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Styresak 73-2014 Regional handlingsplan for somatisk 

rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Formålet med saken er å fremme en helhetlig plan for rehabilitering, som kan gi Helse 
Nord et godt grunnlag for videre utvikling av rehabiliteringstilbudene i Helse Nord.  
Handlingsplanen omhandler pasienttilbud av betydning for en stor pasientgruppe. 
Helse Nords mål er god og trygg rehabiliteringstjenestetjeneste av høy kvalitet.  
 
Helse Nord har hatt en langsiktig satsing på å styrke rehabiliteringstjenesten, med 
grunnlag i handlingsplan for habilitering og rehabilitering 2004-2010. Handlingsplanen 
spesifiserte tiltak, inkl. funksjonsfordeling mellom helseforetakene, i perioden fram til 
2010. Denne første handlingsplanen har vært retningsgivende for funksjons- og 
oppgavedeling mellom helseforetakene. Det er nå stort behov for en ny og oppdatert 
plan.     
  
Et tidligere planutkast ble fremmet med sikte på behandling i styremøtet 29.april 2013. 
Saken ble trukket av adm. direktør for å få en videre bearbeiding som inneholder: 
- mer utfyllende om oppfølging av Samhandlingsreformen 
- bredere omtale av habiliterings- og rehabiliteringsbehov for ulike pasientgrupper 
- gjennomføringen av krav om koordinerende enheter i helseforetakene  
 
Stortinget har vedtatt at rehabilitering skal styrkes og være det neste store 
satsingsområdet innen helsetjenesten. Riksrevisjonen har gjennomgått utviklingen i 
perioden 2005-2010, og konkluderer med at det ikke er mulig å dokumentere at en slik 
satsing har funnet sted.1. I Solberg-regjeringens plattform er dette fulgt opp med blant 
annet følgende tiltak:   
• Etablere en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet og hindre nedbygging av 

rehabilitering i spesialisthelsetjenesten før tilsvarende kapasitet og kompetanse er 
bygget opp i kommunene2.  

 
I arbeidet med oppdatering av handlingsplanen for rehabilitering er det innarbeidet et 
nytt kapittel om rehabiliteringsbehov i andre delplaner, jf. kap 5: Rehabiliteringsbehov 
som framkommer i andre fagplaner. Dette kapittelet bidrar til å oppfylle kravet om en 
bredere omtale av habiliterings- og rehabiliteringsbehov.   
  

1 Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten, Dok. 3:11 (2011-2012) 
2 http://www.hoyre.no/filestore/Filer/Politikkdokumenter/plattform.pdf 
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Høsten 2013 og våren 2014 har Helse Nord hatt en rekke planprosesser som også i 
vesentlig grad omhandler rehabilitering og habilitering. Status pr. april 2014 er 
følgende: 
- Regional kreftplan ble vedtatt av styret i desember 2013 
- Ny regional geriatriplan har vært på ekstern høring, skal styrebehandles i alle HF-

ene.  
- Ny regional diabetesplan har vært på ekstern høring, skal styrebehandles i alle HF-

ene. 
- Ny regional handlingsplan for revmatologi er under utarbeidelse. 
- Regionale planer for hudsykdommer, øre-nese-hals- og øyesykdommer er under 

utarbeidelse. 
- Det er også parallelt med rehabiliteringsplanen utarbeidet en egen handlingsplan 

for habilitering. Denne har også vært på høring i kommunene, helseforetakene m. 
fl., og vil i likhet med de øvrige planene bli vurdert for styrebehandling etter at de 
har vært behandlet i HF-styrene.     

 
Rehabiliteringsutfordringer i samhandlingsreformen er nærmere omtalt i den 
foreliggende planen. Det vises også til styresak 129-2013 Samhandlingsreformen – 
oppfølging av tilbudet til priorterte pasientgrupper, oppfølging av styresak 25-2013 som 
ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 27. november 2013.  
  
Det har pågått et arbeid høsten 2013 med utarbeiding av kravspesifikasjon til nye 
avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner, som vil gjelde fra 1.1.2015. Avtalen har 
et 8-årig perspektiv og tar opp utviklingstrekk i samhandling med kommuner og 
helseforetak, kvalitetsutvikling m. m.. I styresak 144-2013 Anskaffelse av private 
spesialiserte rehabiliteringstjenester, strategidokument som ble behandlet av styret i 
Helse Nord RHF i styremøte, den 18. desember 2013 ble anskaffelsesstrategien 
behandlet. 
 
Sammendrag av forslagene i planen 
I planen anbefales at alle helseforetak har avdeling for fysikalsk medisin og 
rehabilitering med sengepost, poliklinikk og ambulante rehabiliteringsteam. 
Dimensjonering av heldøgnssenger bør skje etter felles norm for å sikre likeverdige 
tilbud i landsdelen. For å sikre robuste fagmiljø bør alle avdelinger for fysikalsk medisin 
og rehabilitering ha minimum to overlegehjemler.  
 
Alle rehabiliteringsavdelinger i sykehus bør fylle kriteriene for å kunne 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. Helse Nord må 
vurdere i hvilken grad også de private institusjonene skal tilfredsstille kravene til 
kompleks rehabilitering.  
 
Regionale rehabiliteringstilbud for utvalgte pasientgrupper skal gis ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. Antall regionale heldøgnsplasser bør økes 
fra syv til ti. 
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Rehabiliteringsmedisinske poliklinikker er mangelfullt utbygd og må styrkes i 
planperioden. Det er behov for å styrke utredningskapasiteten for pasienter med 
CFS/ME3. 
 
Ambulante rehabiliteringsteam foreslås styrket.  
 
For å sikre gode tjenestetilbud ved de private rehabiliteringsinstitusjonene er det viktig 
å inngå langsiktige avtaler som gir forutsigbarhet for pasienter og fagpersonell. 
Avtalene må gi rom for fleksibilitet, dersom det oppstår misforhold mellom behov og 
tilbud. Helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner bør utvikle felles utvalgte 
prosedyrer og normer for kvalitet. 
 
Det foreslås etablering av enhet for regional forskerstøtte for rehabilitering ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.  
 
Tiltakene i planen er ikke kostnadsberegnet av plangruppen/fagrådet. En slik 
kostnadsberegning er foretatt av Helse Nord RHF, og er lagt helt til slutt i planens kap. 
11 Skjematisk oversikt over tiltak.     
 
Medbestemmelse 
Ansattevalgte styremedlemmer ba i styremøte, den 29. april 2013 om at planen settes 
opp til et samarbeidsmøte med konserntillitsvalgte/konsernverneombud for en 
gjennomgang. Samarbeidsmøtet4 ble orientert om arbeidet med planen i 
samarbeidsmøte, den 19.-20. august 2013, jf. sak 84-2013.   
 
Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 ble drøftet 
med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 5. juni 2014 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene foreslår at den regionale handlingsplanen for somatisk rehabilitering 2014-

2017 legges til grunn for det videre arbeid med utviklingen av tilbudet til 
rehabiliteringspasienter i vår region. 

 
2. Arbeidet med gjennomføringen av planen skal skje på en måte som ivaretar ansattes 

medbestemmelse i omstillings- og utviklingsarbeid. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg (RBU) behandlet første utkast til planen i møte, den 13. februar 
2013, jf. RBU-sak 8-2013.  
 
RBU forutsatte at de pasientgruppene som ikke er nevnt i planen tas med i det videre 
arbeidet (f. eks. pasienter med sansetap).  
 
RBU påpekte mangelen på brukermedvirkning i prosessen. RBU har gjennom Fagråd for 
rehabilitering vært aktivt med i utformingen av planen slik den nå foreligger.  

3 CFS/ME: Kompleks sykdom uten kjent årsak. Hovedproblemet er en nyoppstått og langvarig, uforklarlig 
sykelig og til tider invalidiserende utmattelse. 
4 Samarbeidsmøte: Forum for møter mellom KTV/KVO og RHF-ledelsen. 
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RBU viste også til at kommunehelsetjenesten ikke var representert i prosessen, og at 
samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten ikke er ivaretatt på en god 
måte. Disse forholdene er fulgt opp og ivaretatt gjennom arbeidsprosessen med planen i 
løpet av høst 2013/vår 2014.  
 
RBU ba videre om at Helse Nord arrangerte et møte mellom brukergrupper, fagfolk og 
leverandører av private rehabiliteringstjenester i forkant av anskaffelsen i 2014, som et 
ledd i å få et godt grunnlag for god kvalitet og å treffe pasientenes behov. Slik konferanse 
ble gjennomført 16.oktober 2013. For øvrig er egne innspill fra RBU til 
rehabiliteringsanskaffelsen fulgt opp i arbeidet med kravspesifikasjonen. 
 
Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 vil bli 
behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 12. juni 2014. Protokoll 
fra møtet ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Sammendrag av høringsuttalelsene 
Det er kommet høringsuttalelser fra helseforetakene, de private 
rehabiliteringsinstitusjonene, kommunene, brukerorganisasjoner og Regionalt 
Brukerutvalg5.  
 
Gjennomgående er tilbakemeldingene fra høringsinstansene at utkastet til Regional 
handlingsplan for somatisk rehabilitering gir et godt utgangspunkt for det videre 
arbeidet innenfor dette fagområdet.  
 
I høringsuttalelsen fra styret i Nordlandssykehuset HF påpekes at behovet for senger i 
regionen med fordel kunne vært bedre beskrevet med tanke på planlegging av 
virksomheten. Grenseoppgangen mellom hvilke tjenester som skal tilbys i 
spesialisthelsetjenesten og hva som skal ivaretas av kommunehelsetjenesten må 
tydeliggjøres og avklares i samarbeid med relevante aktører. Skal planen gjennomføres 
som skissert, forutsettes det at Helse Nord RHF tilfører tilstrekkelig økonomiske 
ressurser. 
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF påpeker potensialet og betydningen i å 
styrke samhandlingstiltak innen rehabilitering, og viser til at tydelig funksjonsdeling på 
dette området er særlig viktig nå i forbindelse med det pågående arbeidet med Nasjonal 
helse- og sykehusplan.   
 
Høringsuttalelsen som ble behandlet i styret i Helgelandssykehuset HF støtter 
handlingsplanens hovedkonklusjoner. Det bemerkes blant annet at foreslått norm for 
heldagssenger er for høy, og at rehabiliteringsmedisinske poliklinikker må styrkes.      
 
Høringsuttalelsen fra Finnmarkssykehuset HF ble behandlet i styremøte, den 30. april 
2014. Uttalelsen støtter forslag om samarbeid mellom ulike spesialiteter i utvikling av 
den polikliniske virksomheten, og viser til at flere av pasienter i 
rehabiliteringstjenestens målgruppe har sammensatte problemstillinger. Utvidelse av 
FMR i Kirkenes vil gi mulighet for utvidelse av målgruppen og videreutvikling av 

5 Høringsuttalelsene er tilgjengelig på Helse Nords nettsted – se her: Høring: Regional handlingsplan for 
habilitering og Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 
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tilbudene. Det anbefales at handlingsplanene er tydelige på kompetansekrav og 
tverrfaglighet. 
 
Flere høringsinstanser støtter forslag om å styrke ambulante team. Bodø kommune 
uttaler at de ikke har behov for ambulante rehabiliteringsteam, men behov for 
spesifikk veiledning ambulant i medisinskfaglige problemstillinger i spesielle 
rehabiliteringsprosesser.   
  
Tolv kommuner står bak felles høringssvar fra kommunene på Helgeland. Kommunene 
opplever at handlingsplanen i stor grad gjengir et realistisk og virkelighetsnært bilde av 
rehabiliteringsfeltets utfordringer pr. i dag. Kommunehelsetjenesten på Helgeland 
opplever at rehabiliteringstilbudet reelt bygges ned innen alle fagområder. Helgeland 
har færrest døgnsenger pr. innbygger, og også den laveste pasientraten for dag- og 
poliklinisk rehabilitering. Kommunene er kritiske til det fortsatte kuttet i døgnsenger 
ved Helgeland rehabilitering i Sømna (HRIS). Kommunene forventer at 
Helgelandssykehuset får på plass en koordinerende enhet i nærmeste framtid, og at 
dette vil bedre kommunikasjonen rundt denne pasientgruppen mellom kommune og 
spesialisthelsetjeneste.  
 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad mener det bør vurderes om økning i 
døgnplasser dels bør skje ved bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet i private 
institusjoner. Kurbadet tilfredsstiller kravene til kompleks rehabilitering, og ønsker å 
tilby rehabiliteringsmedisinske døgnplasser og poliklinikk på lokalsykehusnivå. En slik 
utvikling vil, slik Kurbadet ser det, nyttiggjøre en allerede eksisterende infrastruktur, og 
vil også bidra til et større fokus på det økende behov for Universitetssykehuset Nord-
Norge til å bygge ut sitt regionale tilbud av høyspesialiserte rehabiliteringstjenester. 
 
Kreftforeningen påpeker blant annet at det må legges til rette for god samhandling 
mellom kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner, 
med klare forventningsavklaringer til hverandre og klare avtaler om oppfølging. 
Kreftforeningen ønsker at LMS6-kurs ikke bare er diagnoserettet, men også for 
eksempel kan omhandle ernæring eller fatigue7. Det vises til en ny rapport utgitt av 
Kreftforeningen Rehabilitering og mestring blant kreftrammede (nov. 2013), som 
dokumenterer udekkede rehabiliteringsbehov.       
 
Vurdering 
Forslagene i planen om at alle helseforetak fortsatt skal ha avdeling for fysikalsk 
medisin og rehabilitering har bred støtte og vurderes som viktig også med tanke på de 
store avstander i Helse Nord, og at mange rehabiliteringspasienter bør ha tilbud relativt 
nært.  
 
Avdelingene bør som planen påpeker ha et bredt tilbud med sengepost, poliklinikk og 
ambulante rehabiliteringsteam.   
 

6 LMS: Lærings- og mestringssenter 
7 fatigue: Velkjent hos folk som har eller har hatt kreft. Fatigue beskrives som en følelse av trøtthet, 
kraftløshet og mangel på motivasjon.  
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Gjennomgående er høringsinstansene svært opptatt av å styrke samhandlingen, og 
tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordelingen mellom kommunehelsetjenestene og Helse 
Nord.   
 
I forbindelse med Samhandlingsreformen er det gjort lov- og forskriftsendring for 
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Nytt krav 
om koordinerende enhet i hvert helseforetak er en del av dette. Koordinerende enhet 
skal blant annet ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i 
helseregionen, og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten 
i kommunen. Ved forespørsel til helseforetakene mars 2014 fremkom det at 
koordinerende enhet kun er i drift ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF med egne 
øremerkede ressurser. Helse Nord RHF vil følge opp at dette kommer på plass innen 
kort tid. 
 
Økt bruk av videomøter, e-læring i kompetansehevende tiltak og andre IKT-tiltak bør 
utnyttes bedre, og er viktig for å oppnå gode behandlingsprosesser og pasientforløp i 
rehabiliteringstjenesten.  
   
Forslagene i rehabiliteringsplanen som gjelder tilbud til private rehabiliteringstilbud er 
i stor grad fulgt opp gjennom krav i anbudsgrunnlaget som er lagt ut for perioden fra 1. 
januar 2015.  
 
Det legges stor vekt på bedre samhandling med sykehusene og 
kommunehelsetjenesten, NAV og andre instanser med oppfølgingsansvar for 
pasientene.     
 
Brukermedvirkning, inklusive tiltak for pårørende, bør styrkes i 
rehabiliteringstjenesten. Oppfølging av krav i nytt anbud om brukerutvalg ved alle 
rehabiliteringsinstitusjonene må prioriteres, slik at dette reelt bidrar til å styrke 
pasienttilbudene.  
 
Det vil være kostnader til noen nye stillinger for å gjennomføre tilbudet med sengepost, 
poliklinikk og ambulante rehabiliteringsteam i alle helseforetak. Kostnadene er ikke 
beregnet av plangruppen, men er av Helse Nord RHF beregnet til ca 10 mill kroner. 
Beregningen er lagt til helt til slutt i planens kap. 11.       
 
Konklusjon 
Handlingsplanen for rehabilitering gir et godt grunnlag for videre utvikling av 
rehabiliteringstjenesten i Helse Nord, og til videre utvikling av samhandlingsreformen.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i 

Helse Nord 2014-2017 som retningsgivende for den videre utviklingen av 
fagområdet.  
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2. I oppfølging av handlingsplanen er det viktig at utfordringer som følger av 
Samhandlingsreformen prioriteres. Grenseoppgangen mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten må tydeliggjøres. Bruk av ambulante team og ambulant 
arbeidsform i utskrivings- og veiledningsprosessen mot kommunene er viktig i den 
videre utviklingen av rehabiliteringstjenesten.          

 
3. Styret forutsetter at samtlige helseforetak innen utgangen av 2014 har etablert 

koordinerende enheter for rehabilitering. 
 
4. Tiltak for å styrke tjenestetilbudene vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument 

for 2015 og årene fremover.   
 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 
  revidert utgave, mai 2014  
 
  Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  

Styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014 
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