsreformen er gjort lov- 
og forskriftsendring for Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten. Det skal finnes en koordinerende enhet i hvert helseforetak 
som skal ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i 
helseregionen, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-5b.  Planen viser til at Helse Nord ikke 
har dette på plass i alle helseforetak, og dette må prioriteres. 
 
For prosessen i samhandlingsreformen er det også viktig at de ambulante teamene blir 
prioritert. Handlingsplanen viser i kap. 6.2.3. til at Helse Finnmark HF og UNN er de to 
helseforetakene som har flest innbyggere pr. stilling.    
  
Det har i liten grad vært brukermedvirkning i planarbeidet. Dette ville vært en styrke 
for planen, men har i noen grad vært kompensert gjennom dialogmøte med Regionalt 
Brukerutvalg.    
 
Det er ønskelig at habiliterings- og rehabiliteringstjenesten innen flere fagområder 
styrker kontakten med brukerorganisasjonene for å dra mer nytte av deres 
kompetanse, nettverk og kontaktpersoner som kan støtte opp om 
rehabiliteringsprosessene, mens pasienten er i spesialisthelsetjenesten og fremfor alt 
hjemme i kommunene. Det må tilføyes at flere fagmiljøer i Helse Nord, for eksempel 
innen kreftbehandling, revmatologi og diabetes, har mange kontaktpunkter og nært 
samarbeid med brukerorganisasjonene.   
 
Flere høringsinstanser påpekte at pårørende og barn av pårørende i en 
rehabiliteringsfase trenger å ha større fokus. Barn som pårørende er et prioritert 
område i Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument til Helse Nord, og vil bli 
fulgt opp. 

Styremøte Helse Nord RHF 
21. mars 2013 - sakspapirer

side 40



 

Konklusjon 
Det viktigste å få avklart på kort sikt, er om dagens sengekapasitet for rehabilitering i 
Helse Nord er utilstrekkelig, slik handlingsplanen tyder på, og eventuelt hvilke 
konsekvenser dette har. 
 
Samhandlingen med kommunene for rehabiliteringspasienter bør utvikles tydeligere. 
   
Det er behov for å styrke rehabiliteringsfasen i noen fagområder, i første rekke for 
pasienter med sansetap.  
 
Det bør legges til rette for lengre avtaleperioder med de private 
rehabiliteringsinstitusjonene for enkelte pasientgrupper, og fleksibilitet i avtalene som 
sikrer at tilbudene kan gis i henhold til prinsipper for riktig prioritering. I en 
kartleggingsfase før det utarbeides nytt konkurransegrunnlag som skal gjelde fra 
1.1.2015 bør det gjennomføres en konferanse med funksjonshemmedes organisasjoner 
for å få fram brukerbehov, jf forslag fra Regionalt Brukerutvalg.  
 
Brukermedvirkning, inklusive tiltak for pårørende, bør styrkes i 
rehabiliteringstjenesten.   
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Helse Nord RHF tar informasjonen om regional handlingsplan for rehabilitering 
2012-2016 til orientering.  

 
2. Tiltak som krever økte ressurser tas på vanlig måte opp i forbindelse med 

behandling av årlig budsjett. 
 
 
Bodø, den 8. mars 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Handlingsplan for rehabilitering 2012-2016 
 
  Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
  Styremøte i Helse Nord RHF, den 21. mars 2013 
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