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Fra: Birger Bjørnstad[Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no]
Dato: 07.05.2018 11:19:01
Til: Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no); Postmottak UNN (post@unn.no)
Kopi: Sør-Troms regionråd; Anne Marit Bygdnes; Merete Hessen; Torbjørn Larsen
Tittel: 2018/10/Kvæfjord kommune - melding om vedtak: Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad, en 
viktig ressurs for kommunene

Til: 
Styret i Helse Nord, Nord-Norge HF, Postboks 1445, 8038 Bodø
Styret ved UNN, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Postboks 100, 9038 Tromsø  
Kopi:
Sør-Troms regionråd, c/o Harstad kommune, Postboks 1000, 9479 Harstad

Kvæfjord kommune har under K-sak 17/18 Interpellasjon fra Anne Marit Bygdnes (AP): 
Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad, en viktig ressurs for kommunene fattet slikt

VEDTAK:
Harstad sykehus ligger i den mest befolkningstette regionen i landsdelen. Det har vært et veldrevet 
sykehus med et godt rykte.  Siden 1995 har sykehuset hatt et tilbud om rehabilitering. Et tilbud som har 
vært kjent for gode resultater og som har vært etterspurt ut over egen region. 

Rehabilitering er et statlig satsningsområde innen helse, og behandlingen skal gjennomføres nært der 
hvor pasienten bor. Kommunene har fått en mer sentral rolle i dette arbeidet, og den kommunale 
rehabiliteringstjenesten skal styrkes.

Andelen av eldre øker, især i landkommuner. Eldre personer har oftere behov for rehabilitering enn 
yngre. Rehabiliteringspasienter får mer kompliserte lidelser og de har ofte flere sykdommer og 
funksjonshemninger. For å oppnå best mulig resultat av en rehabilitering trenger man relevant 
kompetanse. Det tar tid for kommunene å bygge kompetanse og dette er en kompetanse som UNN 
Harstad rehabiliteringsavdelingen har. Det er av uvurderlig verdi for kommunen å ha tilgang til råd og 
veiledning av en velfungerende rehabiliteringsavdeling på sykehuset.

Kommunestyret i Kvæfjord oppfordrer Styret i Helse Nord og Styret i UNN til heller å styrke 
rehabiliteringen i hele sitt område enn at tilbudet svekkes. For kommunene som sokner til sykehuset i 
Harstad dreier det seg om mer enn bare en reduksjon av fire senger. Kommunestyret fremhever at det 
ikke er noen representanter fra Sør-Troms i styrene til Helse Nord og UNN. Det er av den grunn et spesielt 
ansvar for disse styrene å ivareta Sør-Tromsregionens behov for et veldrevet sykehus i Harstad.

Kvæfjord kommunestyre forventer at forslaget om en forringelse av rehabiliteringstilbudet ved UNN 
Harstad skrinlegges. Ingen er tjent med den usikkerheten som dette forslaget har skapt og ikke bare for 
pasienter som trenger sykehusbasert rehabilitering. Dette forslaget er en svekkelse for hele sykehuset og 
for de kommunale rehabiliteringstilbudene, som raskere vil få overført sykere pasienter. Muligheten til 
råd og veiledning fra UNN Harstad rehabiliteringen vil bli redusert.

--

Melding om kommunens vedtak sendes kun i form av denne epost 

mvh
Birger Bjørnstad

Side 1 av 2

08.05.2018file:///C:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/168901_FIX.HTML

Styremøte Helse Nord RHF
20JUN2018 - innkalling og saksdokumenter
offentlig utgave

side 127



Rådgiver
Kvæfjord kommune
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