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Forord 
 

Prosjektet «Rehabilitering i Midt-Norge» har som hovedmål at «Kommunene og 
spesialisthelsetjenesten har en felles strategi for rehabiliteringsfeltet, slik at den enkelte 
bruker får dekket sitt behov for rehabilitering».  
Å gjenvinne og opprettholde funksjon etter skade eller sykdom betyr livskvalitet for den 
enkelte pasient og pårørende, og gir også en god samfunnsøkonomi.  Rehabilitering må være 
et satsnings- og utviklingsområde både i kommunene og spesialisthelsetjenesten. God 
rehabilitering er avhengig av ansvarsfordeling og samhandling mellom de to nivåene, slik 
Samhandlingsreformen legger opp til. 
Prosjektet er knyttet opp mot Strategi 2020 og iverksatt av kommunene (KS) og Helse Midt-
Norge RHF i fellesskap.  
Som ledd i prosjektet har det vært arrangert 4 regionale rehabiliteringskonferanser med 
nesten 400 deltakere fra brukerorganisasjonene, kommunene, de private 
rehabiliteringsinstitusjonene og sykehusene. Hensikten har vært å involvere mange og 
innhente erfaringer og kunnskap fra rehabiliteringsfeltet i regionen. Dette erfarings- og 
kunnskapsgrunnlaget er innarbeidet i rapporten. 
Foreliggende prosjektrapport er kunnskapsbasert, dvs. den bygger på forskning, klinisk 
erfaring og brukererfaring. Rapporten er omfattende og detaljert. Den gir en innføring i 
rehabiliteringsfeltet, med fokus på kommunene og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Et 
sammendrag inneholder anbefalingene som er gitt under de enkelte kapitler.  Anbefalingene 
fra prosjektgruppen er enstemmige. 
Målet for arbeidet har vært å avdekke behov og gi faglig begrunnede forslag til tiltak. Vi 
håper dette vil være til nytte og støtte for politikere, ledere og alle andre som skal planlegge 
og gjennomføre tiltakene. 
Vi takker for oppdraget! 
 

Stjørdal. 28.februar 2014 
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1. Sammendrag med anbefalinger 
 
Samhandlingsreformen (2011) trekker opp linjene for framtidens helse- og omsorgstjeneste. 
Forebygging, tidlig intervensjon, rehabilitering og mestringsstrategier skal bremse behovet 
for kostnadskrevende behandling og pleie i sykehus og sykehjem. Dette skal gi bedre helse 
og funksjonsevne hos den enkelte innbygger, og samtidig bidra til en bærekraftig økonomisk 
utvikling i velferdssamfunnet.  
Ansvaret for rehabilitering er delt mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.. 
Helsedirektoratets Rapport IK-1947 «Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom 
kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet» gir en veiledning om 
hvordan ansvaret bør fordeles. Grensene mellom de to ansvarsområdene er flytende, og det 
et klart behov for å avklare ansvar for og etablere samarbeidsrutiner mellom de enkelte 
helseforetak og de omliggende kommuner. 
Det er store variasjoner mellom kommunene hva angår ressurser i form av kapasitet og 
kompetanse innen rehabiliteringsområdet. For brukerne betyr det at tilgjengelighet, kvalitet 
og omfang på tjenestene varierer avhengig av bosted.  
Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge består av rehabiliteringsavdelingene og 
andre kliniske avdelinger i de tre helseforetakene, samt 8 private rehabiliteringsinstitusjoner 
som har avtale med Helse Midt-Norge RHF. Det er også store variasjoner i organisering og 
sammensetning av rehabiliteringstjenestene mellom de tre helseforetakene, og kapasiteten i 
de private institusjonene er ulikt fordelt mellom de tre fylkene. 
Prosjektet «Rehabilitering i Midt-Norge» er initiert av Helse Midt-Norge RHF i samarbeid 
med kommunene (KS) i regionen. Prosjektorganisasjonen har bestått av representanter for 
de berørte parter; brukerne, kommunene, helseforetakene og de private 
rehabiliteringsinstitusjonene. Hovedmålet for prosjektet er: Kommunene og 
spesialisthelsetjenesten har en felles strategi for rehabiliteringsfeltet, slik at den enkelte 
bruker får dekket sitt behov for rehabilitering. Dette målet er inndelt i 7 delmål. En felles 
styringsgruppe har utarbeidet prosjektoppdraget. 
 
Kapittel 2 beskriver mål, delmål, prosjektorganisering og arbeidsmetoder. Prosjektet 
omfatter ikke barnehabilitering, heller ikke rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for 
brukere med rusavhengighet eller alvorlige psykiske lidelser. 
Prosjektet har vært gjennomført etter to arbeidsmetoder:  

1) En prosjektgruppe har utarbeidet denne prosjektrapporten med anbefalinger. 
Kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene er fremskaffet gjennom forskningsrapporter, 
erfaringsgrunnlaget til deltagerne i gruppen, brukererfaringer og kunnskapen som 
kom frem gjennom de regionale rehabiliteringskonferansene. 
 2) I regi av prosjektet ble det høsten 2013 arrangert 4 konferanser med nesten 400 
deltagere fra praksisfeltet: brukere, fagfolk, ledere og politikere. I tillegg til 
beslutningsstøtte for anbefalingene, har konferansene bidratt til en aktivering og 
mobilisering av rehabiliterings-miljøene både i kommunene og 
spesialisthelsetjenesten. 

 
Kapittel 3 gir en oversikt over relevante nasjonale utredninger, føringer, lover og forskrifter 
som gjelder rehabiliteringsfeltet.  
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Kapittel 4 gir en innføring i fagområdet. Rehabilitering er først og fremst brukernes egen 
prosess som handler om å leve et fullverdig liv med en funksjonshemming. Rehabilitering 
kan sees på som et motstykke til den øvrige helsetjenesten som har fokus på sykdom, 
behandling og pleie. Rehabilitering er å finne og aktivere ressursene hos det enkelte 
menneske og i samfunnet rundt den som har en varig eller midlertidig funksjonshemming. 
Rehabilitering må betraktes som et eget fagområde hvor utøverne må ha spesiell 
kompetanse og ferdigheter. Mange faggrupper er involvert, og tverrfaglig samarbeid er i seg 
selv et arbeidsredskap. Kapitlet inneholder også en vurdering av behovsutviklingen i Midt-
Norge og har med definisjoner og begrepsforklaringer. 
 
Kapittel 5 omfatter rehabilitering i kommunene. Alle med behov for rehabilitering vil trenge 
tjenester fra kommunen, mens noen har behov for tiltak og tjenester fra 
spesialisthelsetjenesten i faser av rehabiliteringsprosessen. Kommunene har i prinsippet et 
«sørge-for-ansvar» til alle innbyggere med behov for rehabilitering. Dette stiller krav til 
kommunene. Kapitlet viser hvilken kompetanse som må være tilstede, hvilken 
rehabiliteringskapasitet kommunene bør ha, samt anbefalinger om hvordan tjenestene bør 
organiseres slik at brukerne får tilgang til tjenestene.  For mange mindre kommuner vil det 
være nødvendig å samarbeide med andre kommuner eller rehabiliteringsinstitusjoner for å 
kunne løse disse kravene. Forskning viser at rehabilitering er lønnsomt også for samfunnet. 
Kommunekapitlet har med en oppsummering av disse forskningsprosjektene. 
 
Kapittel 6 omfatter rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Med spesialisthelsetjenesten 
menes sykehusene og de private rehabiliteringsinstitusjonene. Første del av kapitlet 
beskriver hvilke pasientgrupper som bør få deler av sin rehabilitering i regi av 
spesialisthelsetjenesten. Det beskriver også hvilke krav til kompetanse som må være oppfylt. 
Spesialisthelsetjenesten har også veiledningsansvar overfor kommunene, samt ansvar for 
forskning og opplæring. 
Andre del av kapitlet omhandler den del av rehabiliteringsvirksomheten som ytes i regi av de 
tre helseforetakene i form av innleggelser og poliklinisk virksomhet. Virksomheten er 
forskjellig organisert, og det er forskjeller i kapasitet og kompetanse mellom de tre fylkene. 
Kapasitet og kompetanse er vurdert opp mot behovene, og det fremmes anbefalinger om 
framtidig organisering, kapasitet og kompetanse i sykehusene i regionen. 
Tredje del av kapitlet omhandler spesialisert rehabilitering utenfor sykehus. Helse Midt-
Norge RHF har i dag avtale med 8 private institusjoner. I tillegg kjøpes rehabiliteringsopphold 
for noen brukergrupper i institusjoner utenfor regionen. Institusjonene har spesialisert seg 
på bestemte pasientgrupper, og gir individuelle og gruppebaserte opphold. Institusjonene 
tar i mot pasienter direkte fra sykehusene, men også fra kommunene etter søknad. 
Søknadene blir vurdert i et regionalt henvisningsmottak med henblikk på rett til helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten. Nåværende kompetanse, kapasitet og oppgaver for institusjonene 
beskrives, og det gis anbefalinger om virksomheten videre.  
Samhandlingsreformen legger opp til at de private rehabiliteringsinstitusjonene også kan 
utføre rehabiliteringsoppgaver som faller inn under det kommunale ansvaret. Hvordan dette 
gjøres blir vist blant annet gjennom eksisterende samarbeidsordninger og modellforsøk. 
 
Kapittel 7 tar for seg de utfordringer og ønsker brukerne har til rehabiliteringstjenesten, 
både i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Gjennom de regionale konferansene og 
gjennom interne spørrerunder i brukerorganisasjonene har prosjektet identifisert en del 
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brukergrupper som mangler eller har et mangelfullt tilbud. I kapitlet blir det gitt anbefalinger 
om tiltak som kan rette opp manglene i regionen. 

 
Kapittel 8 er viet samhandlingen mellom aktørene. Rehabiliteringsfeltet er komplekst, 
mange instanser og aktører er involvert. Brukerne må kunne oppleve en sammenhengende 
tjeneste og hvor tiltakene blir satt inn i riktige faser. Gode rutiner, gjensidig kjennskap til 
tjenestene og god kommunikasjon er nødvendig sammen med tverrfaglig samarbeid og 
samtidighet.  De nye samhandlingsavtalene og -organene mellom helseforetakene og 
kommunen er viktige overordnede redskaper. I tillegg må det etableres samarbeidsformer 
som legger til rette for en god individuell rehabiliteringsprosess. Rehabilitering må inngå som 
en del av pasientforløpene. Det må også være samarbeidsorganer som fremmer den faglige 
utviklingen internt og mellom rehabiliteringsmiljøene i kommuner, sykehus og i 
rehabiliteringsinstitusjonene. Det er en selvfølge at brukerne må involveres i rehabilitering 
både på individ- og systemnivå. Det må legges til rette for at dette skjer. 
I de enkelte kapitler i rapporten er det gitt begrunnede anbefalinger til tiltak som kan bedre 
rehabiliteringstjenestene i Midt-Norge. Disse anbefalingene er oppsummert nedenfor. 

 
 

A. Anbefalinger som angår kommunene  
 Kommunene må ha en fleksibel organisering av rehabilitering som kan tilpasses 

skiftende behov og som gjør det mulig å skreddersy tilbud til individuelle behov. 

 Minimumskravet for kompetanse i enheter for rehabilitering og i 
rehabiliteringsteam/oppsøkende rehabilitering, er tilgang på lege, fysioterapeut, 
ergoterapeut og sykepleier, samt anvendelse av bruker- og pårørendekompetanse. 

 Fastlegenes rolle må tydeliggjøres i rehabiliteringsarbeidet, både i forhold til 
enkeltindivider og når det gjelder tjenesteutvikling.  

 Andre sentrale profesjoner som det bør være tilgang på, alt etter brukers behov, er 
vernepleiere, psykologer og logopeder med generell rehabiliteringskompetanse. 
Kommunene må også ha kompetanse innen psykisk helse, sosialfag og 
spesialpedagogikk, for eksempel innen hørsel og syn, samt tilgang på kompetanse fra 
andre sektorer i kommunen og andre lokale aktører som for eksempel NAV.  

 Tverrfaglig oppsøkende/ambulant rehabilitering må være et reelt tilbud i alle 
kommuner. 

 Kommunens innbyggere må ha tilgang på plasser for døgnrehabilitering. Behovet for 
kommunal døgnrehabilitering anses å ligge mellom 0,3 og 0,5 plasser per 1000 
innbygger.  

 I de største kommunene anbefales det å opprette egne kommunale 
rehabiliteringsavdelinger framfor å integrere døgnrehabilitering med øvrige tilbud i 
sykehjem.  

 Der befolkningsgrunnlaget ikke gir rom for egne rehabiliteringsavdelinger, anbefales 
interkommunalt samarbeid eller kjøp av tjenester i private 
rehabiliteringsinstitusjoner. Det forutsetter at det etableres et nært samarbeid med 
kommunenes hjemmetjenester og/eller oppsøkende rehabiliteringstjenester som 
kan sikre oppfølging etter hjemkomst. 

 Øremerkede plasser i korttidsavdelinger (evt. gjennom interkommunalt samarbeid) 
kan være en løsning i mindre kompliserte tilfeller og i tilfeller der nærhet til hjemmet 
er særlig viktig.  
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 Kommunene skal ha en koordinerende enhet med rehabiliteringsfaglig kompetanse, 
og denne må ha eget telefonnummer og synliggjøres bedre i kommunenes nettsider 
av hensyn til befolkning og samarbeidspartnere. 

 Rehabiliteringsområdet må synliggjøres i samarbeidsavtalene mellom lokale 
helseforetak og kommunene. 

 Kommunene må styrke og videreutvikle rehabilitering. Dette vil på sikt gi 
samfunnsøkonomisk gevinst, og styrke kommunenes økonomiske bæreevne.  

 
 

B. Anbefalinger som angår helseforetakene 
 Kapasiteten for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er lavere i Midt-Norge enn 

landsgjennomsnittet, samtidig som behovet for rehabilitering i befolkningen vil øke. 
Kapasiteten i spesialisthelsetjenesten bør økes. Antall legespesialister innen fysikalsk 
medisin og rehabilitering må økes gjennom etablering av flere LIS-stillinger og 
overlegestillinger. 

 Møre og Romsdal HF har lavere dekning av døgnplasser i de private rehabiliterings-
institusjonene enn i regionen for øvrig. Denne kapasiteten bør økes.  

 Tverrfaglig sengepost ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund 
sjukehus, styrkes med 4 sengeplasser. 

 Det må etableres system og arenaer for å utvikle det faglige samarbeidet mellom 
rehabiliteringsmiljøene i regionen. De private institusjonene må være en aktiv del av 
dette.  

 Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved St. Olavs Hospital må utvides med 
en generell rehabiliteringsavdeling.  I tillegg til ryggmargskader og hodeskader må 
det opprettes avdelinger også for pasienter med multitraume og multiorgansvikt. 

 St. Olavs Hospital anbefales å samordne rehabiliteringstilbudene ved sykehuset. 

 Kvalitet, ressursbruk, kodepraksis og bruk av rehabiliteringsplan må sikres i alle 
kliniske avdelinger som har pasienter som trenger rehabilitering. 

 Helseforetakenes rehabiliteringsavdelinger må etablere ambulante team. 

 Rehabilitering må inngå som del av standardiserte pasientforløp. 

 Helseforetakenes koordinerende enhet må synliggjøres internt og eksternt. 

 Spesialisthelsetjenesten må ha system for opprettelse av koordinator med 
rehabiliteringsfaglig kompetanse.  

 Spesialisthelsetjenesten må sørge for å etablere systemer som sikrer god 
koordinering og kommunikasjon rundt den enkelte pasient gjennom hele forløpet 
internt, herunder også ved overføring mellom sykehusavdelinger eller mellom 
helseforetak, DMS og private rehabiliteringsinstitusjoner. 

 Spesialisthelsetjenesten må ha systemer og rutiner som sikrer at 
rehabiliteringsbehov blir vurdert, registrert og fulgt opp.  

 Spesialisthelsetjenesten skal ha en tydelig og lett tilgjengelig koordinerende enhet. 

 Helseforetakenes koordinerende enhet må legge opp til rutiner som sikrer samarbeid 
med de private rehabiliteringsinstitusjonene for å bidra til å sikre helhetlige 
pasientforløp for personer med rehabiliteringsbehov. 

 Spesialisthelsetjenesten må etablere systemer og rutiner som sikrer at 
rehabiliteringsbehov blir vurdert, registrert og fulgt opp i alle pasientforløp. Ett 
virkemiddel kan være interne ambulerende team med rehabiliteringskompetanse. 
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 Koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten må organiseres på en slik måte at 
rehabiliteringsfaglig kompetanse sikres i arbeidet. 

 Leder/kontaktperson for koordinerende enhet må ha forankring og mandat i sin 
organisasjon som gir handlingsrom til å sørge for at kliniske avdelinger samhandler i 
gråsoner – for å unngå at pasienter/brukere blir «kasteballer». 

 Koordinerende enhet bør arbeide for bedre samordning på tvers av avdelinger og 
klinikker. 

 
 

C. Anbefalinger som angår rehabiliteringsinstitusjoner utenfor 
sykehus 

 Offentlig innkjøp av rehabiliteringstjenester fra private kan være et mulig 
samarbeidsområde, enten som interkommunalt samarbeid, eller som et felles 
innkjøp til både kommune og helseforetak. 

 De private rehabiliteringsinstitusjonene må få mer forutsigbare avtaler med lengre 
varighet med det regionale helseforetaket, slik at de har mulighet til å bygge opp og 
beholde nødvendig fagkompetanse. Avtalene må omfatte forskning, ambulant 
virksomhet og kompetanseoverføring. 

 De private rehabiliteringsinstitusjonene må styrke sin mulighet for å ta imot pasienter 
med vesentlig assistansebehov for å bli mer interessante samarbeidspartnere for 
kommunene. 

 Pasientforløp i spesialisthelsetjenesten må også omfatte de private 
rehabiliteringsinstitusjonene, og disse må derfor inkluderes i planarbeidet. 

 Kompetansen innen arbeidsrettet rehabilitering i de private 
rehabiliteringsinstitusjonene må benyttes og utvikles videre.  

 De private rehabiliteringsinstitusjonene må innrette sin virksomhet slik at de kan 
motta mer pleietrengende rehabiliteringspasienter (med Barthel index ned mot 30).  

 Tilbudet ved den private rehabiliteringsinstitusjonen må være tilpasset kommunens 

behov, blant annet slik at mål og tiltak er overførbare til pasientens situasjon i 

hjemkommunen. 

 De private rehabiliteringsinstitusjonene må kunne tilby kommunene ambulant 
bistand i enkeltsaker ved siden av kompetanseoverføring gjennom for eksempel 
kursing og hospitering. 

 
 

D. Anbefalinger som angår brukergrupper med udekkede behov 
 Kommunenes rehabiliteringstilbud må omfatte personer med kroniske sykdommer 

hvor tiltakene kan være på tvers av diagnosegrupper. 

 Alle kommuner må ha rehabiliteringsopplegg for eldre med nedsatt/fallende 
funksjon, enten i form av hverdagsrehabilitering, dagtilbud eller opphold i en 
kommunal rehabiliteringsinstitusjon. 

 Mange pasienter med somatiske sykdommer sliter også med psykiske lidelser og /eller 
rusavhengighet. Kommunene må derfor samordne psykisk helsevern og rusomsorg med 
de øvrige rehabiliteringstjenestene, særlig gjelder dette i kommunene. 
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 Ungdom og unge voksne med funksjonshemming har behov for særskilte miljøer for 
rehabilitering. Kommunene må sørge for slike tilbud i egen kommune, eller i 
samarbeid med andre kommuner eller en rehabiliteringsinstitusjon. 

 For pasienter med progressive nevrologiske sykdommer bør det regionale 
rehabiliteringstilbudet gjennomgås med tanke på behov, innhold og kapasitet. 

 Rehabiliteringstilbudet for kreftpasienter i Midt-Norge vurderes som utilstrekkelig. I 
forlengelse av Regional kreftplan bør det foretas en egen utredning for å klarlegge 
behov, faglig innhold, organisering og kapasitet for kreftrehabilitering. 

 Kommunene bør iverksette tiltak for å forebygge fedme/sykelig overvekt hos barn, 
ungdom og voksne.  

 Rehabiliteringstilbudet i Midt-Norge for personer med sansetap vurderes som 
utilstrekkelig og mangelfullt organisert i spesialisthelsetjenesten. Det bør gjøres en 
nærmere kartlegging av behov og utarbeides forslag til organisering og tiltak på 
individ- og systemnivå. 

 Rehabiliteringstilbudet til mennesker med kronisk lungesykdom er utilstrekkelig. 
Helseforetak og kommuner bør sammen kartlegge behov og iverksette pasientforløp 
og rehabiliteringstiltak. 

 Kommunene må sørge for å ha tilgang til ergoterapeut/logoped som 
rehabiliteringstilbud for mennesker med senfølger etter hjerneslag. 

 Rehabiliteringsansvaret for mennesker med smertetilstander og sammensatte lidelser 
er hovedsakelig et kommunalt ansvar, men i et nært samarbeid med 
spesialisthelsetjenestens smerteklinikk. 

 
 

E. Anbefalinger som angår brukermedvirkning 
 Brukerorganisasjoner skal delta aktivt i utvikling av rehabiliteringstjenesten både i 

helseforetak og kommune. (Ref. lovfestet kommunalt råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne).  

 Pårørende og andre nærpersoner må i større grad enn i dag verdsettes som ressurs 
og kompetansekilde både av kommunene og helseforetaket. Det må satses vesentlig 
mer på opplæring og avlasting av pårørende og nærpersoner for at denne ressursen 
fortsatt skal være et betydelig bidrag. 

 Kommunene må etablere godt samarbeid med frivillige organisasjoner for å utnytte 
den kompetanse og kapasitet disse har til å støtte opp under det offentlige 
rehabiliteringsarbeidet. 
 

 

F. Anbefalinger som angår samhandling 
 I arbeidet med å utvikle samarbeidsavtalene anbefales følgende: 

o Å etablere systemer og rutiner som sikrer brukerinnflytelse gjennom hele 
pasientforløpet. Dette må spesielt ivaretas i overganger mellom tjenestenivå. 

o Å etablere et system for tilbakemelding fra brukerne med spesielt fokus på 
overgangen innen og mellom tjenestenivåene, jf. eksemplet fra Nord-Trøndelag.  

o Arbeidet med opplæring av koordinatorer må videreføres og videreutvikles. Her 
bør spesialisthelsetjenesten i større grad inviteres inn i arbeidet for å lære av 
kommunene. 
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o Kommunene og spesialisthelsetjenesten må etablere systemer og rutiner som 
sikrer at rehabiliteringsbehov blir vurdert, registrert og fulgt opp på tvers av 
nivåene. 

o Det legges til rette for gode overgangsfaser der spesialisthelsetjenesten og 
kommunene yter bistand til bruker samtidig som en legger til rette for systemer 
som sikrer at NAV og skole trekkes inn. 

 Kommunene og spesialisthelsetjenesten må ha tett dialog når det gjelder utveksling 
av kompetanse knyttet til lærings- og mestringstilbud. Det må ikke skje en 
nedbygging av lærings- og mestringstilbud i spesialisthelsetjenesten før kommunene 
har bygd opp/ut sine tilbud. 

 Kommunene og spesialisthelsetjenesten må sørge for gode overganger og 
samtidighet mellom pasient- og pårørendeopplæring i spesialisthelsetjenesten og de 
mer generelle lærings- og mestringstilbudene i kommunene. Arbeidet med å få på 
plass rutiner og systemer for konkrete beskrivelser av hvordan dialogen mellom 
partene skal være, forankres i samarbeidsutvalget/organet mellom helseforetak og 
kommune. 

 Kommunene må ha en ressursbase for rehabilitering, for eksempel gjennom 
rehabiliteringsteam som kan koordinere og sikre kontinuitet mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunen i kompetanseoverføring. 

 Rehabilitering må inngå som en naturlig del av helhetlige forløp som utarbeides på 

systemnivå. De private rehabiliteringsinstitusjonene må være en aktiv del av dette. 

 Både helseforetak og kommunene må gjøre en vesentlig større innsats i å gjøre 
samhandlingsavtalene kjent i sin organisasjon, slik at avtalene blir et reelt verktøy til 
beste for den enkelte pasient/bruker. 

 Rehabiliteringsområdet må synliggjøres i samarbeidsavtalene mellom lokale 
helseforetak, kommunene og de private rehabiliteringsinstitusjonene. De 
avtalefestede samhandlingsorganene må brukes aktivt til tjenesteutviklingen i 
samhandlingsrommet.  

 Det må etableres møteplasser på rehabiliteringsområdet i hvert helseforetaksområde 
med likeverdig deltagelse fra brukere, kommuner og spesialisthelsetjenesten.  

 Møteplasser mellom koordinerende enheter i kommunene og spesialisthelsetjeneste 
må forankres i samarbeidsavtalene mellom partene. 

 Rehabiliteringsbehov må kartlegges og synliggjøres i overføringer fra 
spesialisthelsetjeneste til kommune iht rutinene i samarbeidsavtalene. 

 Spesialisthelsetjenesten må legge mer arbeid i kartlegging av behov for tekniske 
hjelpemidler etter opphold, og formidle dette til kommunen/NAV slik at utstyret kan 
komme på plass så tidlig som mulig og senest på utskrivningstidspunktet. Brukerne 
må sikres opplæring i bruken av tekniske hjelpemidler. 

 
 

G. Anbefalinger som angår forskning og fagutvikling 
 Forskningsfeltet innen rehabilitering må styrkes både nasjonalt og regionalt. Spesielt 

gjelder dette forskning på effektene av ulike tiltak, både på individ- og systemnivå. 

 Det må etableres et program for slik forskning i regionen, med deltagelse fra NTNU, 
høyskolene, kommunene, de private rehabiliteringsinstitusjonene og helseforetakene. 
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 Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering ved St. Olavs Hospital må som 
universitetssykehus-avdeling ta et særskilt ansvar for å initiere og styrke forskning og 
fagutvikling innen rehabilitering i regionen. Det må opprettes et professorat i fysikalsk 
medisin og rehabilitering ved NTNU. 

 
 

H. Anbefalinger som angår regionale og nasjonale politiske organer 
og helsemyndigheter 

 Takstreglene for den sykehusinterne, innsatsstyrte finansiering for rehabilitering må 
endres slik at rehabiliteringsavdelingene blir kreditert avdelingenes reelle innsats. 

 Finansieringsordningene må innrettes slik at ambulante team, poliklinisk og 
gruppebasert rehabilitering stimuleres. For å oppnå dette må takster som begrenser 
samhandling identifiseres slik at nye takster som støtter opp om samhandling mellom 
nivåene utvikles. 

 Det bør innføres ISF-finansiering av ambulante rehabiliteringsteam. 

 Helsedirektoratet må utvikle en nasjonal løsning/mal for en elektronisk basert 

individuell plan. 

 Helse Midt-Norge RHF må etablere et rehabiliteringsledernettverk med 
representasjon fra sykehus, private rehabiliteringsinstitusjoner, kommuner og 
brukere.  

 Kommunene må arbeide for å få bedre registrering av rehabiliteringsbehov i 
fagsystemene gjennom KS og andre kanaler inn mot sentrale myndigheter.  

 Det anbefales at rehabiliteringsfeltet deltar aktivt i arbeidet med elektroniske 
journalløsninger for å bidra til mulighet for helhetlig tilnærming i dokumentasjonen. 

 Det anbefales å ta ny teknologi i bruk i rehabiliteringsfeltet for å understøtte og 
utvikle kompetansesamarbeid og oppfølgingstiltak rettet mot grupper og 
enkeltindivider. 

 Satsene for egenandeler bør samordnes for kommunal og spesialisert rehabilitering, 
inkludert private institusjoner.  

 Det offentlige må være offensiv i å utvikle og ta i bruk ny teknologi som understøtter 
og utvikler kompetansesamarbeid og oppfølgingstiltak rettet mot grupper og 
enkeltindivider. Utviklingen må skje i samarbeid med brukerne, fagpersonell og 
næringslivet. 

 Regionale samhandlingsmidler eller tilskudd anbefales til kommuner som har etablert 
samhandlingstiltak sammen med andre kommuner og/eller helseforetak. 
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2. Prosjekt «Rehabilitering i Midt-Norge» 
 

2.1 Mål 
Prosjektet har følgende målsetting: 
Overordnet mål: Kommunene og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge har en felles 
strategi for rehabiliteringsfeltet slik at den enkelte bruker får dekket sitt behov for 
rehabilitering. 
Prosjektet skal bidra til 

1. at kommunene og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge avklarer ansvars- og 
oppgavedeling innen rehabiliteringsområdet.  

2. avklaring av hvilke oppgaver de private rehabiliteringsinstitusjonene bør ha på vegne 
av hhv kommunene og spesialisthelsetjenesten. 

3. utforming av anbefalinger til rehabiliteringsfaglig kompetanse i kommunene og 
spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.  

4. avklaring av behovet for rehabiliteringskapasitet (døgn- og dagplasser i institusjon) 
og ambulerende virksomhet i spesialisthelsetjenesten.  

5. avklaring av behovet for institusjonsbasert rehabilitering (døgn- og dagplasser) og 
ambulerende virksomhet i kommunene.  

6. å identifisere brukergrupper med udekkede rehabiliteringsbehov, og utarbeide forslag 
til tiltak.  

7. tiltak for å fremme optimal samhandling mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste, 
private aktører og brukerorganisasjoner.  

 
Prosjektet er noe avgrenset. Det omhandler ikke habilitering barn. For habilitering vises til 
«Regional plan for utvikling av habilitering i Helse Midt-Norge RHF 2013-2018». 
Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for brukere med rusavhengighet og alvorlige 
psykiske lidelser er ikke omhandlet i dette prosjektet.  
 

2.2 Organisering 
Prosjektet er igangsatt av Helse Midt-Norge RHF i samarbeid med kommunene i 
helseregionen. Styringsgruppen for prosjektet er oppnevnt av Samarbeidsorganet mellom KS 
og Helse Midt-Norge RHF Styringsgruppen.  
 
Styringsgruppen: 

 Svanhild Jenssen, Helse Midt-Norge RHF (leder) 

 Ingeborg Laugsand, KS Nord Trøndelag  

 Stig Holmstrøm, KS Møre og Romsdal  

 Karin Størseth, KS Sør-Trøndelag  

 Karl Arne Remvik, Helse Møre og Romsdal HF 

 Gisle Meyer, St. Olavs Hospital HF (Bjørn Skogstad fra 1.1.2014) 

 Tore Andersen, Helse Nord Trøndelag HF 

 Bjørn Bratvik, Regionalt brukerutvalg 

 Eilin Reinaas, Regionalt brukerutvalg 

 Ellen Wøhni, repr. Tillitsvalgte 
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Prosjektgruppen 
Prosjektgruppen har bestått av representanter for kommunene i de tre fylkene, de tre 
helseforetakene, de private rehabiliteringsinstitusjonene og brukerne 
(pasientorganisasjonene). Representantene for kommunene og helseforetakene er oppnevnt 
av de tre administrative samarbeidsutvalgene. Representantene for de private 
institusjonene er oppnevnt av Virke.  FFO og SAFO har oppnevnt brukerrepresentantene.  
 

 Magne Rø, St. Olavs Hospital HF 

 Oddrun Linge, kommunene i Sør-Trøndelag 

 Steinar Gjærde, Helse Møre og Romsdal HF 

 Håvard Overå, kommunene i Møre og Romsdal 

 Nancy Haugan, Helse Nord-Trøndelag HF 

 Åshild Nymo, kommunene i Nord-Trøndelag 

 Jan Emil Standal, Virke 

 Siri Skumlien, Virke 

 Sigrunn Antonsen, FFO 

 Anne Berit Berge, SAFO 

 Reidar Tessem, Helse Midt-Norge RHF 

 Dagfinn Thorsvik, prosjektleder 
 
Prosjektledelse/sekretariat/økonomi 
Dagfinn Thorsvik har ledet prosjektet. Helse Midt-Norge RHF har hatt ansvar for sekretariat 
og kommunikasjon. Sekretær har vært Ann-Harriet Dalen og kommunikasjonsansvarlig har 
vært Hanne Sterten. 
Stein Jonny Valstad, fra Senter for Ledelse, har bidratt med prosessveiledning. 
Helse Midt-Norge RHF har dekket utgiftene til prosjektledelsen og de regionale 
konferansene, samt brukerrepresentantenes utlegg. Reiseutgifter og medgått arbeidstid for 
øvrige medlemmer i styringsgruppe og prosjektgruppe har vært dekket av de respektive 
organisasjoner. 
 
Prosjektperiode  
Prosjektet startet 2.mai 2013 og avsluttet 28. februar 2014. De fire regionale konferansene 
ble gjennomført i perioden september-oktober 2013. 
 

2.3 Arbeidsmetoder i prosjektet 
Samhandlingsreformen har gitt retningslinjer for ny ansvarsdeling mellom kommuner og 
spesialisthelsetjeneste innenfor rehabiliteringsområdet. Rapport IS-1947 har gitt prinsipper 
for hvordan denne ansvarsdelingen bør skje i forhold til brukergrupper og konkrete 
oppgaver og tiltak innen rehabilitering. 
Hensikten med dette prosjektet har vært å videreføre Samhandlingsreformens intensjoner 
over i praktisk organisering av rehabiliteringstjenestene i Midt-Norge, slik at behovene til 
enkeltbrukere og brukergrupper blir dekket. Behovet for tjenester er det viktigste hensynet, 
men tiltakene må tilpasses regionens forutsetninger og eksisterende ressurser. 
Kunnskap om behov i befolkningen og kunnskap om ressurser og mangler i 
rehabiliteringstjenestene har vært viktig å få frem for å kunne gi anbefalinger til en felles 
strategi for rehabiliteringsfeltet i regionen. 
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Prosjektoppdraget 
Styringsgruppen utarbeidet og vedtok et prosjektoppdrag. Prosjektoppdraget har vært 
retningsgivende for prosjektarbeidet, se nettadresse: 
https://ekstranett.helse-
midt.no/1003/Regionalt%20rehabiliteringsprosjekt/Prosjektoppdrag%20rehabilitering%20en
delig.doc 
 
Regionale konferanser 
Sentralt i prosjektet har vært å lage arenaer hvor deltakere fra de forskjellige instanser kan 
dele kunnskap og erfaringer, for deretter å finne fram til hensiktsmessig ansvarsfordeling, 
virkemidler og organisasjonsformer innen rehabiliteringsfeltet. 
Midt-Norge omfatter 85 kommuner, 8-10 rehabiliteringsinstitusjoner og 3 lokale 
helseforetak med 8 sykehus. Innenfor hver av disse instansene arbeider 4-10 forskjellige 
fagprofesjoner med rehabilitering. I tillegg må brukerorganisasjoner, politikere og 
administratorer aktiveres i et slikt arbeid.   
For å sikre en god representasjon fra mange kommuner og brukerorganisasjoner og samtidig 
få til en praktisk gjennomføring, ble det arrangert fire regionale dagskonferanser på følgende 
steder: 
 

Sted Dato Antall deltakere 

Steinkjer 26. september 2013 112 

Trondheim 10. oktober 2013 101 

Kristiansund 17. oktober 2013 71 

Ålesund 31. oktober 2013 93 

 
Deltakerne representerte kommunene (fagpersonell, ledere og politikere), sykehusene 
(rehabiliteringsavdelingene, andre avdelinger), rehabiliteringsinstitusjonene i Midt-Norge, 
samt representanter for brukerorganisasjonene. Konferansene var todelt: Første del var 
rehabiliteringsfaglige foredrag og andre del var gruppearbeid.  
I gruppearbeidet var deltakerne inndelt i heterogene grupper på 6-7 personer.  Alle 
gruppene fikk forhåndsbestemte spørsmål til diskusjon og skriftlig besvarelse. Besvarelsene 
ble oppsummert av prosjektgruppen. En samling av besvarelsene er også lagt ut på følgende 
nettadresse: http://www.helse-midt.no/rehabiliteringsprosjekt  
Hovedhensikten med konferansene var å skape en felles virkelighetsforståelse omkring 
behov, tiltak og behovsdekning innen rehabilitering i kommunene og 
spesialisthelsetjenesten, og å innhente kunnskap fra deltakerne i praksisfeltet som grunnlag 
for å kunne gi anbefalinger. 
I tillegg til beslutningsstøtte for prosjektets anbefalinger har konferansene bidratt til 
 

 Kunnskapsoverføring 

 Kunnskapsutvikling 

 Mobilisering av rehabiliteringsfeltet i Midt-Norge 

 Relasjonsutvikling 

 Strategiutvikling 

https://ekstranett.helse-midt.no/1003/Regionalt%20rehabiliteringsprosjekt/Prosjektoppdrag%20rehabilitering%20endelig.doc
https://ekstranett.helse-midt.no/1003/Regionalt%20rehabiliteringsprosjekt/Prosjektoppdrag%20rehabilitering%20endelig.doc
https://ekstranett.helse-midt.no/1003/Regionalt%20rehabiliteringsprosjekt/Prosjektoppdrag%20rehabilitering%20endelig.doc
http://www.helse-midt.no/rehabiliteringsprosjekt
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Arbeid i prosjektgruppen og styringsgruppen 
Prosjektgruppen var en tverrfaglig sammensatt faggruppe. Brukere, kommuner, helseforetak 
og private rehabiliteringsinstitusjoner var representert, og medlemmene hadde kunnskap og 
lang og bred erfaring fra rehabilitering. En vesentlig del av kunnskapsgrunnlaget ble derfor 
innhentet gjennom medlemmene i prosjektgruppen. De enkelte temaer, jfr. delmålene i 
kapittel 4.1, ble fordelt parvis mellom medlemmene.  Forslagene til innhold og anbefalinger 
ble deretter behandlet av prosjektgruppen i plenum. Prosjektgruppens anbefalinger er 
samstemmige. 
 
Prosjektgruppen har hatt sju møter. To av møtene har vært felles med styringsgruppen. 
Møtene med styringsgruppen ga gode diskusjoner og innspill, og førte dermed til bedre 
prosjektgjennomføring og resultat. 
 
Brukersiden var representert i prosjektorganisasjonen med to deltagere i styringsgruppen og 
to i prosjektgruppen. I tillegg ble det gjennomført et fokusgruppemøte med representanter 
for regionalt brukerutvalg. 
 
Samarbeid med Helsedirektoratet 
Helsedirektoratet er i ferd med å utarbeide en Veileder til Forskrift om habilitering og 
rehabilitering. Veilederen blir ferdig høsten 2014. Et av prosjektgruppemøtene var felles 
med faggruppen fra Helsedirektoratet. 
 
Kommunikasjon 
Det ble utarbeidet en kommunikasjonsplan for prosjektet. Hovedhensikten med denne var å 
mobilisere flest mulig til å engasjere seg og gi innspill til prosessen.  
 

 Oppslag i lokalavisene om fagkonferansene. 

 Videoserie med deltakere: Youtube, Helse Midt-Norge RHFs nettsider, sosiale medier 

(Facebook og Twitter) http://www.youtube.com/watch?v=pUrK_KJY6DE. 

 Egen temaside på nettsidene til Helse Midt-Norge RHF: 

http://www.helse-midt.no/rehabilitering. 

 Nettsaker før og etter konferansene. 

I løpet av prosjektperioden har det kommet flere muntlige og skriftlige innspill fra 
brukerhold og fra aktører i rehabiliteringstjenestene. 
 
Prosjektrapport med anbefalinger 
Prosjektrapporten beskriver status og behov for rehabilitering i regionen, både i kommuner 
og spesialisthelsetjenesten. Den gir retninger for videre utvikling av tjenestene hva angår 
kompetanse, kapasitet og organisering. Under hvert kapittel er det gitt konkrete 
anbefalinger for å oppnå en god rehabilitering i Midt-Norge fram mot 2020. Alle 
anbefalingene er samlet i Kapittel 1 – Sammendrag og anbefalinger. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=pUrK_KJY6DE
http://www.helse-midt.no/rehabilitering
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2.4 Måloppnåelse 
 I prosjektoppdraget lå hovedmålet om at kommunene og spesialisthelsetjenesten i Midt-
Norge skulle ha en felles strategi for rehabiliteringsfeltet. I tillegg skulle prosjektet bidra til 
sju definerte delmål.  
Mange brukere, medarbeidere, administratorer og politikere har engasjert seg i prosessen, 
særlig gjennom de regionale konferansene. Ett resultat er at prosjektet har ført til en 
mobilisering av rehabiliteringsfeltet i Midt-Norge med felles kunnskapsutvikling og 
relasjonsbygging. Dette er et viktig grunnlag når konkrete tiltak og praktiske 
samarbeidsformer skal utvikles. 
 
Avklaring av ansvar og oppgaver mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste handler ikke 
bare om fag, men også om helsepolitikk. Særlig gjelder det rehabiliteringsinstitusjoner 
utenfor sykehus, både offentlige og private. Det gjelder samarbeid mellom kommuner, og 
samarbeid mellom rehabiliteringsinstitusjoner og kommuner.  
Prosjektet har hatt som oppgave å avdekke behov og gi anbefalinger til tiltak. Brukernes 
behov har vært styrende, og anbefalingene er faglige og kunnskapsbaserte. Vi mener disse 
anbefalingene gir et faglig grunnlag for å treffe administrative og politiske beslutninger 
vedrørende rehabilitering i kommuner og helseforetak. 
 
Prosjektet har svart på hovedmålet. Gjennom anbefalingene i prosjektrapporten har 
prosjektet bidratt til en utvikling i retning av å oppnå delmålene. Hvert av delmålene fordrer 
fortsatt betydelig utviklingsarbeid. Dersom anbefalingene følges vil denne utviklingen gå 
raskere og føre til bedre tjenester som kan komme brukerne, fagmiljøene og hele samfunnet 
til nytte.  
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3. Nasjonale føringer, lovgivning og dokumenter 
 
Dette kapitlet gir en oversikt over de viktigste nasjonale lover, dokumenter og beslutninger 
som angår rehabilitering i Norge i løpet av de siste to ti-årene. 
 
Gjennom Lov om kommunehelsetjenester i 1984 fikk kommunene ansvar for rehabilitering. 
Medisinsk attføring ble lovpålagt oppgave på linje med miljørettet helsevern, legetjenester 
og pleie- og omsorgstjenester. I praksis gjaldt dette også fysioterapitjenesten. Sykehusloven 
gav ikke tilsvarende til fylkene som var sykehuseiere. Utvikling av rehabilitering var tilfeldig 
med store variasjoner mellom landsdeler og fylker. Det var få eller ingen egne 
rehabiliteringsavdelinger i sykehus. Det meste av institusjonsbasert rehabilitering foregikk i 
de private opptreningsinstitusjonene. I 1991 utarbeidet Helsedirektoratet en «Veileder for 
medisinsk rehabilitering». 
Utover 1990-tallet kom funksjonshemmedes rettigheter og dermed rehabilitering på den 
politiske dagsorden. Regjeringen utarbeidet «Handlingsplan for funksjonshemmede 1998-
2001». Noen fylker laget egne planer for rehabilitering.  I Nord-Trøndelag ble det i 1999 
utarbeidet en «Samordnet plan for habilitering og rehabilitering». Bak planen sto 
kommunene i fylket, brukerorganisasjonene og fylkeskommunen som ennå var sykehuseier. 
 
St.meld.nr. 21(1998-99) «Ansvar og meistring – mot ein heilskapleg rehabiliteringspolitikk» 
var banebrytende for utviklingen av rehabiliteringsfeltet i Norge. Den bio-psyko-sosiale 
tilnærmingen, tverrfaglig innsats, nødvendigheten av samarbeid mellom aktørene i helse- og 
sosialtjenesten og samfunnet for øvrig, kom klart frem. At rehabilitering er brukerens egen 
prosess og at målet for rehabilitering er selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet, 
gav klare føringer for rehabiliteringsfeltet. 
 
Som følge av stortingsmeldingen kom «Forskrift for habilitering og rehabilitering» i 2001. 
Forskriften gav en oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten skulle ivareta rehabiliteringsbehov som 
oversteg det kommunen var i stand til å utføre. Begge tjenestenivå ble pålagt å opprette en 
«koordinerende enhet» med ansvar for å koordinere tjenestene og holde en oversikt over 
behovet for rehabilitering i lokalsamfunnet. Spesialisthelsetjenesten ble pålagt et 
veiledningsansvar overfor kommunene. Forskriften ble en god faglig støtte til fagmiljøenes 
virksomhet, men fikk liten betydning for øvrig i kommuner og i sykehusene. 
 
«Lov om pasient- og brukerrettigheter» kom i 1999. Sentralt i denne var brukermedvirkning 
på individ- og systemnivå. Som en følge av loven kom «Forskrift for individuell plan» i 2001 
som gav brukere med komplekse og sammensatte rehabiliteringsbehov rett til å få 
utarbeidet en plan for sin rehabilitering. 
 
De private opptreningsinstitusjonene var fram til 2005 finansiert direkte fra Rikstrygdeverket 
etter kurdøgnprinsippet. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2003 vedtok Stortinget å 
overføre bestiller- og finansieringsansvaret for institusjonene fra Rikstrygdeverket til de 
regionale helseforetakene. Nyordningen trådte i kraft fra 2006. Fra samme tidspunkt ble 
opptreningsinstitusjonene benevnt som «rehabiliteringsinstitusjoner», og virksomheten ble 
definert som en del av spesialisthelsetjenesten. Etter dette har de private 
rehabiliteringsinstitusjonene hatt driftsavtaler med de regionale helseforetakene etter 
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anbudsprinsippet. Anbudene har vært spesifisert til definerte pasientgrupper, og avtalene 
har vært begrenset i varighet fra 2-4 år. 
 
I 2008 kom «Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011» Denne pekte på 
at rehabiliteringsfeltet i Norge ikke hadde den posisjon og prestisje som var i samsvar med 
overordnede politiske mål. Det ble pekt på store utfordringer knyttet til samhandling, 
koordinering, informasjon, brukermedvirkning, kvalitetsutvikling og også ressurssituasjonen 
innen rehabiliteringsfeltet.  Stortinget vedtok strategien og at rehabilitering skulle være det 
neste store satsningsområdet innen helsetjenesten. 
 
Ifølge «Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015» skal det legges økt vekt på habilitering 
og rehabilitering, og tiltakene fra den forrige strategien skal videreføres. 
Riksrevisjonen gjennomførte i 2011-2012 en undersøkelse for å vurdere i hvilken grad 
myndighetene ivaretok sitt overordnede ansvar for å sikre prioritering av rehabilitering i 
helsetjenesten. Undersøkelsen viste at i perioden 2005-2010 hadde rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten hatt en nedgang målt i DRG-poeng og antall plasser. Det var store 
forskjeller i ventetid, og store variasjoner i prosentandelen som ble innvilget rett til 
nødvendig helsehjelp. Kommunene kunne i liten grad gi rehabiliteringstjenester til yngre 
pasienter og til pasienter med redusert kognitiv funksjon, språk- og talevansker. Både i 
spesialisthelsetjenesten og kommunene var det manglende oversikt over 
rehabiliteringsbehov. Bare en femtedel av kommunene hadde en koordinerende enhet, og 
bare 17 % av brukerne hadde en individuell plan. Samarbeidet mellom kommunene og 
helseforetak var mangelfullt. Kommunene opplevde bedre samarbeid med 
rehabiliteringsavdelingene enn med de øvrige avdelingene i sykehus. 
 
I «Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid» (St.meld.nr. 47/2008-
2009) er rehabilitering gitt en kort omtale. Det signaliseres at kommunene bør ta et større 
ansvar for rehabilitering til store pasientgrupper som tidligere fikk sin rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten. De pasienter som bør få sine rehabiliteringstilbud i tilknytning til 
hjemmet, eller som har behov for tverrfaglig oppfølging over tid, skal få dette i kommunen. 
Som følge av samhandlingsreformen kom ny «Lov om helse- og omsorgtjenester i 
kommunene» i 2011. I denne loven benevnes rehabilitering som «sosial, psykososial og 
medisinsk habilitering og rehabilitering». 
 
Etter oppdrag fra Helse- og sosialdepartementet utarbeidet en gruppe i Helsedirektoratet 
rapport IK-1947 «Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet». Hensikten var å trekke opp klare linjer 
mellom rehabiliteringsoppgavene i de to nivåene. Rapporten omhandler også hvilke 
oppgaver de private rehabiliteringsinstitusjonene bør ha på vegne av hhv 
spesialisthelsetjenesten og kommunene. Rapporten er nærmere omtalt i kapittel 4.6. 
Den tidligere rehabiliteringsforskriften ble også endret som følge av samhandlingsreformen.  
 
Ny «Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator» trådte i kraft 
1. januar 2012. Den beskriver ansvar og oppgaver for hhv kommunen og 
spesialisthelsetjenesten. Nytt i forskriften er at brukere med behov for komplekse, 
langvarige og koordinerte tjenester skal tilbys en koordinator. Helsedirektoratet har 
igangsatt et arbeid for å utarbeide en veileder til forskriften. Den vil foreligge i 2014. 



 

19 
 

Regjeringen som tiltrådte høsten 2013 sier i sin politiske plattform at styrking av 
habiliterings- og rehabiliteringstilbudet vil gi flere mulighet til å delta i samfunnslivet og 
arbeidslivet. Regjeringen vil innføre fritt rehabiliteringsvalg i landet, videre etablere en 
opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet. Regjeringen vil hindre nedbygging av 
rehabilitering i spesialisthelsetjenesten før tilsvarende kapasitet og kompetanse er bygget 
opp i kommunene. 
 
Det foreligger ingen helhetlig regional plan for rehabilitering. I 2004 vedtok styret for Helse 
Midt-Norge RHF «Handlingsprogram for fysikalsk medisin og rehabilitering og habilitering i 
Helse Midt-Norge». Programmet omfattet ikke kommunene og heller ikke de private 
rehabiliteringsinstitusjonene. 
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4. Funksjonshemming og rehabilitering. 
 
Å leve med en funksjonshemming utfordrer den enkelte og samfunnet rundt den som er 
funksjonshemmet. Et av svarene på denne utfordringen er rehabilitering. I dette kapitlet gis 
en kort innføring i definisjoner og begreper, samt en innføring i fagområdet rehabilitering. 
Siste del av kapitlet omhandler framtidig behov for rehabilitering i Midt-Norge og landet for 
øvrig. 
 
 

4.1 Verdier og definisjoner.  
 

Ver `kje vonlaus om helsa veiknar,                               

 

Er du halt, kan du ri. 

sume får glede av søner,                                                 Handlaus kan du gjete. 

sume av frendar,                                                               Er du døv kan du duge i strid. 

sume av å eige fe,                                                              Blind er betre enn brend å vera. 

sume av velgjort verk.                                                      Lite duger eit lik. 

 
Disse versene fra «Håvamål» fra tusen år tilbake avspeiler samfunnsverdier vi har hatt med 
oss fra vi ble en nasjon.  De gir et perspektiv på forholdet mellom helse, livskvalitet, 
funksjonshemming og mulighet og rett til å delta i samfunnet.  Alle mennesker har en verdi, 
uavhengig av funksjonsevne. Alle skal ha et verdig liv og rett og plikt til å delta i samfunnet. 
Ordet «rehabilitering» stammer fra gresk og betyr «gjeninnsette i verdighet». 
Begrepet rehabilitering er ikke entydig, og grensen mellom rehabilitering og andre tjenester 
til mennesker med funksjonshemming er uklar. Det er laget flere definisjoner. St.meld.nr. 21 
(1998-1999) «Ansvar og meistring» gav følgende definisjon av rehabilitering: 
 

”Tidsavgrensa, planlagde prosessar med klare mål og verkemiddel, der fleire aktørar 
samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukaren sin eigen innsats for å oppnå 
best mogeleg funksjons- og meistringsevne, sjølvstende og deltaking sosialt og i 
samfunnet.” 
 

Denne definisjonen er allment akseptert av brukerorganisasjoner og fagmiljø. Den indikerer 
at en god rehabiliteringsprosess er avhengig av et samarbeid mellom flere fagpersoner og 
instanser og sammen med brukeren, videre at rehabilitering er brukerens egen prosess. 
Det er den som får/har en funksjonshemming som eier rehabiliteringsprosessen. Dette 
understøttes av følgende alternative definisjon: 
 

(Re)habilitering er en prosess som kan gjennomleves av en person etter erkjennelse av 
varig funksjonshemning. Prosessen innebærer: 
Sorg over manglende funksjoner og muligheter. 
Erkjennelse av muligheter og begrensninger. 
Orientering mot nye, for individet tilfredsstillende funksjonsformer. 
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Prosessen fordrer utvikling av personens livsmål, holdninger og atferd slik at disse 
samsvarer med personens muligheter og begrensninger. 
Prosessen kan katalyseres av fagpersoner eller andre medmennesker.  

     Svend Rand Henriksen 
 
Funksjonshemming kan beskrives som et misforhold mellom individets forutsetninger og 
samfunnets krav, se fig 2. Rehabilitering handler derfor også om å tilpasse samfunnet slik at 
mennesker med funksjonshemming lettere kan oppnå en selvstendig tilværelse. Et eksempel 
på dette er «universell utforming”. 
 
 

 
Fig 2. Gap-modellen (etter Ivar Lie) 

 
Rehabilitering omfatter i tillegg til helse og daglig funksjon, også hele den sosiale tilværelsen 
for brukeren.  Derfor angår rehabilitering mange instanser i samfunnet, ikke bare 
helsetjenesten. Helsetjenesten er ofte sentral fordi behovet fordi funksjonshemmingen 
oftest oppstår etter en skade eller etter en akutt eller langvarig sykdom. Rehabilitering 
starter derfor mens brukeren fortsatt har kontakt med helsetjenesten. 
Rehabilitering er i dag et eget fagområde i helsetjenesten på linje med diagnostikk, 
medisinsk behandling, pleie og forebyggende helsetjeneste. Helsepersonell som arbeider 
med rehabilitering får en annen rolle enn den tradisjonelle hjelperrollen. 
Rehabiliteringsrollen kan sammenlignes med idrettstrenerens målsetting, motivasjon, 
rådgivning, veiledning, oppfølging og støtte.  
Rehabilitering kan sees på som et motstykke til den øvrige helsetjenesten som har fokus på 
sykdom, behandling og pleie. Rehabilitering er å styrke det friske og aktivere ressursene hos 
det enkelte menneske og i samfunnet rundt individet.  
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4.2 Arbeidsmetoder i rehabilitering 
Denne prosjektrapporten skal ikke være en veiledning i praktisk rehabilitering, men det vil 
likevel pekes på noen sentrale arbeidsmetoder: 
 
Kartlegging av funksjon og rehabiliteringspotensiale er viktig både i starten og underveis i 
en rehabiliteringsprosess. Kartleggingen må klarlegge alle problemer, men også muligheter i 
forhold til kroppsfunksjoner, daglige gjøremål og sosial fungering. WHO har utviklet et 
klassifikasjonssystem for kartlegging av funksjon: International Classification of Functioning, 
Disability and Health, forkortet ICF. Systemet bygger på en bio-psyko-sosial tankemodell 
som er gjengitt nedenfor. 
 

 
 Figur: Tankemodellen i ICF 

 
Tankemodellen er blitt et nyttig verktøy som er tatt i bruk i fagmiljøer som arbeider med 
rehabilitering både nasjonalt og internasjonalt. 
Tradisjonelt er helsevesenet problemorientert med fokus på å finne årsak til sykdom og 
nedsatt funksjon. I rehabilitering vektlegges funksjonsdiagnostikk, og her er det vel så viktig 
å fokusere på ressursene som på problemene.  
 
Tverrfaglig teamarbeid mellom mange faggrupper. 
Mange profesjoner/faggrupper/instanser med ulik kompetanse kan være involvert i en 
brukers rehabiliteringsprosess: leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 
logopeder, nevropsykologer, sosionomer, vernepleiere, lærere, idrettspedagoger, NAV og 
arbeidsgivere. 
I rehabilitering er det en anerkjent metode å etablere et tverrfaglig team bestående av 
brukeren selv, evt. pårørende, sammen med relevante fagpersoner med ulik 
spisskompetanse. Teamet har felles ansvar for kartlegging, målsetting, tiltak og løpende 
evaluering i rehabiliteringsforløpet. De enkelte teammedlemmer må i tillegg til egen 
fagkompetanse ha utviklet evne til å arbeide tverrfaglig.  
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Brukermedvirkning  
Rehabilitering er brukerens egen prosess. Brukermedvirkning er derfor ikke bare en lovfestet 
rettighet, men også en hensiktsmessig selvfølge. Brukeren deltar i det tverrfaglige teamet, 
alene eller sammen med pårørende. 
Arbeidet i og målet for rehabiliteringsprosessen skal være i samsvar med en 
rehabiliteringsplan som utarbeides av det tverrfaglige teamet. Brukere med sammensatte og 
langvarige behov har også lovfestet rett til å få utarbeidet en individuell plan. 
 

4.3 Fagutdanning og forskning 
Rehabilitering er et eget fagfelt i helse- og sosialtjenesten, og det er etablert egne 
universitets- og høyskoleutdanninger for å kvalifisere personell til fagfeltet. 
 
For leger som skal arbeide med rehabilitering er det et spesialistutdanningsløp som fører 
fram til spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering. Slik spesialistutdanning er etablert i 
alle tre helseforetak i Midt-Norge. Rehabiliteringsavdelingene ved St. Olavs Hospital og i 
Helse Møre og Romsdal er begge godkjente som såkalt gruppe-1 institusjoner for 
spesialistutdanning av leger innen rehabilitering. Tilsvarende spesialistutdanning i 
rehabilitering er etablert for personell med 3-årig helsefagutdanning ved høgskolene i Nord-
Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. 
Rehabilitering skal være kunnskapsbasert. Det vil si at virksomheten skal være basert på 
brukerkunnskap, klinisk erfaring og forskning. Rehabilitering er et relativt «ungt» fagområde 
med lav forskningsaktivitet. I de senere år har det vært en økning av forskning innen 
rehabilitering ved universitetene, høyskolene og også ved noen av sykehusene og de private 
rehabiliteringsinstitusjonene.  
Ved Universitetene i Oslo og Bergen er det professorater i faget fysikalsk medisin og 
rehabilitering. Ved NTNU er det for tiden ikke et slikt professorat. Universitetet i Oslo har 
sammen med flere offentlige instanser etablert et 5-årig forskningsprogram (CHARM) for å 
styrke forskningsinnsatsen og kompetansen innen habiliterings- og rehabiliteringstjenester. 
For noen pasientgrupper er det utarbeidet kunnskapsbaserte nasjonale 
retningslinjer/veiledere for rehabilitering. Et eksempel på dette er «Behandling og 
rehabilitering ved hjerneslag». 
Spesielt i kommunene er det behov for mer forskning som viser effekt av ulike former for 
tiltak innen rehabilitering, samt hvilke kommunale organisasjons- og arbeidsmodeller som 
gir best resultat.  
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4.4 Framtidig behov for rehabilitering i Midt-Norge 
Flere forhold gjør at behovet for rehabilitering vil øke.  Folketallet i regionen øker med 8-9 
prosent frem mot 2020. Økningen er størst i Sør-Trøndelag. 
 
Tabell: Befolkningsutviklingen i Midt-Norge 2012-2020 

Fylke 2012 2015 

 

2020 Økning 2012-2020 
(prosent) 

Nord- Trøndelag 133 000 137 000 142 000 6,8 

Sør-Trøndelag 298 000 309 000 328 000 10.1 

Møre og Romsdal 257 000 265 000 279 000 8.6 

Sum 688 000 711 000 747 000 8,6 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 
Befolkningens alderssammensetning endres. I løpet av de to neste ti-år vil antall innbyggere i 
Norge over 67 år øke med ca. 60 %. Mange sykdommer kommer med alderen. 
Funksjonshemminger pga. hjerneslag, leddsykdommer, nevrologisk sykdom, sansetap, 
psykiske vansker, kognitiv svikt og smerter forekommer oftere hos eldre enn hos yngre. 
Dette betyr økt behov for rehabilitering både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 
Helsefremmende arbeid og forebygging, for eksempel i forhold til overvekt og diabetes, kan 
bremse økningen noe i behov for sykehusbehandling og rehabilitering. Dette er en viktig 
intensjon i Samhandlingsreformen. 
Bedre medisinsk behandling gjør at flere overlever alvorlig sykdom og skade. Dette medfører 
at flere lever med ulike funksjonshemminger.  
Sykdomspanoramaet er i endring. Stadig flere får kreft, og bedre behandling gjør ar flere 
lever med kreftsykdom.  
Forekomsten av overvekt er sterkt økende i befolkningen. Med overvekt følger en rekke 
sykdomstilstander og funksjonshemminger.  
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) rammer fortsatt en stor gruppe mennesker. 
Den største gruppen med langvarig sykemeldinger og uførhet er relativt unge mennesker 
med lettere psykiske lidelser, sammensatte symptomlidelser, økt trettbarhet og 
smertetilstander i muskel-skjelettsystemet (fibromyalgi, kronisk muskelsmertesyndrom, 
kronisk utmattelsessyndrom). 
Ulykker er en viktig årsak til rehabiliteringsbehov. Det har vært antatt at bedre veier og 
sikrere biler kan fører til færre alvorlige trafikkulykker, og færre med behov for rehabilitering 
etter trafikkskader. De to siste års statistikk har svekket denne antagelsen. Et økende antall 
eldre fører til flere fallskader. Ulike former for ekstremsport bidrar også negativt til 
ulykkesstatistikken 
Revmatikere var tidligere en stor gruppe som trengte rehabilitering. Det siste tiåret har nye 
(biologiske) legemidler ført til at langt færre med inflammatorisk leddsykdom (Revmatoid 
artritt, Mb. Bekhterev) utvikler funksjonshemming pga. deformerte ledd.  
På den annen side får flere degenerative leddlidelser (artrose) fordi forekomsten av denne 
sykdommen øker med alderen, og vi får en større andel eldre i befolkningen. 
Det synes også å være samfunnsøkonomiske årsaker til at behovet for rehabilitering vil øke. 
Danmark har satset mye på rehabilitering av eldre med funksjonssvikt. Resultatet av 
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satsningen er at flere eldre kan klare seg hjemme med mindre hjelp, og dermed reduseres 
behovet for varige institusjonsopphold. Dette gir reduserte kostnadene for samfunnet. 
 

4.5 Begreper brukt i rehabilitering 
Opptrening - rehabilitering 
Opptrening etter en skade eller en operasjon, f.eks. fysioterapi etter innsettelse av en 
hofteprotese, skal ikke defineres som rehabilitering dersom pasienten for øvrig ikke har 
funksjonsnedsettelse fysisk eller sosialt. På den annen side vil ofte målrettede treningstiltak 

inngå som en del av et rehabiliteringsforløp. 
Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten omtales som «spesialisert rehabilitering» og 
omfatter både rehabilitering i sykehus og i private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale 
med helseforetakene. I sykehus skilles det mellom: 
Horisontal rehabilitering omfatter innleggelse i egen rehabiliteringsavdeling som er 
tverrfaglig organisert og faglig forankret i spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering. 
Vertikal rehabilitering betyr rehabiliteringstiltak i regi av en spesialavdeling i sykehus, for 
eksempel øyeavdeling eller lungeavdeling. 
Rehabilitering i kommunen er tverrfaglige organiserte rehabiliteringstiltak, forankret i 
kommunens helse- og sosialtjeneste, men hvor også øvrige instanser i kommunen kan være 
involvert, for eksempel skole og arbeidsgivere. 
Institusjonsbasert rehabilitering er et begrep som omfatter rehabilitering som foregår i en 
institusjon, enten i kommunen eller i en privat rehabiliteringsinstitusjon, eller som døgn- 
eller dagopphold. 
De forskjellige nivåene i rehabilitering er vist i figuren under: 
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Tidligfase- rehabilitering omhandler rehabilitering som starter i eller umiddelbart etter en 
akutt skade eller sykdom. 
Senfase- rehabilitering omhandler rehabiliteringstiltak som settes inn når brukeren har 
vedvarende funksjonsutfall som følge av tidligere gjennomgått sykdom, for eksempel 
hjerneslag. 
Noen begreper som brukes i det innsatsstyrte finansieringssystemet (ISF/DRG). 
Primær rehabilitering: Opphold i sykehusavdelinger eller institusjoner hvor hovedhensikten 
med oppholdet er rehabilitering. 
Sekundær rehabilitering: Sykehusoppholdet hvor akuttbehandling kodes som hovedformål 
og rehabilitering kodes som annen tilstand. 
Kompleks rehabilitering: Tverrfaglig og planmessig organisert rehabilitering med minst seks 
faggrupper under ledelse av legespesialist i Fysikalsk medisin og rehabilitering. 
Vanlig rehabilitering: Bruk av tverrfaglig team med minst fire spesialiserte faggrupper.  

 
4.6 Rehabilitering i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten 
Alle som har behov for rehabilitering vil trenge tjenester fra kommunen, mens noen brukere 
også vil behøve tjenester fra spesialisthelsetjenesten i faser av sin rehabiliteringsprosess. Fra 
samfunnets side er det ønskelig å klarlegge grensene mellom kommunal og spesialisert 
rehabilitering. For den enkelte bruker er det viktig at tjenestene fra de to nivåene henger 
sammen slik at tilbudet oppleves som ett. 
Helse- og omsorgstjenesteloven angir rammene for kommunalt ansvar uten å detaljere krav 
på tjenestenivå. Rehabilitering på kommunalt nivå er definert i «Forskrift om habilitering og 
rehabilitering», og § 7,1-4.ledd pålegger kommunen å ”ha en generell oversikt over behov for 
habilitering og rehabilitering i kommunen”. Kommunen skal videre sørge for at ”alle som bor 
eller oppholder seg i kommunen, skal tilbys nødvendig utredning og oppfølging”.  
Tjenester som inngår i kommunenes helsetjenestetilbud skal integreres i et samlet 
tverrfaglig re-/habiliteringstilbud. Dette betyr at alle som utgjør en del av kommunens 
helsetilbud, for eksempel tjenester fra sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og leger, 
skal kunne inngå som deler av en rehabiliteringsprosess.  
§8 i forskriften sier at det skal finnens en koordinerende enhet for rehabilitering.  Den skal 
være ”synlig og etablert” for brukere og samarbeidspartnere og være et fast kontaktpunkt 
overfor spesialisthelsetjenesten. I § 10 pålegges kommunen å sørge for nødvendig 
undersøkelse og utredning, og ved behov henvise til spesialisthelsetjenesten. 
  
Hvor går så grensen mellom kommunal rehabilitering og spesialisert rehabilitering? Tre 
sentrale faktorer kan trekkes ut fra forskriften om habilitering og rehabilitering for å vurdere 
dette; a) behov for spisskompetanse/spesialisering, b) kompleksitet og c) behov for 
intensitet. Helsedirektoratet bygger videre på disse kriteriene i sin rapport (IS-1947) om 
ansvarsfordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Prinsippene for 
ansvarsfordeling er illustrert i figuren på neste side. 
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Kommune 
 

 
 
 
 
 
 
Brukers mål om best mulig funksjons- 
og mestringsevne, selvstendighet og 
deltakelse sosialt og i samfunnet. 

Spesialisthelsetjeneste 

Behov for kompetanse knyttet 
til muligheter og begrensninger 
i nærmiljø? 
 

Behov for spesialisert 
kompetanse? 

Behov for langvarig og 
koordinert oppfølging? 
 

Behov for kompleksitet? 

Behov for tverrsektoriell 
samhandling? 

Behov for intensitet? 

 
I tida framover vil det bli viktig å finne gode avgrensninger mellom kommunal og spesialisert 
rehabilitering. Dette krever god samhandling mellom helsenivåene. Når er brukeren på 
kommunalt nivå – når er det spesialisert rehabilitering? 
Å beskrive gode rehabiliteringsforløp er viktig for at brukeren til enhver tid vet hva han har å 
forholde seg til. Kommunen må også se på rehabilitering for alle innbyggerne – og særlig 
vektlegge overgangen fra barn/ voksne.  
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5. Rehabilitering i kommunene  
 
Dette kapitlet omhandler rehabilitering i kommunene. Først kommer en innledning, deretter 
en oppsummering av innspill fra de fire rehabiliteringskonferansene.  Deretter følger 
underkapitler om rehabiliteringskompetanse og om kapasitet. Et eget underkapittel er viet 
organisering av rehabiliteringstjenesten, deretter omtales økonomi. De to siste 
underkapitlene handler om forskning og velferdsteknologi. 
Anbefalinger er lagt på slutten av hvert underkapittel.  
 
Samhandlingsreformen legger vekt på forebygging framfor reparasjon, tidlig framfor sen 
innsats, bedre samarbeid mellom ulike ledd i helsetjenesten og sterkere brukermedvirkning. 
For kommunene handler dette om en nødvendig omstilling dersom man skal kunne få mer 
ut av knappe ressurser uten kvalitetsforringelse, men det er en krevende omstilling både 
økonomisk, organisatorisk og kompetansemessig.  
Det er fortsatt bred konsensus om definisjonen av rehabilitering i St.meld.nr. 21 (1998-99) 
”Ansvar og meistring”. Virksomheten har mange fasetter og kan ta mange former, og 
kommunene har frihet til å velge organisasjonsformer som passer best til lokale forhold.  
Tidlig innsats er viktig. Det har vist seg å være en stor utfordring å omdisponere ressurser i 
en situasjon med stram kommuneøkonomi med stort press på tjenester til de mest 
hjelpetrengende. Dette går særlig ut over personer som har en langsom utvikling av 
funksjonstap pga. kroniske sykdommer. 
Nyere studier, blant annet fra Danmark, viser at rehabilitering er en god investering både 
økonomisk og kvalitetsmessig. Det kan derfor være et viktig virkemiddel for å få utnyttet 
ressursene bedre (se mer om dette i økonomikapittelet). Det frigjør ressurser til de mest 
hjelpetrengende, samtidig med at livskvaliteten ivaretas bedre enn de tradisjonelle 
arbeidsformene. Ved siden av utfordringen knyttet til å omdisponere midler, er det store 
utfordringer knyttet til kompetanse og endring av praksis, og til implementering av nye 
måter å tenke på. 
Rehabiliteringstilbudet må være mangfoldig og ikke avgrenses til det som skjer i regi av et 
team eller en avdeling. Dette er forsøkt illustrert ved figuren under, pyramiden, hvor 
”grunnmuren” er måten å tenke på i hjelpeapparatet som helhet (hverdagsmestring) med 
mestringsstrategier og forebygging. Hverdagsrehabilitering er et relativt nytt begrep, og er 
særlig knyttet til tidlig innsats for de med langsomt fall i funksjonsnivå; de som er på vei inn i 
systemet. Det kommer som et supplement til andre former for rehabilitering i og utenfor 
institusjon slik figuren nedenfor viser.  Spesialisthelsetjenestens rehabiliteringstilbud er 
toppen av pyramiden. 
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Rehabiliteringspyramiden

 
Kilde: Kristiansand kommune. Fritt etter Gallacher (2005). SJ BOA-BGS Blue Book, Best Prac Res Clin Rheum 
2005; 19:6:1081 - 1094 

 

5.1 Innspill fra rehabiliteringskonferansene høsten 2013 
Deltakerne fra de fire rehabiliteringskonferansene ble høsten 2013 utfordret til å si noe om 
behov og kriterier for institusjonsplasser (dag - og døgnplasser) for rehabilitering, hvordan 
kan spesialisthelsetjenesten støtte opp under kommunal rehabilitering, samt områder innen 
rehabiliteringsfeltet som kommunen må bli bedre på.  
Hovedtrekk i besvarelsene var: 

 Normering av plasser. Store variasjoner avhengig av tilbud i kommunene, forskjell på 

store og små kommuner, behov for egne plasser for rehabilitering øremerket for 

formålet. Interkommunalt samarbeid for å få drivverdige enheter, evt. kjøp av 

rehabiliteringsplasser fra private institusjoner.  

 I punktet kriterier for rehabilitering i institusjon nevnes brukers funksjonsnivå (eks. 

sterkt hjelpetrengende), boligsituasjon (venter på tilrettelegging), sosial situasjon, 

behov for tverrfaglig- og intensiv rehabilitering. 

 Kompetanseoverføring og veiledning fra spesialisthelsetjenesten, ambulante team, 

gode overføringsrutiner ble framhevet som viktig. 

 Kommunen trenger økt kompetanse innen rehabilitering, blant annet i å arbeide 

tverrfaglig, generell rehabiliteringskompetanse, kartleggings- og behovskompetanse, 

brukermedvirkning og koordinering. Større mangfold i yrkesgrupper med 

fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger, logopeder, sosionomer og miljøarbeidere.  
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5.2 Kompetanse 
Kommunene og spesialisthelsetjenesten har ulik kompetanse på ulike områder. Til sammen 
gjør dette det mulig å optimalisere forløp og tilbud til mangfoldet av brukere. Ingen av 
partene er spesialister på alle områdene. Med utgangspunkt i WHOs modell ICF kan man si 
at spesialisthelsetjenesten har styrken sin på diagnoser og funksjonsområdene 
kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer. Kommunene har styrken sin på aktivitet, deltakelse 
og miljøfaktorer, samt breddekompetanse. For å utvikle helhetlige forløp må begge parter 
bidra til det beste for pasienten/brukeren. En ideell ansvarsfordeling legger oppgavene der 
kompetansen er best ut fra brukerens behov. Dette krever smidighet fra samarbeidspartene.  
Kompetanseoverføring mellom kommune og spesialisthelsetjeneste er viktig, og bør gå 
begge veier både med tanke på kompetanseutvikling, tjenesteutvikling og for å bygge opp 
forståelse for hverandres egenart mht. kompetanse og lokale muligheter.  
Kompetanseutvikling fordrer erfaring og repetisjon, noe som bare er mulig når 
pasientomfanget er så stort at problemstillingene er gjenkjennbare. Kommunene skal ivareta 
alle brukergrupper/diagnosegrupper. Kommunenes kunnskap på en del mindre utbredte 
diagnoser er begrenset, inkludert kunnskap om funksjonsnedsettelser som krever 
diagnosespesifikk kompetanse.  Kompetansebehovet kan illustreres ved bruk av ICF. Både 
kommuner og spesialisthelsetjeneste må ha basiskompetanse på alle hovedområder i ICF: 
kroppsfunksjoner, kroppsstrukturer, aktivitet, deltakelse, samt miljøfaktorer og personlige 
faktorer som påvirker rehabiliteringsprosessen. I noen tilfeller er det behov for 
spesialistkompetanse, andre ganger er generalistkompetanse tilstrekkelig. Av hensyn til 
treningseffekt og overføringsverdi kan det være mest hensiktsmessig at treningen skjer i 
brukerens reelle miljø i hjem, familie, skole/arbeid eller fritid. Spredt bosetting med lange 
avstander kan imidlertid stå i veien for dette når en også skal ta hensyn til effektiv bruk av 
personellressurser. Andre ganger er det hensiktsmessig med intensiv trening i tilrettelagte 
lokaler.  
Aktivitet handler om menneskets utførelse av oppgaver og handlinger. Deltagelse handler 
om hvorvidt personen engasjerer seg i en livssituasjon der oppgavene eller handlingene 
utføres. Aktivitetsfunksjon er et område hvor både spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten må kartlegge og følge opp med tiltak. Brukeren må kanskje ta i 
bruk nye teknikker og måter å utføre en oppgave på for å mestre hverdagen, eller 
omgivelsene må tilrettelegges for at oppgavene skal mestres.  
Målet med rehabiliteringen er alltid deltakelse på brukerens egne arenaer, noe som krever 
både ferdighetstrening i hverdagssituasjoner og tilpasning av omgivelser. Dette er oppgaver 
som det er mest hensiktsmessig at kommunen tar, fordi kommunen har best kompetanse på 
dette området. For å få til såkalte sømløse forløp, er det ofte aktuelt med en del overlapping 
for å sikre kompetanseoverføring. Når kommunen overtar oppfølgingen er det ikke for å 
fortsette med de samme tiltakene som helseforetakene, men for å videreføre prosessen i en 
ny fase hvor mestring av hverdagen i egne omgivelser er viktigst. 
Med unnatak av legetjenesten er «Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester» 
profesjonsnøytral, men kommunen må sikre nødvendig kompetanse for å ivareta sitt sørge-
for-ansvar. For å kunne ivareta rehabilitering som lovpålagt oppgave, er det nødvendig med 
tverrfaglighet, og de profesjonene man velger må ha kunnskap om trening, stimulering og 
tilrettelegging innenfor ICF-områdene nevnt ovenfor. 
Fastlegene har en sentral rolle i den kommunale helsetjeneste, men tilgjengeligheten og 
samarbeidet kan bli bedre. Fastlegene har også en sentral rolle i samhandling med 
spesialisthelsetjenesten, herunder vurdering av hvem som skal henvises til 
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spesialisthelsetjenesten, og hvem som kan henvises til de kommunale 
rehabiliteringstjenestene.  
I utvikling av helhetlige forløp er det viktig å sikre vurdering av rehabiliteringsbehov og 
samarbeid i rehabiliteringsprosessen. 
For å kunne ivareta rehabiliteringsoppgavene må kommunen bygge opp kompetanse på 
følgende områder: 

 Basiskompetanse om forebygging og mestringsstrategier i hele kommunens helse- og 
omsorgstjenester. 

 Generell rehabiliteringskompetanse (rehabiliteringsprosess, brukermedvirkning, 
individuell plan og tverrfaglig samarbeid). 

 Kunnskap om hvor man kan innhente veiledning på områder hvor kommunen ikke 
kan forventes å ha tilstrekkelig kunnskap (sjeldnere tilstander). 

 Kunnskap om trening og mestring av aktivitet og deltakelse, samt fysisk og sosial 
tilrettelegging/tilpasninger innen: 

o Allmenne oppgaver og ferdigheter (ADL-trening og tilpasning av hjelpemidler) 
o Kommunikasjon  
o Mobilitet 
o Egenomsorg 
o Hjemmeliv 
o Læring og kunnskapsanvendelse 
o Kognitive prosesser 
o Mellommenneskelige interaksjoner og relasjoner 
o Viktige livsområder (skole, arbeid) 
o Samfunnsliv og sosiale livsområder 

 Tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi. 

 Boligtilpasning. 

 Universell utforming av lokalmiljø. 
 

      Anbefalinger: 

 Minimumskravet for kompetanse i enheter for rehabilitering og i 
rehabiliteringsteam/oppsøkende rehabilitering, er tilgang på lege, fysioterapeut, 
ergoterapeut og sykepleier, samt anvendelse av bruker- og pårørendekompetanse. 

 Fastlegenes rolle må tydeliggjøres i rehabiliteringsarbeidet, både på individnivå og 
når det gjelder tjenesteutvikling.  

 Andre sentrale profesjoner som det bør være tilgang på, alt etter brukers behov, er 
vernepleiere, psykologer og logopeder med generell rehabiliteringskompetanse. 
Kommunene må også ha kompetanse innen psykisk helse, sosialfaglig-  og 
spesialpedagogisk kompetanse, for eksempel innen hørsel og syn, samt tilgang på 
kompetanse fra andre sektorer i kommunen og andre lokale aktører som for 
eksempel NAV.  

 Rehabiliteringskompetansen må sikres i koordinerende enheter for habilitering og 
rehabilitering. 
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5.3 Kapasitet 
For å få riktig kapasitet må det foreligge bedre styringsdata enn kommunene har tilgang på 
per i dag. Dimensjonering av kapasitet krever systematisk registrering av behov for 
rehabilitering, noe som også krever basiskompetanse i rehabilitering, og fagsystemer som 
gjør det mulig å ta ut styringsdata. System for registrering av rehabiliteringsbehov finnes ikke 
i fagprogrammene i kommunene per i dag, og kommunene er i stor grad avhengig av 
sentrale myndigheter for å utbedre dagens fagsystemer, blant annet for å få gode 
kravspesifikasjoner til leverandører innen IKT. Kommunene bør arbeide for å forbedre dette 
gjennom KS og andre kanaler inn mot sentrale myndigheter. 
 
Rehabilitering i kommunehelsetjenesten skjer i stor grad utenfor institusjon. Lav kapasitet på 
dette området vil øke behovet for institusjonsopphold og redusere befolkningens muligheter 
til å fremme egen helse, forebygge forverring av sykdom og til å klare seg sjøl.  
I noen tilfeller hvor pasienten har stort behov for tilsyn og pleie, behov for et mer intensivt 
rehabiliteringsopplegg og/eller gruppetilbud, kan det være mest hensiktsmessig med dag- 
eller døgnopphold. Geografiske og sosiale forhold vil påvirke valget av rehabiliteringsarena. 
God kapasitet på rehabiliteringstjenester er en god investering for kommunene, men det er 
ikke mulig å normere antall årsverk. Det nærmeste man kan komme er sammenlignbare data 
i KOSTRA (funksjon 241). Ved sammenligning anbefales det å følge med på utviklingen i 
kommuner som har investert i hverdagsrehabilitering.  
 
5.3.1 Behov for rehabiliteringstilbud utenfor institusjon (oppsøkende rehabilitering) 
Rehabilitering i kommunehelsetjenesten skjer utenfor institusjon så sant det er mulig 
gjennom tverrfaglig samarbeid med utgangspunkt i individuelle behov. Organiseringen kan 
være forskjellig, men kapasiteten bør være så stor at man unngår ventetid, siden effekten av 
tilbudet som oftest er størst tidlig i et forløp. 
Lav kapasitet på dette området vil redusere befolkningens muligheter til å fremme egen 
helse, forebygge forverring av sykdom og til å klare seg sjøl. I noen tilfeller hvor pasienten 
har stort behov for tilsyn og pleie, behov for et mer intensivt rehabiliteringsopplegg og/eller 
gruppetilbud, kan det være mest hensiktsmessig med dag- eller døgnopphold. Geografiske 
og sosiale forhold vil påvirke valget av rehabiliteringsarena.  
 
Kommuner som har etablert arbeidsmodeller som for eksempel hverdagsrehabilitering vil ha 
større forutsetninger for å fange opp rehabiliteringsbehov tidlig i et forløp, særlig hos 
personer med gradvis funksjonsfall pga. kronisk sykdom. Andre kommuner har etablert ulike 
forebyggende besøksordninger til eldre innbyggere som ikke mottar offentlige tjenester. 
Slike tilbud kan også utvikles til å fange opp innbyggernes rehabiliteringsbehov på et tidlig 
tidspunkt. Tidlig innsats betyr at flere brukere kan få dekt sitt behov uten innleggelse, og det 
skal mindre ressurser til for å oppnå et godt resultat. 
Dimensjoneringen av oppsøkende rehabiliteringstjenester bør være så stor at det er mulig å 
sette inn tjenester tidlig i et pasientforløp uten lang ventetid. Tidlig innsats gjør det mulig å 
få mer ut av knappe ressurser. Det er imidlertid ikke mulig å normere antall årsverk, blant 
annet fordi det ikke finnes system for registrering av behov. Det nærmeste man kan komme 
er sammenlignbare data i KOSTRA (funksjon 241). Erfaringer fra en del 
hverdagsrehabiliteringsprosjekter kan tyde på at opp til 30 % av nye brukere profiterer på 
rehabilitering. Ved sammenligning av rehabiliteringskapasitet mellom kommunene anbefales 
det å følge med på utviklingen i kommuner som har investert i hverdagsrehabilitering.  
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5.3.2 Behov for institusjonsplass 
Behovet for institusjonsplasser avhenger i stor grad av kapasitet for oppsøkende 
rehabiliteringstjenester og hjemmetjenestens basiskompetanse. Rehabilitering i kommunal 
institusjon velges når døgnkontinuerlig og intensiv rehabilitering/bistand er nødvendig. 
Normering av plasser for døgn- og dagrehabilitering er vanskelig, blant annet knyttet til 
forholdene beskrevet ovenfor. I tillegg vet vi at kommunestørrelse, geografi, avstander til 
tilbudene og organisasjonsstrukturer virker inn på valg av rehabiliteringsmodell. Lokale 
forhold som avstander og transportmuligheter virker inn på behovet for institusjonsplasser. 
Lange avstander gjør det også vanskelig og dyrt å gi et godt nok tverrfaglig 
rehabiliteringstilbud gjennom oppsøkende (ambulerende) tjenester/team, eller opprette 
dagplasser for rehabilitering. Transport over lange distanser kan bli en stor belastning for 
brukeren og forringe effekten av dagtilbud. Mange av gruppene under prosjektets 
konferanse har avstått fra å komme med anbefalinger på bakgrunn av disse forholdene.  
Det er innhentet informasjon fra en del kommuner i og utenfor Midt-Norge for å 
sammenligne dekningsgrad på døgnrehabilitering. Funnene viser at de største kommunene 
har 0,3 – 0,5 døgnplasser per 1000 innbygger, men dette er vanskelig å bruke som norm for 
alle kommuner. De minste kommunene må ha minimum 1 plass per 1000, og det betyr at de 
ikke kan ha egen rehabiliteringsavdeling.  
 
De fleste småkommuner velger ofte å bruke en ordinær korttidsplass til rehabilitering. Dette 
kan fungere godt dersom rehabiliteringskompetansen er til stede, men 1-2 
rehabiliteringsplasser gir begrenset mulighet til å bygge opp rehabiliteringskompetanse som 
er nødvendig, og erfaring viser at tverrfagligheten ofte er mangelfull i slike tilfeller. Nyere 
studier viser at denne formen for døgnrehabilitering ikke er like effektiv som ved separate 
rehabiliteringsinstitusjoner fordi tradisjonell pleiekultur dominerer (Inger Johansen 2012). 
Kommunestørrelsen kan imidlertid gjøre det vanskelig å følge anbefalingene fra denne 
studien, og man må også vurdere om andre løsninger kan være gode nok, om ikke best. Det 
er også viktig å være oppmerksom på at det skjer store endringer i kommunene når det 
gjelder kompetanse- og tjenesteutvikling innen forebygging og rehabilitering, blant annet 
med utvikling av hverdagsmestring. I kommuner der basiskompetansen på rehabilitering er 
god, kan det fungere godt (godt nok) å prioritere bruk av korttidsplass kombinert med 
oppfølging i hjemmet. Det vil imidlertid begrense seg hva de minste kommunene kan bygge 
opp av kompetanse, og andre løsninger må derfor vurderes som supplement. På bakgrunn 
av disse vurderingene ser vi nødvendigheten av å differensiere behovet for 
døgnrehabiliteringen i to kategorier: 1) generell (enkel) døgnrehabilitering som alle 
kommuner må kunne ivareta i korttidsplasser, og 2) et mer intensivt tilbud som fortrinnsvis 
bør skje i kommunal/interkommunal rehabiliteringsavdeling. 
  
For å få en økonomisk drivverdig og selvstendig rehabiliteringsavdeling, må man ha 18-20 
plasser, noe som tilsier et befolkningsgrunnlag på ca. 60.000 innbyggere hvis dekningsgraden 
skal ligge på 0,3 per 1000 innbyggere, og 40.000 hvis man legger seg på en dekningsgrad på 
0,5. Geografiske avstander kan da bli svært store, og fortrinnene med å legge ansvaret til 
kommunene bli mindre. Et mer begrenset antall øremerkede plasser i en korttidsavdeling 
kan da være et bedre alternativ. Man må med andre ord avveie behov for lokalkunnskap og 
tett samarbeid med kommunale tjenester utenfor institusjon opp mot effektiviteten i 
spesialenhet. Ut fra en samlet vurdering anbefaler vi at små kommuner velger 
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interkommunalt samarbeid eller kjøp av tjenester fra private rehabiliterings-institusjoner, 
slik for eksempel Malvik kommune gjør, for å ivareta kategori 2. 
Tendensen i gruppebesvarelsene på rehabiliteringskonferansene var at kommunenes 
representanter ønsker egne institusjonsplasser for rehabilitering, fortrinnsvis ved etablering 
av interkommunale løsninger.  
Vi viser også til samarbeidet i Namdalsmodellen og Værnesmodellen som er omtalt i kapittel 
8.3.3. 
Ved Muritunet er de i gang med tilbudet ”På sporet” der omkringliggende kommuner kan gi 
et tilbud for utskrivningsklare pasienter. 
Namdal Rehabilitering IKS er en interkommunal rehabiliteringsinstitusjon for 14 kommuner 
med ca. 38 000 innbyggere. De har registret all døgnrehabilitering (kommunal og 
spesialisert) for sine eierkommuner. For årene 2010 – 2012 lå forbruket på 0,8 døgnplasser 
per 1000 innbyggere med noenlunde lik fordeling på spesialisert og kommunal 
rehabilitering. Det er betydelig spredning i forbruket fra kommune til kommune og i 
fordelingen mellom spesialisert og kommunal rehabilitering. Flere små kommuner bruker 
totalt 1,0 – 1,5 døgnplass per 1000 innbyggere med varierende kommuneandel. Namsos, 
som er den største kommunen, bruker totalt 0,8 døgnplass per 1000 innbygger hvorav 0,3 
døgnplass er kommunal.  
 
5.3.3 Behov for dagplasser 
Normering av dagplasser er enda vanskeligere enn normering av døgnplasser, men behovet 
for dagplasser anses av mange å være større enn døgnplasser (jf. innspill fra gruppearbeid 
under konferansene). Det er imidlertid få kommuner som har erfaring med egen dagavdeling 
for tverrfaglig rehabilitering. Trondheim har 0,2 plasser per 1000 innbyggere. De fleste 
kommuner har dagtilbud i form av ulike treningsgrupper, sosiale treffsteder, dagsenter 
og/eller frisklivssentral uten at disse tilbudene kan reguleres ved antall plasser. 
Befolkningsutviklingen er den viktigste dimensjonerende faktoren for monitorering av 
rehabiliteringstilbud i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Eldre over 67 år utgjør om 
lag halvparten av rehabiliteringspasientene i spesialisthelsetjenesten. Denne gruppen vil 
fram til 2030 øke med 56 % i helseregionen (53 000 personer), mens hele befolkningen øker 
med 18 % (123 000 personer). Alderssammensetningen vil påvirke eventuelle normtall som 
settes for ønsket kapasitet, både for døgn- og dagrehabilitering. 
 

Anbefalinger: 

 Kommunene må arbeide for å få bedre registrering av rehabiliteringsbehov i 
fagsystemene i kommunene gjennom KS og andre kanaler inn mot sentrale 
myndigheter.  

 Tverrfaglig oppsøkende/ambulante rehabiliteringstjenester må være dimensjonert 
godt nok til at ventetiden bli kort.  

 Kommunens innbyggere må ha tilgang på plasser for døgnrehabilitering. Behovet for 
kommunal døgnrehabilitering anses å ligge mellom 0,3 og 0,5 plasser per 1000 
innbyggere.  

 For å ivareta de mest krevende rehabiliteringsoppgavene på kommunalt nivå må 
småkommuner etablere interkommunalt samarbeid, eller kjøpe slike tjenester fra 
private institusjoner.  
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5.4 Organisering 
Kommunene må organisere sine rehabiliteringstjenester på en slik måte at det er mulig å gi 
et helhetlig tilbud og ivareta alle brukergrupper på en likeverdig måte, uavhengig av 
diagnose, alder og bosted.  
Overgangssituasjoner er spesielt sårbare og bør vies spesiell oppmerksomhet i habiliterings- 
og rehabiliteringsprosessen, for eksempel mellom overgangen barn/voksen eller overgangen 
sykehus/hjem. Dette krever utvikling av helhetlige, gode forløp. 
Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE), men 
står fritt til å organisere dette som man ønsker. KE skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til 
pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og 
rehabilitering, og har også overordna ansvar for arbeidet med individuell plan (IP) og 
oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Det vises til kap. 8 for nærmere 
omtale av KE og IP.  
Kommunen bør også ta i bruk elektroniske samhandlingsverktøy innen rehabilitering for å 
lette samhandling med og rundt bruker.  
Diagnoser er ”bakteppe” for de tiltak som settes inn for individet, men funksjonsnivå er 
viktig for å velge tiltak og tjenester. I kommunal rehabilitering er fokus på funksjon mest 
relatert til aktivitet og deltakelse, dvs. mestring av egen hverdag. Rehabiliteringstjenestene 
må organiseres slik at alle brukere blir ivaretatt på en likeverdig måte med fokus på aktivitet, 
deltakelse og mestring av egen hverdag. Lærings- og mestringstilbud må få fokus og styrkes. 
For kommunen er det en utfordring å utvikle basiskompetanse innen rehabilitering i hele 
tiltaksnettverket, jfr. at hele tjenestenettverket kan bli involvert i en rehabiliteringsprosess. 
For å få til dette bør man starte med å sikre at kompetansen i hvert fall finnes ett sted. Det 
anbefales derfor å sikre at de mest sentrale fagpersonene innen rehabilitering kan fungere 
som en ressursbase for de øvrige tjenestene. Dette kan skje gjennom samlokalisering eller 
ved etablering av egne enheter, for eksempel etablere et ambulerende, tverrfaglig team som 
kan oppsøke brukeren der brukeren er. Koordinerende enhet må ha tett kontakt med dette 
teamet. Dersom kommunene har en slik ressursbase kan kompetanseoverføring bli enklere 
og kontinuiteten bedre. Uten en ressursbase for rehabilitering må helseforetakene ivareta 
kompetanseoverføring fra pasient til pasient. Det vil si at det kan bli ulike mottakere fra 
tilfelle til tilfelle, noe som vanskeliggjør kontinuitet i kompetanseutvikling. 
Det er også viktig å etablere systemer og rutiner som sikrer at rehabiliteringsbehov blir 
vurdert, registrert og fulgt opp i alle pasientforløp. 
I kommunen vil rehabilitering utenfor institusjon alltid vært den mest sentrale delen av 
rehabiliteringstilbudet. Som oftest settes det sammen tverrfaglig team rundt brukeren ut fra 
brukerens behov, for eksempel ansvarsgrupper. Noen ganger har kommunen egne 
rehabiliteringsteam, samlokaliserer de meste sentrale fagpersonene, evt. organiserer de 
meste sentrale tjenestene i en egen rehabiliteringsenhet.  
Mange kommuner etablerer i dag en arbeidsform som gjerne omtales som 
hverdagsrehabilitering. Dette er ikke en erstatning for rehabiliteringsteam eller 
rehabiliteringsavdelinger, men et supplement. Fokus innen hverdagsrehabilitering er 
tverrfaglig intensiv innsats tidlig i et forløp. Det finnes mange måter å organisere dette 
arbeidet på alt etter hvilke lokale muligheter som finnes. Hverdagsrehabilitering er en 
arbeidsform som skiller seg fra annen type rehabiliteringstilbud i kommunen ved at den i 
stor grad utføres av ansatte i hjemmetjenesten, men i tett samarbeid med andre ansatte 
med kompetanse i rehabilitering, for eksempel fysioterapeuter og ergoterapeuter. Innsatsen 
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skal skje i brukers hjem og nærmiljø. Brukers ressurser og målstyring er helt sentrale 
momenter for å lykkes med å ivareta mestring av vanlige hverdagsaktiviteter.  
Samarbeidsavtalene mellom kommunene og helseforetakene må synliggjøre hvordan 
ansvaret for rehabilitering etter sykehusopphold skal ivaretas. Det anbefales at de private 
institusjonene synliggjøres i avtalesystemet. 
 

      Anbefalinger: 

 Tverrfaglig oppsøkende/ambulant rehabilitering må være et reelt tilbud i alle 
kommuner. 

 I de største kommunene anbefales det å opprette egne kommunale 
rehabiliteringsavdelinger framfor å integrere døgnrehabilitering med øvrige tilbud i 
sykehjem.  

 Der befolkningsgrunnlaget ikke gir rom for egne avdelinger, anbefales 
interkommunalt samarbeid eller kjøp av tjenester i private 
rehabiliteringsinstitusjoner. Det forutsetter at det etableres et nært samarbeid med 
kommunenes hjemmetjenester og/eller oppsøkende rehabiliteringstjenester som 
kan sikre oppfølging etter hjemkomst. 

 Øremerkede plasser i korttidsavdelinger (evt. gjennom interkommunalt samarbeid) 
kan være en løsning i mindre kompliserte tilfeller og i tilfeller der nærhet til 
hjemmet er særlig viktig.  

 Rehabiliteringsområdet må synliggjøres i samarbeidsavtalene mellom lokale 
helseforetak og kommunene.  

 Kommunenes koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering må ha eget 
telefonnummer og synliggjøres bedre i kommunenes nettsider, av hensyn til 
befolkning og samarbeidspartnere. 

 
5.5 Økonomi 
Rehabiliteringstjenester er i spesialisthelsetjenesten finansiert gjennom rammetilskudd og 
DRG-systemet, og kommunene har rammeoverføringer uten øremerking av midler til 
rehabilitering. Det er ingen sentrale normtall som dimensjonerer krav til kapasiteter eller 
kompetanse i helseforetakene eller i kommunene. Dette innebærer i stor grad en frihet til 
prioriteringer med bruk av ressurser på begge tjenestenivåene så lenge oppgavene 
gjennomføres i tråd med lover og forskrifter.  
Fra 1.1.2012 ble det innført kommunal medfinansiering for behandling i 
spesialisthelsetjenesten for somatiske pasienter med unntak for kirurgiske inngrep, fødsler 
og behandling av nyfødte og behandling med dyre, biologiske legemidler. Medfinansiering 
for behandling av psykiske lidelser, rehabilitering og tverrfaglig rusbehandling er til 
utredning. 
Fra samme dato er det innført kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, p.t. kr. 
4255.- per døgn. Dette er pasienter hvor den medisinske sykehusbehandlingen kan avsluttes. 
Dette gjelder også pasienter som har behov for rehabilitering dersom dette blir vurdert til å 
være et kommunalt ansvar.  
Samhandlingsreformen (St.meld.nr. 47 (2008-2009)) beskriver utviklingen av demografi og 
sykdomsbilde og derav økte behov for tjenester som vil være en stor utfordring for helse- og 
omsorgstjenestene i kommunene, og sier følgende om denne utfordringen: 
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”Dersom ikke utfordringene møtes med tilstrekkelig vilje og evne til å utvikle nye 
løsninger, vil valget stå mellom to ikke ønskelige alternativer. Enten får vi en utvikling 
som blir en trussel mot samfunnets bæreevne, eller så blir det over tid nødvendig med 
prioriteringsbeslutninger som vil bryte med grunnleggende verdier i den norske 
velferdsmodellen.” 
 

Framtidens utfordringer innen helse- og omsorgssektoren kan med andre ord ikke møtes 
med å gjøre mer av det vi alltid har gjort. Ressursene må forvaltes slik at vi får mest mulig ut 
av dem. Dersom vi skal få mer ut av en begrenset ramme, må det settes et sterkere fokus på 
folkehelse og tiltak som understøtter befolkningens evne til å mestre egen hverdag. 
Rehabiliteringsvirksomheten kan derfor være et sentralt virkemiddel til å møte framtidige 
utfordringer, forutsatt at den organiseres og dimensjoneres riktig.  
Dokumentasjonen på effekten av rehabilitering er foreløpig begrenset og av varierende 
kvalitet. Interessen for dette området har økt sterkt siste årene, særlig i kommunene, noe 
som kan henge sammen med at kommunene er rammefinansiert og har en presset økonomi 
hvor det å få mest mulig ut av ressursene er påkrevet. Selv om forskningen er begrenset på 
dette området, er resultatene ganske entydige i den forskningen som finnes.  
 
Vi vil peke på noen eksempler: 
Inger Johnsen (2012) ved Allmennmedisinsk forskningsenhet ved UIO har undersøkt effekten 
av rehabilitering av 300 eldre over 65 år med hjerneslag, lårhalsbrudd eller kroniske lidelser. 
Resultatene viser at de som ble rehabilitert i eget døgnbasert kommunalt senter økte 
funksjonsevnen med nesten det dobbelte i løpet av omtrent halvparten så lang tid 
sammenlignet med eldre som ble rehabilitert i korttidsplasser ved seks ulike sykehjem. Noen 
av suksessfaktorene var eget tverrfaglig personell og tverrfaglig vurdering av søknadene med 
hensyn til rehabiliteringspotensial. En utarbeidet detaljert plan for oppholdet som brukeren 
hadde sterk innflytelse på med mål, tiltak og evaluering. En la vekt på et stimulerende, aktivt 
og sosialt miljø der også likemannsarbeid ble benyttet. Hjemmebesøk var også en fast del 
opplegget. 
Undersøkelsen viser at personer med rehabiliteringsbehov som får behandling ved en slik 
separat kommunal rehabiliteringsavdeling, har kortere pasientforløp, får høyere 
funksjonsevne og har mindre behov for sykehjemsplass og hjemmetjenester enn pasienter 
som får rehabiliteringsopphold i en vanlig korttidsplass i sykehjem.  
Totalt gir åtte rehabiliteringsplasser, som kan behandle 128 pasienter i året, en besparelse 
på over 10 millioner kroner for kommunen. Halvannet år etter behandlingen har 
rehabiliteringspasientene over 30 prosent lavere behov for sykeheimsplass enn det 
nasjonale gjennomsnittet.  
Arendal kommune gjennomførte i perioden april 2011 til desember 2012 
rehabiliteringsprosjektet "Om å sette seg mål" (Ergoterapeuten 01/12). Prosjektet ble støttet 
med midler fra Helsedirektoratet. Bakgrunnen for prosjektet var at kommunen hadde en 
hypotese om at rehabiliteringspasienter ble sendt hjem med hjelpetiltak i hjemmet i stedet 
for rehabilitering, og at rehabiliteringstilbudet i hjemmet ikke var godt nok.  
Brukere som var med i prosjektet var voksne/eldre som enten hadde vært inneliggende i 
sykehus på grunn av skade eller ervervet sykdom, fastlege mistenkte begynnende 
funksjonsfall, eller brukere med begynnende behov for hjemmetjenester. Disse brukerne fikk 
målrettet rehabilitering i hjemmet av et tverrfaglig rehabiliteringsteam. Resultatene i 
prosjektet viser at brukere som var tildelt flere uketimer med hjemmesykepleie før 
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intervensjon, greide seg godt uten, eller med sterkt redusert hjelpebehov, etter gjennomført 
rehabilitering. Beregninger i dette prosjektet viser at 24 brukere fikk redusert sitt behov for 
hjemmetjenester tilsvarende kr. 688 000.- for en 6-måneders periode. For en periode på 3 år 
er sparte kostnader beregnet til 5,2 mill. kroner. Dette er imidlertid tall i en beregning og det 
har ikke vært forskning tilknyttet prosjektet så langt (Kilde: KS, forelesning v/Geir Halstensen 
høsten 2013). 
Svensk forskning knyttet til rehabiliteringsprosjektet Gemet viser også kostnadseffektiv 
innsats. Forskningen viser at de fleste tjenestene som gis til brukere har for stort fokus på 
tjenesteyternes hjelperolle, og dette kan føre til at tjenesteproduksjonen øker over tid fordi 
man tildeler tjenester uten å stille spørsmål ved om funksjonen kan bedres og behovene kan 
reduseres. Ved en annen tilnærming som i større grad vektlegger mestringsstrategier, vil 
samfunnet kunne spare forholdsvis store summer. Nye samhandlingsmodeller, sammen med 
kognitiv terapi og motiverende samtaler, viser seg å gi brukeren et bedre utgangspunkt for å 
komme inn i prosesser med mestring i utdanning og arbeid som resultat. Dette gir mindre 
behov for offentlige tjenester. Rapporten tallfester at nettoavkastningen på kort sikt for de 
ni brukerne i prosjektet, er beregnet til 180 % for hver innsatt krone. I et femårsperspektiv er 
samfunnsgevinstene beregnet til 16 mill. kroner. Dersom en skulle legge ned 
rehabiliteringsarbeidet i Gemet, vil det på kort sikt påløpe en kostnad på kr 1,70 for hver 
krone som spares. 
 

”De samhällsekonomiska nettovinsterna av Gemet, beräknat på de nio personerna i 
studien uppgick för året 2006 till cirka 1 Mkr eller cirka 110.000 kronor per person. De 
stora vinnarna i detta är försäkringskassan med en nettoårsvinst på 27.000 kronor 
per deltagare i Gemet”. 
 

Hverdagsrehabilitering er et sentralt satsingsområde i kommunene i Norge som ellers i 
Norden. Den mest kjente kommunen i denne satsingen er Fredericia kommune i Danmark 
(”Lengst mulig i eget liv”), hvor man også har hatt følgeforskning som inkluderer kost-nytte-
vurderinger. Det er foretatt en studie i 2004 og en ny i 2009. Den første studien viser at 
varigheten av rehabilitering og pleieforløp falt signifikant, og fallet var klart størst i 2009 da 
tilbudet om hverdagsrehabilitering var fullt innfaset. Det kunne videre konstateres en klar 
nedgang i antallet leverte timer til pleie, og antallet av opptreningstimer ikke var steget 
tilsvarende. Samlet sett ble den potensielle årlige besparelse ved ”Længst Muligt i Eget Liv” 
og hverdagsrehabilitering beregnet til ca. 13 mill. kr. på årsplan, hvilket svarer til 13,9 % per 
borger i hjemmetjenesten. 
Det er stort behov for videre forskning på dette området. Det er i dag mange ulike 
arbeidsmodeller og vi vet ikke om effekten er like og på alle. Valg av rehabiliteringstilbud 
dimensjoneres og utformes etter individuelle behov. Det kan reises kritikk mot studiene som 
er gjennomført, men samtidig er funnene såpass entydige at det er grunn til å tro at den 
kostnadsmessige risikoen ved å la være å satse på rehabilitering er mye større enn ved å 
satse på dette området.  
Enda viktigere enn økonomien er det at brukeren har stor innflytelse på målstyringen innen 
rehabiliteringsvirksomheten, noe som har stor betydning for opplevd kvalitet og 
motivasjonen til mestring av egen hverdag.  
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I flg. Kostratall1 for 2012 koster en sykehjemsplass omtrent kr. 2 800.- per døgn, mens en 
hjemmetjenestemottaker gjennomsnittlig koster kommunen kr. 600.- per døgn. Dersom 
kommunen gjennom intensiv rehabilitering kan utsette behov for heldøgns omsorg og pleie i 
institusjon med eksempelvis ett år, er det et potensial for reduserte kostnader i 
størrelsesorden kr. 500 000 – 600 000. 
Kommunene kan ikke regne med at rammene fra staten øker tilsvarende den økningen som 
er nødvendig innen rehabiliteringsområdet. Skal kommunene få til en bærekraftig utvikling i 
helsetjenesten må en se på det tjenestespekteret en har i dag. En helse- og omsorgstjeneste 
som er tung på institusjonstjeneste og har liten satsing på tjenester som gjør det mulig for 
innbyggerne å bo hjemme selv med omfattende helsebehov, må gjennom en tung prosess 
med nedtrapping av institusjonstjenesten.  
 
Egenbetaling 
Det er to forskjellige forskrifter som gjelder egenbetaling for døgnopphold. 

 Forskrift om pasienters betaling for opphold i opptreningsinstitusjoner og andre 
private rehabiliteringsinstitusjoner 

 Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 
Førstnevnte forskrift er hjemlet i Lov om spesialisthelsetjeneste og gjelder opphold innenfor 
avtalen med Helse Midt Norge RHF. Satsen fastsettes årlig av Helse- og 
omsorgsdepartementet og er kr. 123, - fra 1. juli 2013.  
For kommunale helse- og omsorgstjenester gjelder «Forskrift om egenandel for kommunale 
helse- og omsorgstjenester» som er hjemlet i Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Etter § 4 kan kommunen kreve egenandel for korttidsopphold med inntil 
kr. 142, - per døgn.  
Når undersøkelse og behandling hos lege, psykolog og fysioterapeut inngår i rehabiliteringen 
uten døgnopphold, fastsettes takstene for egenandeler årlig av Helsedirektoratet, og 
Stortinget fastsetter et årlig maksimumsbeløp for hvor mye den enkelte skal betale selv for 
definerte helsetjenester (egenandelstak 1 og 2). Egenandelstak 2 er kr. 2 620.- for 2013. 
Det er ikke egenandel for opphold ved rehabiliteringsavdeling på sykehus. 
Ulike egenbetalingsregler for kommune, helseforetak og private institusjoner anses som 
uheldig da det utilsiktet kan påvirke valg av tjenestested både av anvisende instans og av 
brukeren selv. 
 

Anbefalinger: 

 Kommunenes rehabiliteringstilbud må styrkes for å få en mer bærekraftig utvikling 
på helse- og omsorgsområdet.  

 Satsene for egenandeler bør samordnes for kommunal og spesialisert rehabilitering, 
inkludert private institusjoner.  

 Regionale samhandlingsmidler eller tilskudd anbefales til kommuner som har 
etablert samhandlingstiltak sammen med andre kommuner og/eller helseforetak. 

                                                 
1
 KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og 

måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, og 
man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet. 



 

40 
 

5.6 Forskning 
I kommunen er det behov for mer forskning som viser effekter av rehabilitering, hvilke 
kommunale arbeidsmodeller som gir best resultat og hvilket omfang og utforming tjenesten 
bør ha.  
FoU-arbeid må vektlegges sterkere i kommunene, og det må søkes samarbeid med 
utdannings- og forskningsmiljø. 
 

5.7 Velferdsteknologi 
St.meld.nr. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg sier følgende om begrepet 
velferdsteknologi: 
Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt 
trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den 
enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk 
nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som støtte til pårørende og ellers 
bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. 
Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller 
innleggelse i institusjon (kapittel7.1). 
Forholdet mellom IKT i helse- og kommuneforvaltningen og hjelpemiddelområdet illustreres 
av figuren nedenfor. 

 
 
Kommunene har ansvar for hjelpemidler som skal dekke midlertidige behov (varighet på 
under to år), og har også et generelt ansvar for vurdering, utprøving og opplæring i bruk av 
hjelpemidler. NAV har ansvar for å dekke langvarig behov (behov over to år), regulert etter 
Folketrygdloven. Stønad etter folketrygden forutsetter en vesentlig og varig nedsatt 
funksjonsevne. Det vises også til kapittel 8.2 
Hjelpemidler i folketrygdens forstand innbefatter også velferdsteknologi. Innføring og bruk 
av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene endrer ikke oppgave- og 
ansvarsfordelingen mellom stat og kommunene.  
 
Trygghets- og sikkerhetsteknologi skaper trygge rammer omkring enkeltindividets liv og 
mestring av egen helse. Trygghetsalarmer er den mest brukte løsningen i denne gruppen, 
som nå utvides med varslings- og lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorer. 
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Kompensasjons- og velværeteknologi bistår når for eksempel hukommelsen blir dårligere, 
eller ved fysisk funksjonssvikt. Dette omfatter også teknologi som gjør hverdagslivet enklere, 
som for eksempel styring av lys og varme. 
 
Teknologi for sosial kontakt bistår mennesker med å komme i kontakt med andre, som for 
eksempel videokommunikasjonsteknologi. 
 
Teknologi for behandling og pleie bidrar til at mennesker gis mulighet til å mestre egen 
helse bedre ved for eksempel kronisk lidelse. Automatisk måling av blodsukker, blodtrykk 
mv. er eksempler på slike tekniske hjelpemidler. 
En undersøkelse foretatt av KS i 2011 viste at velferdsteknologi i svært liten grad var tatt i 
bruk i norske kommuner (Hoen og Tangen 2011). Så godt som alle kommuner har tilbud om 
trygghetsalarm, men bare et fåtall har utvidede funksjoner koblet til trygghetsalarmen. 
Svært få kommuner har teknologi for sosial kontakt integrert i tjenestene. Bruk av PDAer 
(personlig digital assistent) er mer utbredt, men dette er teknologi som brukes av de ansatte 
og ikke av brukeren selv. Flertallet av kommunene som deltok i KS-undersøkelsen etterlyser 
informasjon om mulighetene som ligger i bruk av velferdsteknologi. De etterlyser også økt 
satsing på rådgivning om implementering og integrering i tjenestene. Samtidig så et flertall 
av kommunene på velferdsteknologiske løsninger som et rekrutteringsfortrinn framover, og 
uttrykte stor tro på at ulike former for velferdsteknologi kan benyttes i forebyggende tiltak. 
Fylkesmennene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal samarbeider med KS 
om utprøving av velferdsteknologi i flere av regionens kommuner (Det Midt-Norske 
Velferdsteknologiprosjektet). 10 utvalgte kommuner deltok i dette prosjektet med ulike 
delprosjekt.  Delprosjektene har vært: GPS/Sporingsteknologi, spillteknologi, vandrealarm i 
sykehjem, medisinering i institusjon og for hjemmeboende, ulik sensorteknologi, Paro-selen, 
velferdsteknologisk laboratorium og bruk av videokonferanseutstyr. Kommunene som deltar 
samarbeider med flere eksterne aktører, som ulike FoU-miljøer, Næringslivets 
hovedorganisasjon, Leverandørutviklingsprogrammet, næringslivsaktører og aktører som 
piloterer ulike programmer som skal fremme innovasjonskraft og innovasjonsevne i 
kommunene. Prosjektet ble avsluttet 31.12.13. I tillegg har flere kommuner hatt ulike 
velferdsteknologiprosjekt parallelt med det Midt-Norske, og dette vil fortsette fremover. 
Eksempel på bruk av ny teknologi: 

 Videokommunikasjon lokale foretak – kommunale arenaer – hjemme. Oppfølging av 

brukere. 

 Treningsapper, andre apper på telefon/nettbrett. 

 Spillteknologi på PC/TV for ulike formål og målgrupper. 

 Kompetanseutvikling og formidling via digitale plattformer. 

 
Det vises også til kapittel 9.2.9. 
      

Anbefalinger: 

 Det offentlige må være offensiv i å utvikle og ta i bruk ny teknologi som understøtter 
og utvikler kompetansesamarbeid og oppfølgingstiltak rettet mot grupper og 
enkeltindivider. Utviklingen må skje i samarbeid med brukerne, fagpersonell og 
næringslivet. 
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6. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten  
 
Dette kapitlet omhandler rehabilitering i sykehus og i de private rehabiliteringsinstitusjonene. 
Her omtales hvilke pasientgrupper som kan ha behov for rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten. Hvilken kompetanse må være tilstede i spesialisert rehabilitering, 
hvilken kapasitet for rehabilitering må de enkelte helseforetak ha, og hvordan bør tjenestene 
være organisert. Siste del av kapitlet omhandler spesielt de private 
rehabiliteringsinstitusjonene. Etter hvert under kapittel gis anbefalinger. 
 

6.1 Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 
Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten omfatter rehabilitering i sykehusene og i de private 
rehabiliteringsinstitusjonene. Alle med behov for rehabilitering trenger tjenester fra 
kommunen. Mange pasienter trenger også rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i perioder 
av forløpet. Behovet for dette er særlig tydelig i akuttfasen av sykdom eller skade, men er 
også til stede i senere faser og hos pasienter med kronisk sykdom.  
Jo tidligere etter et funksjonsfall rehabilitering starter, jo bedre blir resultatet. Rehabilitering 
i akuttfasen av alvorlige tilstander må derfor foregå i sykehus, hvor pasienten samtidig kan få 
medisinsk behandling, avansert pleie og tilgang til spesialtjenester som finnes i sykehuset. 
Spesialisert rehabilitering er også nødvendig for pasienter som ikke er i en akutt fase, men 
hvor rehabiliteringen krever spesiell kompetanse som finnes i sykehusenes 
rehabiliteringsavdelinger eller i de private rehabiliteringsinstitusjonene.  
 
6.1.1 Pasientgrupper med behov for spesialisert rehabilitering 
Behovet for rehabilitering bestemmes ikke av diagnosen alene, men av 
funksjonsnedsettelsen som følge av sykdom, skade eller medfødte tilstander.  
Spesialisthelsetjenesten har spesialkunnskap om kartlegging av funksjonsnivå både på organ- 
aktivitets- og deltagelsesdimensjonen i ICF, og har erfaring i hvordan rehabilitering kan 
utnytte potensialet for bedring.  De største pasientgruppene med behov for rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten beskrives nedenfor.  
 
Amputasjoner 
Det er både traumatiske og sirkulasjonsmessige årsaker til amputasjon. Pasientene har 
behov for spesialisert rehabilitering i enheter med erfaring innenfor området. Det er en 
forutsetning med nært og lett tilgjengelig samarbeid med ortopediingeniør og 
proteseverksted. Slike pasienter vil derfor sannsynligvis være et lite aktuelt område for de 
private rehabiliteringsinstitusjonene i vår helseregion.  
 
Funksjonssvikt hos barn og unge voksne 
Det finnes ikke spesielle tilbud til barn og unge voksne i vår region, og slike tjenester må nå 
kjøpes fra andre regioner  
 
Hjerneskader                                                                                            
I følge danske tall vil ca. 500-1000 pasienter med hjerneskade i Helse Midt-Norge RHF sitt 
nedslagsområde ha behov for rehabilitering i en eller annen form i løpet av 1 år. De fleste av 
disse pasientene har imidlertid sin hjerneskade pga. hjernekarsykdom.                                                                                        
Pasienter med alvorlig hjerneskade etter traumer har vanligvis stor dødelighet. Cirka 
halvparten av personer under 65 år med alvorlig hjerneskade dør i løpet av 3 måneder, mens 
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¾ av de som er eldre har tilsvarende dødelighet. Fra Hodeskadeprosjektets register ved St. 
Olavs Hospital vet en at ca. 20 personer med alvorlig traumatisk hodeskade overlever årlig. I 
tillegg blir 25-30 personer med moderat skade behandlet ved St. Olavs Hospital årlig. Noen i 
denne gruppen får også sin rehabilitering ved Sykehuset Levanger og Ålesund sjukehus. 
Ålesund sjukehus har også pasienter fra den første gruppen. 
Pga. spesielle kompetansekrav med blant annet nevropsykolog er dette en lite aktuell 
gruppe for de private rehabiliteringsinstitusjonene. Dette gjelder også senfasetilbud av type 
"hjerneskole". 
Ut i forløpet, når de mer sosiale rehabiliteringsmål skal nås, vil kommunene stå sentralt med 
ambulant kompetansebistand fra sykehuset. 
 
Hjerneslag   
Hvert år rammes 15 000 personer av hjerneslag i Norge. Av disse dør ca. 1/3 i akuttfasen, 1/3 
gjenvinner full funksjon og 1/3 får varig funksjonshemning. I 2012 ble i følge Norsk 
Hjerneslagregister 18 -23 % av de med hjerneslag rehabilitert i offentlig 
rehabiliteringsinstitusjon i Helse-Midt-Norge (18 % i Nord-Trøndelag, 22 % i Sør-Trøndelag og 
23 % i Møre og Romsdal). 
For mange av pasientene gis det i dag et bra tilbud i aksen mellom sykehusenes slagenheter 
og kommunene. Dette gjelder kanskje først og fremst de lettest rammede pasientene, og de 
som er så hardt rammet at kommunen må tilby varig institusjonsbasert omsorgstilbud. 
Når det gjelder slagpasienter med mer sammensatte funksjonsutfall og et sannsynlig 
potensiale for funksjonsforbedring er det tvilsomt om rehabiliteringsbehovet ivaretas i 
tilstrekkelig grad. Eksempel på dette er pasienter med kognitiv svikt, synsutfall og 
språkforstyrrelser. Denne pasientgruppen vil ha behov for tilbud i sykehus i tidligfase og 
privat rehabiliteringsinstitusjon senere. I senfasen vil det også være behov for tilbud i 
kommunene.  
 
Hjertesykdom                                                                                      
Sykdommer i hjertets blodforsyning, muskulatur, klaffer og ledningssystem er fortsatt svært 
vanlige. Hvert år får ca. 1200 pasienter bosatt i Midt-Norge utført blokking av blodårene til 
hjertet (perkutan koronar intervensjon), og mange flere lever med koronarsykdom. I tillegg 
blir ca. 480 hjerteoperert. Omtrent 10 000 mennesker har atrieflimmer eller andre 
rytmeforstyrrelser, og 19 000 har hjertesvikt.  
Ved enklere tilstander uten tilleggsproblematikk vil mange hjertepasienter klare seg med 
enkelttiltak som veiledet fysisk trening eller oppfølging av ernæring og røykeslutt. For 
pasienter med hjertesvikt er det i dag få rehabiliteringstilbud. Mange hjertesviktpasienter er 
eldre enn 65 år, har et sammensatt sykdomsbilde, og forekomsten av venstre ventrikkel 
hjertesvikt er økende. Behovet for rehabilitering vil øke både i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten for denne gruppen. 
Erfaring tilsier at pasienter med alvorlige akutte hendelser bak seg, eller som har 
rytmeforstyrrelser eller symptomer på hjertesykdom tross adekvat medisinsk behandling, vil 
ha behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for å gjenvinne et best mulig 
funksjonsnivå og unngå akutte sykehusinnleggelser. Anslagsvis 10 % av hjertepasientene 
faller inn under denne kategorien. Noen av disse pasientene har i dag et godt tilbud i de 
private rehabiliteringsinstitusjonene. I tillegg vil pasienter med sjeldne tilstander som 
pulmonal hypertensjon, hjertetransplantasjon og voksne med medfødte hjertefeil ha behov 
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for spesialisert rehabilitering i enheter med erfaring med slike tilstander. Pasienter fra Midt-
Norge med disse sykdomstilstandene rehabiliteres ved institusjoner utenfor regionen.   
 
Kreft                                                                                                   
Årlig får 30 000 nordmenn kreft. På landsbasis lever 200 000 som har gjennomgått 
behandling for sykdommen. Både tidligere og gjeldende behandlingsopplegg for 
kreftsykdom innebærer ofte langvarige og aggressive kombinasjonsbehandlinger. For 
kreftpasienter vil følgetilstander etter behandlingen være en viktig årsak til redusert 
funksjonsnivå og deltagelse. Studier av rehabilitering for kreftpasienter har vist redusert 
trøtthet (fatigue), angst og depresjon og bedring i helserelatert livskvalitet og deltagelse i 
arbeidslivet. 25 % av norske kreftpasienter hadde følt behov for rehabilitering under 
forløpet. Det er sannsynlig at enkelttiltak vil dekke en del av dette behovet.  
Rehabilitering i private institusjoner er godt egnet for denne gruppen, fordi de tilbyr 
spesialisert rehabilitering i omgivelser med mindre preg av sykehus. Kreftrehabilitering er et 
nytt felt sammenlignet med annen rehabilitering. Rehabilitering i helseforetak eller 
rehabiliteringsinstitusjoner for denne pasientgruppen bør derfor knyttes til forsknings- eller 
utviklingsprosjekter slik at vi kan få erfaring med hvilke underdiagnoser eller type 
funksjonsfall som bør prioriteres, i hvilken fase av sykdomsforløpet og hvilken type 
rehabilitering som bør tilbys. 
   
Lungesykdommer                                                                                                    
KOLS forekommer hos 7 % av den voksne befolkningen og har en årlig insidens på 1 %. Det 
innebærer 6000 nye tilfeller i Midt-Norge årlig. Rehabilitering av KOLS-pasienter har 
dokumentert effekt på funksjonsnivå og livskvalitet, og halverer behovet for akutte 
sykehusinnleggelser. Gruppen har behov for tiltak både i kommunen og i 
spesialisthelsetjenesten. Sarcoidose, interstitielle lungesykdommer, bronkiektasier, cystisk 
fibrose og lungesvikt er sjeldne sykdommer og trenger spesialisert rehabilitering. Pasienter 
med astma kan ha behov for rehabilitering ved alvorlig sykdom eller ved kompliserende 
faktorer. Pasientopplæring og fysisk trening har gode helseeffekter hos øvrige astmatikere, 
og dette kan ivaretas i kommunene.  
Spesielt for KOLS-pasienter anbefales bred, tverrfaglig spesialisert vurdering tidlig i forløpet 
for å kartlegge behov for rehabilitering, og tidlig intervensjon har stort potensiale for effekt. 
Pasienter med mild KOLS kan i stor grad få sitt videre rehabiliteringstilbud i kommunene. Det 
er spesielt viktig med rehabilitering for pasienter med tungpustethet i daglige aktiviteter, 
eller som har vært sykehusinnlagt. Pasienter med moderat eller alvorlig kols, med 
kompliserende faktorer eller hyppige sykehusinnleggelser bør rehabiliteres i 
spesialisthelsetjenesten.  
Svært mange pasienter med lungesykdom har nattlige symptomer og 
respirasjonsforstyrrelser, og har behov for kartlegging og intervensjon gjennom hele døgnet 
som ledd i rehabiliteringen.  Døgnrehabilitering har derfor fortsatt en sentral plass. Tidlig-
rehabilitering bør starte i sykehus, og alltid vurderes når pasienter er innlagt med akutte 
forverrelser.  De private rehabiliteringsinstitusjonene kan ivareta rehabilitering i øvrige faser. 
  
Multiorgansvikt 
Multiorgandysfunksjon forekommer hos 15 % (2-25 %) av alle intensivavdelings- 
pasienter. I tidsrommet 2000-2004 var det ved St. Olav Hospital årlig gjennomsnittlig 
diagnostisert 17 pasienter med inflammatorisk nevropati, 14 med Acute respiratory distress 
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syndrome og 4 pasienter med Guillain Barre syndrom. Disse pasientene er ofte kritisk syke 
med behov for godt utbygget akuttberedskap. En sentralisert samordning av disse 
pasientene vil kunne avlaste de akuttmedisinske akuttavdelingene og intensivavdelingen, og 
videre sørge for at rehabilitering blir fokusert.  I første omgang vil en enhet på 8 senger ved 
St. Olavs Hospital trolig dekke behovet. 
   
Multitraume  
Multitraume er definert som en skade i mer enn ett organsystem (for eksempel fracturer 
med annen organskade). Dette er følgetilstander etter høyenergiulykker. 
I en tidligere rapport fra Ullevål sykehus var den årlige insidensen av personer med 
multitraumer 16/100 000 i Osloregionen, eller 800 tilfeller i Norge, noe som skulle tilsvare 
vel 100 i vår region. I årene 2000-2003 var det gjennomsnittlig 56 per år som fikk diagnosen 
multitraume etter innleggelse i St. Olavs Hospital. Denne sykdomsgruppen medfører 
komplekse rehabiliteringsutfordringer og krever velfungerende samhandling med andre 
akuttmedisinske fagområder. Dette er en ressurskrevende pasientgruppe som i dag blir tatt 
hånd om på ortopediske avdelinger, eller ved intensivenheter hvor rehabilitering ikke er 
spesielt fokusert. Det er hensiktsmessig med et slikt tilbud i helseregionen for å gi et bedre 
tilbud og for å avlaste de akuttmedisinske avdelingene. Trolig vil en enhet/avdeling på 8 
plasser dekke behovet i regionen. Det kan diskuteres om en slik enhet skal være organisert 
under Ortopedisk avdeling eller Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, men enheten 
bør ledes av en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, og den bør være lokalisert til 
St. Olavs Hospital.   
 
Muskel-skjelett-sykdommer 
Ca. 15 % av voksenbefolkningen har til enhver tid plager fra muskel-skjelett-systemet. I Midt-
Norge vil det utgjøre ca. 80 000. 
Ut fra engelske beregninger kan det sies at av disse trenger anslagsvis 10 % kompleks 
tverrfaglig rehabilitering, dvs. ca. 7 800 personer. 
Det er viktig å ha kunnskap om hvilke pasienter som trenger slik helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten. Samtidig er det behov for økt innsats på feltet 
informasjon/kompetanseoverføring til kommunehelsetjenesten, slik at de blir i stand til å gi 
adekvat behandling til det store antall pasienter i denne diagnosegruppen. Den kognitive 
behandlingskompetansen som er opparbeidet i faget Fysikalsk medisin og rehabilitering de 
siste årene, kan med hell benyttes på dem som ikke kommer til rette i vanlige opplegg med 
helhetlig aktivering.  
Det er lite behov for innleggelse ved denne diagnosegruppen, annet enn ved betydelig 
dysfunksjon og postoperativt etter kirurgisk inngrep. I dag finnes gode polikliniske tilbud på 
sykehusene i regionen, men det er liten mulighet for innleggelse i sykehus. De private 
rehabiliteringsinstitusjonene tilbyr i noen grad døgnopphold også som ledd i arbeidsrettet 
rehabilitering.  
 
Nevrologiske sykdommer 
Pasienter med kronisk og progredierende nevrologiske sykdommer omfatter flere diagnoser 
som blant annet Mb. Parkinson, Multippel Sclerose, ALS, Guillan Barre, muskeldystrofier og 
epilepsi. De fire siste diagnosegruppene vil være knyttet til sykehusbehandling pga. sjeldne 
forekomster, kompleksitet og behov for spisset medisinsk kompetanse. Noen av disse 
gruppene har også nasjonale tilbud. I Norge er det 100 til 150 nydiagnostiserte med Mb. 
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Parkinson per år. I Helse Midt-Norge lever ca. 800 med denne sykdommen. Cirka 30 % av 
disse har behov for rehabilitering. Mange av disse vil kunne få sin rehabilitering i private 
rehabiliteringsinstitusjoner etter akuttfasen. Det er 1700 med diagnosen Multippel Sclerose i 
Helse Midt-Norge. Cirka 30 % av disse vil til enhver tid ha behov for rehabilitering. Mange av 
disse vil kunne få sin rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner eller 
interkommunalt/kommunalt etter akuttfasen. For dem som får et slikt tilbud for første gang 
kan det være hensiktsmessig med et gruppeopplegg sammen med pårørende, med innslag 
av likemannsarbeid og i samarbeid med nevrolog og rehabiliteringslege. 
 
Revmatologi 
Når det gjelder inflammatoriske tilstander, er tilbud fra de private rehabiliterings-
institusjonene mest aktuelle i forbindelse med funksjonssvekkelse. Revmatikere med de 
mest komplekse tilstandene får rehabiliteringstilbud ved Nasjonal kompetansetjeneste for 
revmatologisk rehabilitering (NRRK) ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. 
 
Ryggmargskade 
I Norge lever anslagsvis 1700 med traumatisk ryggmargsskade. Ryggmargskadeenheten ved 
St. Olavs Hospital har medisinsk ansvar for de 6 nordligste fylkene i Norge. Hvert år får ca. 
60-80 personer i Norge en traumatisk ryggmargsskade og ca. 30-40 personer får en 
atraumatisk ryggmargsskade. Med et befolkningsgrunnlag på knapt 1,2 mill. innbyggere vil 
det tilsvare ca. 17 traumatiske og 12 atraumatiske skader årlig. Gjennomsnittlig oppholdstid 
for primærrehabilitering er på vel 4 uker. 
Primærrehabilitering av ryggmargsskade er en flerregional funksjon for Helse Midt-Norge 
RHF og Helse Nord RHF.  Ved Spinalenheten på St. Olavs Hospital er det i dag 10 plasser i 
tillegg til 1-2 dagplasser og poliklinisk virksomhet. Slike skader krever livslang oppfølging pga. 
de komplekse funksjonsutfall i ulike organer. Pga. økte muligheter for å leve nærmest 
normalt lange liv vil det være et økende behov for kontroller og profylaktiske tiltak.   
Voksne med ryggmargsbrokk burde også vært fulgt opp på denne avdelingen, men her er det 
ikke automatikk i overføringen fra habiliteringstjenesten. 
 
Sanseforstyrrelser 
Det er ingen tilbud for pasienter med syns- og hørselshemminger i regionen slik at det må 
gjøres avtaler med institusjoner utenfor vår region. 
 
Sykdommer som gir generell funksjonssvikt 
For en del pasienter er funksjonssvikten, sett i forhold til de roller og oppgaver de står 
overfor i sin hverdag, mer omfattende enn graden av sykdom isolert sett. Den somatiske 
sykdommen vil ofte være ivaretatt i helseforetakenes primæravdelinger eller i 
primærhelsetjenesten, men funksjonssvikten kan være til hinder for å klare dagliglivet eller 
for å gjenoppta vanlig arbeid. ICF brukes til kartlegging, målsetting og for å sette i verk tiltak 
rettet mot funksjonshemning, deltakelse og omgivelser. Rammeverket danner grunnlag for 
all rehabilitering, og er spesielt viktig for denne pasientkategorien. 
Den somatiske diagnosen vil ofte komme i bakgrunnen. Rehabiliteringsavdelinger i 
spesialisthelsetjenesten har kompetanse innen kognitive teknikker i tillegg til medisinsk 
spesialistkunnskap og kan derfor ivareta helheten. Basert på en slik strategi vil 
behandlingstilbudet favne funksjonsbegrensninger hos personer med ulike diagnosegrupper 
som for eksempel kompleks ortopedisk sykdom, generell funksjonssvikt etter ulike akutte 
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sykdommer, kroniske smertetilstander og somatoforme plager. De private 
rehabiliteringsklinikkene, med aktiv trening og kognitiv terapi i sine døgnbaserte opphold, 
har vist seg å være et viktig tilskudd til poliklinisk- og dagtilbudsbaserte opplegg i 
sykehusene. 
Det er plasser for slik virksomhet ved sykehusene i Ålesund og Levanger, men ikke ved St. 
Olavs Hospital. 
 
Sykelig overvekt 
Tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser at forekomsten av fedme er økende i alle 
aldersgrupper, mest hos unge voksne og betydelig mer hos menn enn hos kvinner. Også 
andelen av personer med sykelig overvekt (BMI ≥ 40) er økende. Pasienter med sykelig 
overvekt blir i dag henvist til overvektpoliklinikkene ved indremedisinske- og pediatriske 
avdelinger i Ålesund og ved St. Olavs Hospital. Muritunet har tilbud til barn og ungdom 
mellom 13 og 18 år, og Røros Rehabilitering til familier med overvektige barn mellom 7 og 13 
år, begge steder sammen med pårørende.  Preliminære forskningsresultater fra St. Olavs 
Hospital viser at jevnlige opphold i institusjon for barnefamilier med overvektige barn har 
bedre effekt enn poliklinisk oppfølging. Ved Muritunet utredes også pasientene bredt 
lungemedisinsk- og respirasjonsfysiologisk på grunn av generell tendens til fedmebetingede 
respirasjonsproblemer. Røros Rehabilitering har i tillegg lang erfaring med og flest 
behandlingsplasser for voksne med sykelig overvekt. I tett samarbeid med Regionalt Senter 
for Sykelig Overvekt (RSSO) ved St. Olavs Hospital har Røros Rehabilitering drevet 
forskningsbasert livsstilsbehandling for denne gruppen siden 2005. Resultatene viser gode 
resultater på vektreduksjon og bedring i fysisk arbeidskapasitet ett og to år etter 
rehabiliteringsopphold.                                                                                                                   
Antall overvektige i Norge som har behov for behandling er større enn hva 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten per i dag kan håndtere hver for seg.  De 
mest komplekse tilfellene med behov for tverrfaglig tilnærming trenge et tilbud i 
spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten bør også ha en særskilt rolle i forhold til å 
utvikle gode modeller og erverve ny kunnskap til livsstilsendring for sykelig overvektige. 
Videre må denne kunnskapen formidles til kommunene som vil ha et større ansvar i 
fremtiden (jfr. Samhandlingsreformen). Det må påregnes litt tid før kommunene er klare til å 
ta ansvar for denne pasientgruppen og spesialisthelsetjenesten vil ha en viktig utrednings- 
og kompetanseoverførende rolle i denne prosessen. Pasienter med sykelig overvekt har i vår 
helseregion i dag et sykehusbasert tilbud gjennom overvektpoliklinikkene ved 
indremedisinske- og pediatriske avdelinger i Ålesund og ved St. Olavs Hospital. Opererte 
pasienter mottas til postoperativ, tverrfaglig rehabilitering ved Røros og Muritunet. 
Pasienter som av ulike grunner ikke blir operert, mottar også et omfattende tverrfaglig 
rehabiliterings-/og livsstilstilbud med blant annet ernæringsfysiolog, psykolog og annet 
fagpersonale med utdannelse i kognitiv terapi.  
 
6.1.2 Nåværende kapasitet 
Nasjonal kapasitet 
Tall fra Helsedirektoratet (Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2011) viste at i overkant 
av 30 000 pasienter ble rehabilitert i norske sykehus og i underkant av 25 000 i de private 
rehabiliteringsinstitusjonene. Cirka halvparten av dem som mottok rehabilitering i 
sykehusene fikk tilbudet i form av poliklinisk konsultasjon eller som dagpasient. I de private 
rehabiliteringsinstitusjonene ble tilbudet i det alt overveiende gitt som døgnopphold.  
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Noe over 7000 pasienter mottok vertikal rehabilitering ved annen klinisk sykehusavdeling. 
Om lag halvdelen av disse ble senere kanalisert over i generell rehabiliteringsavdeling, mens 
den andre halvdelen ble overført til privat rehabiliteringsinstitusjon eller utskrevet til 
hjemkommunen. 
I perioden fra 2005 til 2010 ble sengekapasiteten på landsbasis redusert fra 25 til  
22 døgnplasser/100 000 innbygger. Den polikliniske rehabiliteringsvirksomheten i 
helseforetakene er redusert, og kravene til DGR (Diagnose Relaterte Grupper) for 
dagrehabilitering er innskjerpet. 
 
Regional kapasitet 
I tidsrommet fra 2005 til 2010 ble døgn- og dagpostkapasiteten i følge Riksrevisjonen 
redusert med 9 % i Helse Midt-Norge. Landsgjennomsnittet viste 8 % reduksjon. Samtidig har 
det vært en reduksjon på 5 % i antall produserte DRG i vår helseregion. Da de private 
rehabiliteringsinstitusjonene inngikk sine nåværende avtaler med det regionale 
helseforetaket i 2009, resulterte det i en samlet reduksjon på 78 døgnplasser, eller 26 %. 
Denne reduksjonen i Helse Midt-Norge var betydelig større enn i de andre helseregionene. 
Med unntak av pasienter med hjerne-kar-sykdom, har pasienter bosatt i Midt-Norge et 
lavere forbruk av rehabiliteringstjenester enn landsgjennomsnittet, og det er i tillegg 
forskjeller innad i regionen.  
 
 
Tabell 6.0   Pasienter og mottakere av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten. 
Antall pasienter per 1000 innbyggere 

  
2010 

 
2011 

 
2012 

 
Relativt nivå 2012 

 
 
 
 
 
 
Norge totalt 

 
Primær døgn-rehabilitering 
 

 
2,6 

 

 
2,2 

 

 
2,0 

 

 
100 

 
Sekundær døgn-rehabilitering 
 

 
1,7 

 

 
1,6 

 

 
1,6 

 

 
100 

 

 
Dag- og poliklinisk rehabilitering 
 

 
3,3 

 

 
3,4 

 

 
3,4 

 

 
100 

 
Private rehabiliteringsinstitusjoner 
 

 
5,6 

 

 
4,9 

 

 
5,1 

 

 
100 

 

 
 
 

 
Helse Midt-
Norge RHF 

 
Primær døgn-rehabilitering 
 

 
1,8 

 

 
1,8 

 

 
1,7 

 

 
85 

 
Sekundær døgn-rehabilitering 
 

 
2,1 

 

 
2,2 

 

 
2,3 

 

 
142 

 
Dag- og poliklinisk rehabilitering 
 

 
5,6 

 

 
5,8 

 

 
5,6 

 

 
162 

 

 
Private rehabiliteringsinstitusjoner 
 

 
5,6 

 

 
5,7 

 

 
5,1 

 

 
99 

Kilde: Samhandlingsstatistikk 2012-13 Rapport IS-2138  Helsedirektoratet 
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Tabellen nedenfor viser antall innleggelser for rehabilitering per 1000 innbyggere fordelt på 
diagnosegrupper og helseforetak. 
  
 
Tabell 6.1   Noen innleggelsesdiagnoser til primærrehabilitering institusjoner med ISF 
                    per/1000 innbygger 2011 (Antall)                                                                 

 
Område/ 
Personer i 
nedslagsområdet 

 
Kronisk sykdom 
nedre luftveier 

 
Hjerte/kar- 
sykdom 

 
Ledd- 
sykdom 

 
Rygg- 
sykdom 

 
Bløtdels- 
sykdom 

 
Alle diagnoser 
 
 

Helse Midt-Norge 
686 000 

0,2 
(137) 

0,4 
(274) 

0,2 
(137) 

0,1 
(69) 

0,1 
(69) 

2,1 
(1400) 

Møre&Romsdal 
250 000 

0,3 
(75) 

0,6 
(150) 

0,4 
(100) 

0,1 
(25) 

0,1 
(25) 

2,9 
(725) 

Sør-Trøndelag 
290 000 

0,1 
(29) 

0,3 
(87) 

0,1 
(29) 

0,1 
(29) 

0,1 
(29) 

1,6 
(464) 

Nord-Trøndelag 
130 000 

0,2 
(26) 

0,5 
(65) 

0,1 
(13) 

0,1 
(13) 

0,1 
(13) 

1,8 
(234) 

Landsgjennomsnitt 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 2,5 

Kilde: Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-2067 Helsedirektoratet 

 
For en del diagnoser foretas i tillegg rehabilitering i akuttavdelingene eller i andre kliniske 
avdelinger der rehabilitering ikke er hoveddiagnose.   
Sammenlignet med resten av landet er det høyere aktivitet ved dag- og poliklinisk 
rehabilitering i Midt-Norge. 
Helse Midt-Norge har 105 døgnplasser i sykehusenes rehabiliteringsavdelinger og kjøper 229 
døgnplasser og 69 dagplasser ved 8 private rehabiliteringsinstitusjoner. I forhold til 
folketallet er det flest plasser lokalisert i Nord-Trøndelag og færrest i Møre og Romsdal 
(Tabell 6.3) 
 
 
Tabell 6.2 Samlet antall døgnplasser i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge i – 

 Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Sum 

døgnplasser 

Plasser i sykehus 56* 15 34 105 

Plasser i 

privatinstitusjon 

50 62 117  229 

Sum spesialist-  

helsetjenesten 

106 77 151  334 

Plasser per 1000 innb. 0.4 0.6 0.5  0.5 

*Fysikalsk.medisinsk. avd. Ålesund 14, Nevrologisk avd. Molde 4, Aure rehabilitering 20, Mork rehabilitering 
 18 plasser  
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6.1.3 Kompetanse i spesialisthelsetjenesten 
Pasientbehandling 
Spesialisert rehabilitering kombinerer inngående kunnskap om den enkelte diagnose med 
kunnskap om de kognitive prosessene som er grunnleggende for at pasienten skal kunne 
bære rollen som en drivende aktør i sin egen rehabilitering. I spesialisthelsetjenesten er det 
mulig å bygge opp team med slik kompetanse. Spesialisert rehabilitering er avhengig av høy 
medisinsk kunnskap om de diagnosene som gjør rehabilitering nødvendig. I motsatt fall vil 
prosessen stoppe opp i påvente av avklaring fra spesialister fra andre deler av helsevesenet. 
Spesialisert rehabilitering foregår i dag i større grad parallelt med diagnostikk og medisinsk 
behandling.  
 
Kriterier for rehabilitering i sykehus: 

1. Høyspesialisert medisinsk ekspertise, eventuelt nær tilgang til andre høyt 
spesialiserte funksjoner.     

2. Tilgang til kostbart/avansert utstyr. 
3. Muligheter for subspesialisering. 
4. Parallell medisinsk behandling og rehabilitering. 

 
Døgnrehabilitering i sykehus er hensiktsmessig blant annet for pasienter der rehabilitering 
starter mens de ennå befinner seg i medisinsk eller kirurgisk akuttavdeling, og for pasienter 
som tilhører tallmessig små, men spesielle grupper. 
Døgnrehabilitering i de private rehabiliteringsinstitusjonene er særlig egnet ved behov for 
spesialisert, bred, tverrfaglig rehabiliteringssetting til ferdigdiagnostiserte pasienter med 
etablert behandlingsopplegg, og med et medisinsk overvåkingsbehov som ikke krever at 
pasienten må være i sykehus. En særlig viktig rolle har de private 
rehabiliteringsinstitusjonene i forhold til pasienter som kommer fra kliniske 
sykehusavdelinger som ikke har rehabilitering som sin hovedoppgave.   
 
Dagtilbud vil kunne kreve sykehusbasert tjenester ved krav om spesifikk kunnskap i senere 
faser av tilstanden, for eksempel ved oppfølging av hjerneskader og ryggmargsskader.  
I de private rehabiliteringsinstitusjonene kan dagtilbud være et alternativ når 
rehabiliteringen ikke må foregå i institusjon gjennom hele døgnet, og dersom reisevei ikke 
utgjør en for stor barriere. 
 
Poliklinisk vil sykehusrehabilitering først og fremst skje i form av tverrfaglige tilbud både som 
et generelt rehabiliteringstilbud og rettet mot spesielle grupper som for eksempel tverrfaglig 
tilnærming til tilstander i bevegelsesapparatet. Der de private rehabiliteringsinstitusjonene 
har spesialkompetanse innenfor felt som utfyller tilbudet i helseforetakene, kan poliklinisk 
rehabilitering være aktuelt også der. 
 
Ambulant virksomhet ut til kommunene vil særlig være aktuelt å samordne tiltak til 
enkeltpasienter ved mer komplekse og sjeldne tilstander. Tilsvarende gjelder der pasientens 
hjemkommune trenger tilført kompetanse, og der bistanden av praktiske grunner bør forgå i 
pasientens dagligliv. Trolig vil slik virksomhet kunne demme opp for ressursbruk i 
spesialisthelsetjenesten, blant annet ved å forhindre innleggelser.   
I tillegg vil sykehusene også ha oppgave i forhold til utveksling av rehabiliteringskompetanse 
på mer generell basis. Dette vil kreve at mottakskommunen etablerer mottaksteam der den 
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overførte kompetansen kan forankres, og ambulante team som systemtiltak ansees som 
spesielt hensiktsmessig for å oppfylle intensjonen i samhandlingsreformen om å utvikle 
rehabiliteringstilbudene i kommunene. 
Ambulante team har fire hovedoppgaver: 

1. Yte spesialistbistand til kommuner der rehabiliteringen med fordel kan forgå i 
kommunen. 

2. Følge pasienter ut i kommuner der det er behov for å overføre kompetanse for den 
enkelte pasient.  

3. Foreta hjemmebesøk til liggende pasienter for å vurdere behov for endringer i 
hjemmet og planlegge utskrivninger fra sykehus.  

4. Tilby kurs og overføring av kompetanse til kommunene.  
 
Spesialisert helsepersonell 
I utdanning av helsepersonell har rehabilitering som fagfelt begrenset plass. Dette innebærer 
at kompetansebygging innen rehabilitering i stor grad foregår som videreutdanning og 
gjennom arbeidserfaring. Langt de fleste helsearbeidere innen rehabilitering i dag har lært 
faget gjennom det daglige arbeidet. Slik vil det også være i nær framtid. Derfor er det helt 
avgjørende at det finnes fagmiljøer innen spesialisert rehabilitering med tilstrekkelig 
størrelse, faglig bredde og erfarings- og forskningsbasert kunnskap. Slike miljøer er også 
nødvendige forutsetninger for de formelle videreutdanningene. Formalisert videreutdanning 
finnes for leger, og likeledes er det videreutdanning i rehabilitering for helsepersonell med 3-
årig høyskoleutdanning, blant annet på høyskolene i Ålesund og Levanger. Det finnes også 
studier på mastergradsnivå innen rehabilitering.  
Sideutdanning innen spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering er allerede i dag 
populær blant primærleger, og mulighetene for å ta slik sideutdanning bør styrkes. 
Ordningen med praksiskonsulenter bør opprettholdes. 
 
Forskning og utvikling 
Innenfor flere fagområder er bestanddeler og effekter av rehabilitering godt dokumentert, 
mens vi på andre områder har begrenset kunnskap. Vi vet dessuten for lite om hvordan vi 
setter inn de rette ressursene i spesialisthelsetjenesten til rett tid og med rett dosering.  Det 
er en økende utfordring å legge til rette for tilstrekkelig nærhet mellom forskning, utvikling 
og klinisk arbeid slik at medisinsk, helsefaglig og forskningsteknisk spisskompetanse kan 
bidra til å korte veien fra kunnskapsfront til praksis. Diagnosebaserte kvalitetsregistre vil 
være til hjelp i oppbygging av kunnskap også i rehabiliteringsfeltet. I vår helseregion er det 
opprettet slike registre for slagpasienter, for hjerneskadepasienter og for pasienter med 
ryggmargskader. Et nasjonalt register for nakke- og ryggrehabilitering starter på nyåret 2014. 
Det er avgjørende at innsatsen som gjøres på nasjonalt nivå ved Helsedirektoratet, 
Kunnskapssenteret og CHARM koordineres med de regionale helseforetakene slik at en 
unngår parallelle prosesser og manglende innbyrdes avklaring og sammenheng.  
     

Anbefalinger: 
 Forskningsfeltet innen rehabilitering må styrkes både nasjonalt og regionalt. Spesielt 

gjelder dette forskning på effektene av ulike tiltak, både på individ- og systemnivå. 

  Det må etableres et program for slik forskning i regionen, med deltagelse fra NTNU, 
høyskolene, kommunene, de private rehabiliteringsinstitusjonene og helseforetakene. 
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 Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering ved St. Olavs Hospital må som 
universitetssykehusavdeling ta et særskilt ansvar for å initiere og styrke forskning og 
fagutvikling innen rehabilitering i regionen. Det må opprettes et professorat i fysikalsk 
medisin og rehabilitering ved NTNU. 

 
6.1.4 Finansieringsordninger i spesialisthelsetjenesten 
I sykehusene benyttes DRG-finansiering. Det samme har vært tilfelle med Mork 
Rehabiliteringssenter som er definert som en integrert del av den sykehusbaserte 
rehabiliteringstjenesten i Møre og Romsdal. Dagens økonomiske refusjonssystem for 
rehabilitering i sykehus er utviklet for diagnostikk og behandling, og er ikke tilpasset den 
tverrfaglige rehabiliteringen.  
Det skilles mellom kompleks og vanlig rehabilitering, grovt sett etter hvor mange 
fagpersoner som er engasjert. Dette er ikke synonymt med kompleksiteten i 
rehabiliteringsprosessen. Helseforetakene er i tillegg pålagt å holde andelen kompleks 
rehabilitering under 45 % uavhengig av profilen på det tilbudet som gis på de ulike 
sykehusene. Disse forholdene innebærer at rehabilitering er underfinansiert i DGR-systemet 
sammenlignet med medisinsk diagnostikk og behandling. 
I finansieringsmodellen er rehabilitering delt inn i primær og sekundær rehabilitering. 
Primær rehabilitering er definert som sykehusopphold hvor hovedhensikten er selve 
rehabiliteringsprosessen, mens sekundær rehabilitering blir definert som et opphold der 
rehabilitering er en del av prosessen. Disse begrepene er ikke i samsvar med faglige termer 
og kan derfor mistolkes av fagfolk.  
De private rehabiliteringsinstitusjonene er finansiert av det regionale helseforetaket (RHF) 
etter anbudsrunder, og avtalene spesifiserer struktur- og prosesskvalitet for de enkelte 
delytelsene. Systemet gir RHF mulighet for tettere oppfølging av de tjenestene som leveres 
enn for rehabilitering i helseforetakene. Finansieringen er fortsatt i stor grad knyttet til 
leverte pasienttjenester, selv om fokus på forskning, pårørende og undervisning av 
helsepersonell har blitt tillagt økt vekt ved avtaleinngåelse. 
 

      Anbefalinger: 

 Takstreglene for den sykehusinterne innsatsstyrte finansiering for rehabilitering må 
endres, slik at rehabiliteringsavdelingene blir kreditert avdelingenes reelle innsats. 

 Finansieringsordningene må innrettes slik at ambulante team, poliklinisk og 
gruppebasert rehabilitering stimuleres. For å oppnå dette må takster som begrenser 
samhandling identifiseres, slik at nye takster som støtter opp om samhandling mellom 
nivåene utvikles. 

 Det bør innføres ISF-finansiering av ambulante rehabiliteringsteam. 

 

6.2 Rehabiliteringsavdelingene i helseforetak i Midt-Norge   
6.2.1 Framtidig organisering og kapasitet 
Fordelingen mellom helseforetak og rehabiliteringsinstitusjoner, og mellom vertikal og 
horisontal rehabilitering, er historisk fundert og har ikke kommet i stand som resultat av 
noen overordnet plan. Det er behov for å videreutvikle rehabiliteringsfeltet i større grad 
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gjennom å etablere arenaer for samarbeid om gode pasientforløp der regionens samlede 
spesialiserte rehabiliteringskapasitet utnyttes.  
I helseforetakene har det sannsynligvis skjedd en økning i rehabiliteringsprosesser som 
foregår i andre spesialavdelinger enn avdelinger fysikalsk medisin og rehabilitering (vertikal 
rehabilitering). Det betenkelige er at det samtidig har skjedd en nedtrapping av 
virksomheten i de avdelingene som har spesialkompetanse i rehabilitering (horisontal 
rehabilitering). Utfordringen innenfor vertikal rehabilitering er å forhindre at diagnostikk og 
behandling tar så mye ressurser at kvaliteten på rehabiliteringen forringes, eller at mangel 
på rehabiliteringskompetanse fører til at behov ikke blir avdekket eller innsatsen fraksjonert. 
Et økende press på disse avdelingene om å korte ned pasientenes liggetid virker i samme 
retning. Det er også en fare for at det settes likhetstegn mellom opptrening, eller andre gode 
enkelttiltak og tverrfaglig rehabilitering. Kvaliteten kan heves dersom det blir avsatt flere 
ressurser til tverrfaglige team som inkluderer lege, og til å øke kunnskapen om rehabilitering 
i disse avdelingene. Bruk av rehabiliteringsplan som dokumentasjon på den rehabiliteringen 
som har foregått, foreslås som ledd i kvalitetssikring av vertikal rehabilitering. 
 
Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering har i sin Generalplan tidligere estimert 
at det er behov for 1 spesialist per 25 000 innbygger. Det vil si et anslag på 28 spesialister i 
fysikalsk medisin og rehabilitering i vår region, som for tida har bare 20 spesialister i 
helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner. Utdanningskapasiteten for spesialiteten 
må derfor styrkes. 
 
Alle tre helseforetak i Midt-Norge har avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering. 
Avdelingene i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal er lokaliserte i sykehuset.  De tar i mot 
pasienter til rehabilitering uavhengig av diagnose. 
 
St. Olavs Hospital HF 
St. Olavs Hospital gir rehabiliteringsopphold for pasienter med ryggmargskader, hodeskader 
og hjerneslag. Rehabilitering med hodeskader og hjerneslag foregår i Avd. Lian som er 
lokalisert utenfor sykehuset. Spinalenheten ligger i sykehuset og dekker også behovet for 
ryggmargskadde fra Nord-Norge.  
I tillegg har St. Olavs Hospital Klinikk for kliniske servicefunksjoner som gir et tverrfaglig 
poliklinisk og dels gruppebasert rehabiliteringstilbud (fysioterapi, ergoterapi, logopedi, 
ernæringsfysiologi) til pasienter ved andre kliniske avdelinger i sykehuset. I øyeblikket er det 
ingen planer om å få til faglig samarbeide mellom Klinikk for fysikalsk medisin og Klinikk for 
kliniske servicefunksjoner. Heller ikke Koordinerende Enhet i helseforetaket er organisert slik 
at det er faglig samarbeide med de to klinikkene.  
Helseforetaket mangler sengeavdeling for generell rehabilitering, og det anbefales opprettet 
en slik avdeling med ansvar for et videre spekter av tilstander. 
Ved Avdeling for ryggmargskadde ved St. Olavs Hospital er det behov for 10 døgnplasser for 
primærrehabilitering og 3 plasser til senfaserehabilitering i tillegg til dagpasientplasser og 
poliklinisk virksomhet. I tillegg trenger enheten også bemanning til ambulant virksomhet. 
Det er behov for noen sengeplasser for pre- og postoperative spinale pasienter. En slik 
avdeling vil kunne være ledet av spesialist i Fysikalsk medisin og rehabilitering, men den bør 
være lokalisert nær kirurgisk behandlingsarena, da det er snakk om nært samarbeid mellom 
rehabilitering og kirurgisk kompetanse. Slike pasienter trenger oftest få dagers døgnopphold. 
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For pasienter med kompliserte skader i bevegelsesapparatet (multitraume) foreligger dårlige 
data for beregning av dagplasser, men ut fra erfaringer fra Ortopedisk avdeling vil en i første 
omgang foreslå en enhet på 8 behandlingsplasser ved St. Olavs Hospital. Plassene bør i 
første omgang øremerkes for pasienter med skadebakgrunn, men en kan tenke seg at 
kompliserte, elektive tilstander (for eksempel pasienter med amputasjoner) kan 
rehabiliteres i enheten ved eventuell ledig kapasitet. Dette vil gi betydelig 
rehabiliteringsgevinst, samtidig som det vil avlaste akuttavdelingene ved ortopedisk avdeling 
og intensivavdelingen. Det vil også bedre mulighetene for kompetanseoverføring til 
kommunene. Det er ønskelig med en samorganisering mellom Ortopedisk avdeling og Klinikk 
for fysikalsk medisin og rehabilitering.  
Rehabilitering av hjerneskade krever bred og kompleks kompetanse. Det bør være en slik 
enhet knyttet til St. Olavs Hospital. Det er også behov for et slikt rehabiliteringstilbud ved 
Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF.  
Pasienter med multiorgansvikt er ofte svært kompliserte og ressurskrevende pasienter med 
behov for tverrfaglig koordinering og spesialisering. Det er stort behov for å få organisert 
bedre pasientforløp for denne gruppen. Rett bemannet vil en egen avdeling kunne fungere 
som en intermediæravdeling for de akuttmedisinske avdelingene, og vil redusere presset på 
de akuttmedisinske/intensivavdelinger og behovet for å flytte pasienter ut av regionen.  
 
 
Tabell 6.3  Rehabilitering i St. Olavs Hospital HF med forslag til nye tiltak markert 

Klinikk/ 

avdeling 

Seksjon Pasientgrupper Senge-plasser Poliklinikk og 

Dagplasser 

Klinikk for 

kliniske 

service- 

funksjoner 

 Flere diagnose- 

grupper 

0 Ja 

Klinikk for 

fysikalsk 

medisin og 

rehabilitering 

Avdeling for 

ryggmargs- 

skader 

Senfase-

rehabilitering 

Ryggmargs- 

skader 

10 Ja 

  2 dagplasser (NYE) Ambulant  

  team (NYTT) 

Avdeling for 

ervervet 

hjerneskade 

Senfase-

rehabilitering 

Hodeskader 

Hjerneslag 

Guillan-Barre 

24 Ja 

3 dagplasser (NYE) 

Ambulant team (NYTT) 

Avdeling for 

multitraume 
   8 (NY)  

Generell 

rehabilitering 

   8 (NY)  

Avdeling for 

multiorgansvikt 

   8 (NY)  

Tverrfaglig 

poliklinikk 

Rygg, nakke og 

skulder 

 Ja 

Sum senge- 

plasser 

  58 hvorav 24 

nye 
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Helse Møre og Romsdal HF – Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering                                                                    
I Helse Møre og Romsdal består Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering av tverrfaglig 
rehabiliteringssengepost og tverrfaglig poliklinikk i Ålesund, Mork rehabiliteringssenter og 
Aure rehabiliteringssenter. Mork og Aure rehabiliteringssenter er lokalisert selvstendig uten 
nærhet til sykehus, og har dermed heller ikke tilgang til viktige medisinskfaglige 
tilleggsressurser som en finner i faglig differensierte sykehus. Mork rehabiliteringssenter har 
medisinsk rehabiliteringsfaglig erfaring, tverrfaglighet og kompetanse (blant annet fast tilsatt 
spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering). Aure rehabiliteringssenter har tverrfaglig 
sammensatte rehabiliteringsteam, men har lav bemanningsfaktor for å kunne ta tyngre 
pasienter. De har midlertidig tilsatt nevrolog i 40 % stilling, supplert med kommunal 
tilsynslege på timebasis. 
 
Det er viktig å sikre faglig kompetanse ved de ulike seksjonene i rehabiliteringstilbudet i 
Helse Møre og Romsdal. For å bevare den faglige kompetansen i rehabiliteringstilbudet, er 
det viktig at beslutningsprosessene i utviklingsplanen ikke drar ut i tid og at den totale 
kapasiteten ikke reduseres. Endring av strukturen på avdelingens ulike seksjoner kan være 
en konsekvens av dette. Det er stort behov for bemanning av ambulant team som kan være 
bindeledd til de mange ulike kommuner i sykehusets nedslagsfelt og som del av 
samhandlingsreformen sine intensjoner.  
Helse Møre og Romsdal har 14 senger ved Ålesund sykehus til sykehusbasert rehabilitering 
til et befolkningsgrunnlag på vel 250 000. Samtidig har avdelingen i Ålesund status som 
gruppe I-utdanning for legespesialister, og er lokalisert ved et sykehus med en rekke store 
avdelinger som er viktige for nettopp å kunne tilby en høy spesialisert diagnostikk og 
behandling inn mot rehabiliteringsfeltet. Sykehusets størrelse og spesialisering innebærer 
også at det er et høyt antall alvorlig skadde og syke ved andre avdelinger, som blir søkt over 
til spesialisert rehabilitering. Konsekvensen av dette er at antall rehabiliteringssenger i 
Ålesund økes med fire. 
 
 
Tabell 6.4 Rehabilitering i Helse Møre og Romsdal HF med forslag til nye tiltak markert 

Avdeling Seksjon Pasientgrupper Senge-

plasser 

Poliklinikk 

Ålesund sjukehus, 

Avdeling for fysikalsk 

medisin 

og rehabilitering 

Rehabiliteringsavdeling Alle 14 

4  

(NYTT) 

Ja 

Ambulant team 

(NYTT) 

Tverrfaglig poliklinikk Rygg, nakke, 

hjerneskader, 

generelle og lokaliserte 

smertesyndromer 

- Ja 

Aure Rehabiliteringssenter Ortopedi, nevrologi 20 Nei 

Mork Rehabiliteringssenter Hjerneslag, kreft, 

nevrologi, m.fl. 

18 Ja 

Molde sjukehus, 

Nevrologisk avdeling 

 MS, andre nevrologiske 

sykdommer 

4 Ja 

Sum sengeplasser   60 

hvorav  

4 nye 
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Helse Nord-Trøndelag HF – Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering 
Helse Nord-Trøndelag har en avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering lokalisert ved 
Sykehuset Levanger. Avdelingen er en del av Rehabiliteringsklinikken som i tillegg til 
rehabilitering også omfatter nevrologi, revmatologi, og fysio- og ergoterapiavdelingene ved 
sykehusene i Levanger og Namsos. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har en 
sengepost på 15 senger som tar imot pasienter til tidligrehabilitering fra begge sykehus, og 
også pasienter henvist fra kommunene til kompleks senfaserehabilitering. Avdelingen har 
gode lokaler som er integrert med fysio- og ergoterapiavdelingen, samt basseng. Avdelingen 
har en tverrfaglig poliklinikk for fysikalsk medisin, førerkortvurdering, yrkesmessig 
rehabilitering, samt smertepoliklinikk. Det regionale henvisningsmottaket for private 
rehabiliteringsinstitusjoner er lokalisert ved og bemannet fra avdelingen.  
Sengekapasiteten vurderes som tilstrekkelig. Avdelingen har ikke særskilt ambulant team. 
 
 
Tabell 6.5  Rehabilitering i Helse Nord-Trøndelag HF    Forslag til nytt tiltak markert 

Avdeling Seksjon Pasientgrupper Senge- 

plasser 

Poliklinikk 

Avdeling for fysikalsk 
medisin og 
rehabilitering 

Sengeavdeling Alle 15 Ja 

Ambulant team 

(NYTT) 

 Tverrfaglig poliklinikk Nakke/rygg, 

langvarige smerter, 

yrkesmessig 

rehabilitering, 

førerkortvurdering 

 Ja 

Sum senger   15   

  
 

Anbefalinger: 

 Kapasiteten for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er lavere i Midt-Norge enn 
landsgjennomsnittet, samtidig som behovet for rehabilitering i befolkningen vil øke. 
Kapasiteten i spesialisthelsetjenesten bør økes. Antall legespesialister innen fysikalsk 
medisin og rehabilitering må økes, gjennom etablering av flere LIS-stillinger. 

 Møre og Romsdal har lavere dekning av døgnplasser i de private rehabiliterings-
institusjonene enn i regionen for øvrig. Denne kapasiteten bør økes. 

 Tverrfaglig sengepost ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund 
sjukehus, styrkes med 4 sengeplasser. 

 Det må etableres system og arenaer for å utvikle det faglige samarbeidet mellom 
rehabiliteringsmiljøene i regionen. De private institusjonene må være en aktiv del av 
dette.  

 Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved St. Olavs Hospital må utvides med en 
generell rehabiliteringsavdeling.  I tillegg til ryggmargskader og hodeskader må det 
opprettes avdelinger også for pasienter med multitraume og multiorgansvikt. 

 St. Olavs Hospital anbefales å samordne rehabiliteringstilbudene ved sykehuset. 

 Kvalitet, ressursbruk, kodepraksis og bruk av rehabiliteringsplan må sikres i alle kliniske 
avdelinger som har pasienter som trenger rehabilitering. 
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        Ambulante team 
Forskrift for rehabilitering gir pålegg om at helseforetakene skal gi veiledning til kommunen 
og drive ambulant rehabilitering. Blant annet skal tverrfaglige team ha mulighet for å bedre 
kompetanseoverføring og veiledning når pasienter overføres mellom sykehus og kommuner. 
Ingen av rehabiliteringsavdelingene og rehabiliteringsinstitusjonene i regionen har opprettet 
slike team. Årsaken synes å være at finansieringsordningene ikke gir rom for bemanning av 
slike team. 
Forskriften pålegger også helseforetak og kommuner å opprette koordinerende enheter for 
habilitering og rehabilitering. Organisering og bemanning av de koordinerende enheter er 
forskjellig mellom de tre foretakene.  
    

Anbefalinger: 

 Helseforetakenes rehabiliteringsavdelinger må etablere ambulante team, evt. ved 
hjelp av øremerkede midler. 

 Rehabilitering må inngå som del av standardiserte pasientforløp. 

 Helseforetakenes koordinerende enhet må synliggjøres internt og eksternt.  
 

  
6.2.2 Oppsummering fra rehabiliteringskonferansene 
En oppsummering av tilbakemeldingene er gruppert etter fem spørsmål om rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten som ble stilt til deltagerne på de fire erfaringskonferansene:  

 

1. Kriterier for at rehabilitering bør foregå i sykehus: Alle konferansestedene fremhevet 
Krav om kompleksitet og behov for spesialkompetanse.  Behovet for tverrfaglighet og 
Diagnostikk/utredning samt sentralisering av sjeldne tilstander ble også påpekt i mange 
grupper, mens Akutt rehabilitering med intensiv påvirkning, Håndtering av medisinsk 
ustabile situasjoner og Behov for spesialutstyr ble nevnt av flere. Noen grupper anførte 
Manglende kommunalt tilbud og Behov for medisinske støttefunksjoner. 

2. Pasient-/brukergrupper som ikke får tilfredsstillende rehabiliteringstilbud i 

spesialisthelsetjenesten:  

3. Barn og unge funksjonshemmede, rus og psykiatri, sansetap, multitraume, kreft, 

progressive nevrologiske sykdommer, kognitiv svikt, cerebral parese, overvekt, 

lungesykdommer (KOLS), myalgisk encefalopati (ME). 

4. Spesialisthelsetjenesten bør ha ambulante rehabiliteringsteam: Alle gruppene var 

enige i at det var viktig. 

5. Oppgaver som bør ivaretas av ambulante rehabiliteringsteam: Ved samtlige 

konferanser var man enig om at Kompetanseoverføring og Støtte og Opplæring og 

veiledning var viktigst. Andre oppgaver som ble nevnt av flere var: Oppfølging av 

pasienter/brukere, Etablering av nye tilbud i kommunen og Koordinering. 

6. Kapasiteten for spesialisert rehabilitering i dag: Kapasiteten ble bedømt som for lav i 
flertallet av gruppene i erfaringskonferansene samlet. Det ble kommentert at det var 
et problem med for raske utskrivninger fra sykehusavdelingene, satt av for lite tid til 
kompetanseoverføring og at senfasetilbudet var for begrenset.  
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6.3 De private rehabiliteringsinstitusjonene i Midt-Norge  
De private rehabiliteringsinstitusjonenes rolle og oppgave er vurdert i lys av 
Samhandlingsreformen og overordnede helse- og sosialpolitiske signaler om at 
rehabiliteringsfaget skal styrkes på alle nivå, at kommunene skal tillegges økt ansvar, at de 
private aktørene skal opprettholdes og at det kan bli aktuelt å innføre "fritt 
rehabiliteringsvalg".  
H.dir. rapp. IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet gjorde et forsøk på å klargjøre 
ansvarsskillet, og lyktes til dels på idé- og systemplanet. Det må fortsatt arbeides for å 
overføre idéene til pasientforløp og klinisk praksis.  Dette gjelder også for de private 
rehabiliteringsinstitusjonene. 
Disse institusjonene har de siste ti årene vært gjennom en stor omstillingsprosess og utgjør i 
dag en vesentlig andel av rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten. De løser oppgaver 
som ligger innenfor det regionale helseforetakets ”sørge-for-ansvar”, og flere av 
institusjonene har en faglig bredde og kompetanse som ikke står langt tilbake for de 
spesialiserte rehabiliteringsavdelingene i sykehusene. Muligheten til å overta oppgaver for 
disse sykehusavdelingene begrenses av at de ikke er lokalisert i sykehus, og at de dermed 
ikke kan gi rehabiliteringstilbud til pasienter med høyt akutt eller komplisert medisinsk 
behov. De vil også kunne ha begrensninger ved spesielt stor pleietyngde. 
Fordelen er at de private rehabiliteringsinstitusjonene er i stand til å gi ellers likeverdige 
tilbud billigere enn sykehusene. De kan tilby en rehabiliteringsramme med mindre tendens 
til sykeliggjøring enn det man kan oppleve i et sykehus, noe som kan øke overføringsverdien 
til pasientens hjemmesituasjon. 
 
Virksomheten ved de private rehabiliteringsinstitusjonene finansieres ved at de regionale 
helseforetakene kjøper tjenesten. Basert på anbudsrunder har Helse Midt-Norge RHF stor 
grad av styring over omfang, innretning og kvalitet, som sikres gjennom klare 
kravspesifikasjoner. 
Korte avtaleperioder, og dermed liten grad av forutsigbarhet, har medført betydelige 
problemer for rehabiliteringsinstitusjonene i forhold til oppbygging og vedlikehold av 
rehabiliteringskompetansen. 
Økte krav om både bredere og mer spisset rehabiliteringsfaglighet, rapporteringsrutiner og 
utadrettet virksomhet knyttet til den enkelte pasient og til kompetanseoverføring, avspeiles 
ikke i de økonomiske avtalene, og presser institusjonene ressursmessig og økonomisk. 
 
 

Anbefalinger: 

 De private rehabiliteringsinstitusjonene må få mer forutsigbare avtaler med lengre 
varighet med det regionale helseforetaket, slik at de har mulighet til å bygge opp og 
beholde nødvendig fagkompetanse. Avtalene må omfatte forskning, ambulant 
virksomhet og kompetanseoverføring 
 

 
6.3.1 Kapasitet 
De private rehabiliteringsinstitusjonene står i dag for en stor del av tilbudet innen regionen. 
Helseforetaket har et regionalt henvisningsmottak i Levanger for de private 
rehabiliteringsinstitusjonene. Alle henvisninger fra fastleger og avtalespesialister i 
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helseregionen, samt henvisninger fra Helse Nord-Trøndelag HF, skal kanaliseres via dette 
mottaket som vurderer pasientens rettigheter i forhold til Rett til nødvendig helsehjelp. 
Henvisninger fra St. Olav Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF er ikke inkludert, idet 
disse henviser direkte til de enkelte rehabiliteringsinstitusjonene. 
Per 2. tertial 2013 ble 15 % av henvisningene fra fastlege til henvisningsmottaket i Levanger 
vurdert til å ha rett til nødvendig helsehjelp (med individuell tidsfrist), 65 % ble vurdert til å 
ha behov for helsehjelp, mens 20 % fikk avslag. 
Av dem som fikk tilbud om plass i privat rehabiliteringsinstitusjon fikk 41 % plass i institusjon 
i Nord Trøndelag, 28 % i institusjon i Sør-Trøndelag, 18 % plass i Møre og Romsdal, mens 
13.1 % fikk plass i institusjoner utenfor helseregionen (Beitostølen, Skogli og Glittreklinikken 
står alene for over halvparten av dette). 
 
Samlet for alle de private rehabiliteringsinstitusjonene i helseregionen ble 38 % henvist fra 
sykehus, 58 % fra primærleger og legespesialister utenfor sykehus.  4 % henvises fra annen 
instans. 
På landsbasis ble det i 2011 funnet lignende tall for fordeling mellom henvisende instanser.  
 
Fordelingen på diagnosegrupper viste i 2011 at:  
40.6 % hadde lidelser i muskel-/skjelettsystemet,                                                                           
9.5 % lidelser i sirkulasjonsorganer,                                                                                                   
9.1 % overvektproblematikk,                                                                                                               
8.4 % nevrologiske lidelser,                                                                                                                  
7.8 % skader,                                                                                                                                           
4.0 % kreft,                                                                                                                                              
2.5 % lungelidelser (KOLS).  
Knapt 50 % av pasientene var over 60 år. 
  
 
Tabell 6.5  De private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med Helse Midt-Norge RHF per 1/1-2014. 

Institusjonsnavn Døgnplass Dagplass Fagområder 

Kastvollen Rehabiliteringssenter 23 0 Nevrologi, muskel-/skjelett 

Meråker Sanitetsforenings Kurbad 31 0 Hjerneslag, muskel-/skjelett, postpolio, 

lymfødem, habilitering, psykiske lidelser 

Namdal Rehabilitering 8 0 Muskel-/skjelett, lungesykdom 

Betania Malvik 22 18 Hjerneslag, hjerneskader, kreft, muskel-

/skjelett, overvekt, psykiske lidelser i stabil 

fase. 

Coperiosenteret 0 25 Smertetilstander, utmattelse, kognitiv 

terapi, lettere psykiske lidelser. 

Røros Rehabilitering 70 15 Overvekt, hjerte, lunge, kreft. 

Selli Rehabiliteringssenter 25 11 Muskel-/skjelett, lunge, hjerte/kar, kreft 

Muritunet Rehabiliteringssenter  50 0 Overvekt, lunge, revmatologi, lymfødem, 

muskel-/skjelett, kreft, kognitiv terapi. 

Smednes Trivselsgård 5  Arbeidsrettet rehabilitering 

(smerte, utmattelse, lettere psykiske lidelse) 
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Dette gir samlet 229 døgnplasser og 69 dagplasser, hvorav 62 døgnplasser og ingen 
dagplasser i Nord-Trøndelag, 117 døgnplasser og 69 dagplasser i Sør-Trøndelag og 50 
døgnplasser og ingen dagplasser i Møre og Romsdal. 
I forhold til innbyggertallet i de tre fylkene innebærer dette en skjevfordeling med lavere 
dekning i Møre og Romsdal enn i Trøndelagsfylkene. 
Hovedgrunnen til denne skjevfordelingen ligger i den historiske plassering av de opprinnelige 
opptreningsinstitusjonene. Skjevfordelingen representerer uansett et problem i forhold til 
den overordnede målsettingen om at tilbudene skal gis så nært pasientens hjemsted som 
mulig. Tar man med sykehusenes rehabiliteringsplasser blir skjevfordelingen mindre. 
  
6.3.2 De private rehabiliteringsinstitusjonenes rolle i spesialisthelsetjenesten 
De private rehabiliteringsinstitusjonene forvalter en betydelig andel av helseregionens 
spesialiserte rehabiliteringstilbud. Samhandlingsreformen forutsetter at en større andel av 
det totale rehabiliteringstilbudet skal bli et kommunalt ansvar, og en spissing av tilbudet i 
spesialisthelsetjenesten. Samtidig vil det totale behovet for rehabilitering øke, og det er 
derfor ikke grunn til å tro at volumet i spesialisthelsetjenesten samlet vil avta. Sykehusene 
har ikke mulighet til å ivareta den spesialiserte rehabiliteringen alene. Dette kan heller ikke 
være et mål i seg selv. Til flere definerte pasientgrupper gir institusjonene fullverdig 
spesialistrehabilitering med bredere erfaringsbakgrunn enn helseforetakene og til en langt 
lavere kostnad. Det foreligger klare, sentrale helsepolitiske føringer for at de private 
rehabiliteringsinstitusjonene skal bestå og utvikles. Det vil også være uklokt å vrake en bredt 
geografisk fordelt rehabiliteringskompetanse som samfunnet har brukt tid og ressurser på å 
utvikle. 
 
Oppgaver som med fordel kan ivaretas av de private rehabiliteringsinstitusjonene:  
 

Døgnrehabilitering i etterkant av sykehusinnleggelse til ferdigdiagnostiserte pasienter med 
etablert behandlingsopplegg og med et medisinsk overvåkingsbehov som ikke krever at 
pasienten må være i sykehus. 
De private rehabiliteringsinstitusjonene har en særlig viktig rolle i forhold til pasienter med 
behov for individuelt tilpasset rehabilitering som kommer fra kliniske sykehusavdelinger som 
ikke har rehabilitering som sin hovedoppgave (ortopedisk, indremedisinsk, nevrologisk, 
revmatologisk, kreft). I tillegg vil tilbudet være hensiktsmessig som en overgang fra 
sykehusrehabilitering til hjemkommune, for eksempel for pasienter utsatt for traumer eller 
hjerneslag.  
En forutsetning for at denne modellen skal fungere etter hensikten er at de kliniske 
sykehusavdelingene etablerer systemer for å kartlegge behov for rehabilitering, og at de 
kjenner til de aktuelle tilbudene i rehabiliteringsinstitusjonene. 
Det bør inngås samarbeidsavtaler mellom kliniske sykehusavdelinger og 
rehabiliteringsinstitusjonene for flere pasientforløp.  Konkrete avtaler blir en 
samhandlingsarena der partene aksepterer et felles pasientansvar, og sammen forsøker å 
ivareta dette på beste måte. I tillegg legges forholdene til rette for samarbeid også i forhold 
til behandlingsevaluering og forskning.  
 
Pasienter med behov for spesialisert rehabilitering pga. funksjonsfall. 
Pasienter har behov for spesialisert rehabilitering på grunn av erkjent eller truende 
funksjonfall med bakgrunn i varig sykdom eller følgetilstander etter skade eller behandling. 
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Pasientene kan henvises på bakgrunn av behov som oppdages under sykehusinnleggelse 
eller undersøkelse i sykehuspoliklinikk eller i hjemkommunen. De karakteriseres av at 
diagnose eller funksjonsreduksjon utløser behov for spesialkompetent rehabilitering uten at 
pasientene fyller kriteriene for sykehusrehabilitering (se 6.1.3). Mange av disse pasientene 
lever i lang tid med sin tilstand og har hyppige møter med helsevesenet. Det er derfor 
spesielt gunstig at de private rehabiliteringsinstitusjonene kan tilby en rehabiliteringsramme 
med mindre tendens til sykeliggjøring enn i sykehus. Pasienter med lungesykdom, 
nevrologisk sykdom, sykelig overvekt eller kreft vil ofte falle inn under denne kategorien. 
Flere av de private rehabiliteringsinstitusjonene har dessuten erfaring med pasienter med 
psykisk sykdom i stabil fase enten som hoved- eller bidiagnose.  De har også bygget opp 
kompetanse innen kognitiv terapi, som er viktig for flere pasientkategorier. 
Slike tilbud kan gis både individuelt og gruppebasert. 
 
Arbeidsrettet rehabilitering 
Arbeidsrettet rehabilitering hører naturlig med som en integrert del av helhetlig 
rehabilitering. De private rehabiliteringsinstitusjonene har utviklet betydelig ekspertise på 
dette feltet. Det er viktig at denne kunnskapen og erfaringen beholdes og utvikles uavhengig 
av framtidig fordeling mellom ordningen med Raskere Tilbake og arbeidsrettet rehabilitering 
i regi av NAV. 

 
Ambulante tilbud/kompetanseoverføring 
På samme måte som for sykehusene gjelder at de private rehabiliteringsinstitusjonene både 
må ha mulighet og plikt til å gi ambulante tilbud, følge opp pasienter etter utskrivelse fra 
institusjonen og sørge for kompetanseoverføring til kommunene. Med sin tverrfaglige 
kompetanse er institusjonene godt rustet til å gi bistand både til enkeltpasienter og 
kommuner gjennom ambulante tilbud. En forutsetning for videre utvikling av dette er 
imidlertid at det etableres en realistisk finansieringsordning for slik virksomhet. 
 
Forskningssamarbeid 
Spesielt der sykehusene og private rehabiliteringsinstitusjoner samarbeider tett og 
forpliktende i forhold til konkrete pasientgrupper, ligger forholdene godt til rette for 
samarbeid knyttet til resultatevaluering og forskning. Et godt eksempel er det samarbeidet 
som har fungert gjennom flere år mellom Regionalt Senter for Sykelig Overvekt (RSSO) ved 
St. Olavs Hospital, Overvektpoliklinikkene ved Medisinsk- og Pediatrisk avd. Gastrikkteamet 
ved Ålesund Sjukehus, Røros og Muritunet. RSSO koordinerer forskningen, 
sykehusavdelingene registrerer og diagnostiserer pasientene og Røros og Muritunet står for 
det tverrfaglige rehabiliterings- og livsstilstilbudet. 
Der foregår lignende samarbeid innen andre fagfelt, og det bør etableres lignende opplegg 
også rettet mot kommunesektoren. 
 

Anbefalinger: 

 Pasientforløp i spesialisthelsetjenesten må omfatte de private 

rehabiliteringsinstitusjonene, og disse må derfor inkluderes i planarbeidet. 

 Kompetansen innen arbeidsrettet rehabilitering i de private 
rehabiliteringsinstitusjonene må benyttes og utvikles videre.  
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6.3.3 De private rehabiliteringsinstitusjonenes rolle i forhold til kommunene 
Kommunene har ansvar for å sørge for rehabilitering til sine innbyggere, og kjøp av plasser i 
de private rehabiliteringsinstitusjonene vil være et alternativ til å etablere egne 
rehabiliteringsplasser. 
Norsk forskning har vist fordelene ved at rehabiliteringen foregår strukturert i egne 
organisatoriske enheter og at dette også lønner seg økonomisk for kommunen. 
Lignende erfaringer gjorde Asker kommune og Godthaab Helse- og Rehabilitering. Som et 
alternativ til å opparbeide egne plasser ble det etablert egen tverrfaglig 
rehabiliteringsavdeling for pasientgruppen ved Godthaab. Evalueringen viste at blant 
pasienter med gjennomsnittsalder 83,8 år kunne 75,6 % overføres til egen bolig etter en 
rehabiliteringsperiode på 4 uker. 
For mindre kommuner med behov for 1-3 rehabiliteringsplasser vil det neppe være 
regningssvarende eller praktisk mulig å ivareta rehabiliteringsoppgaver med øremerkede og 
faglig oppdaterte faggrupper i tverrfaglig organisering. Alternativene er interkommunalt 
samarbeid om felles rehabiliteringsavdeling eller kjøp av tjenester hos de private 
rehabiliteringsinstitusjonene. 
 
Forutsetninger for kommunal bruk av private rehabiliteringsinstitusjoner : 
Kommunene må ha økonomisk mulighet til å øke omfanget av rehabiliteringstjenester 
Det synes å være bred enighet om at rehabiliteringsområdet, som kanskje mer enn noe 
annet felt innen helse- og sosialtjenesten krever samhandling på tvers av fag og nivåer, er for 
svakt omtalt og prioritert i Samhandlingsreformen. Ulike typer rehabilitering er vagt definert 
og "utydelig" finansiert. Også innspillene fra kommunalt hold i de fire erfaringskonferansene 
pekte på at økonomien spiller en helt avgjørende rolle for at kommunene skal makte å ta 
ansvar for en større del av det totale rehabiliteringstilbudet. 
En viktig forutsetning for økt bruk av private rehabiliteringsinstitusjoner vil altså være at 
kommunene får økonomisk mulighet til å kjøpe tjenesten, og gjøres kjent med kunnskapen 
om at investering i effektiv rehabilitering av egne innbyggere gir et bedre helsetjenestetilbud 
med ofte lavere totalkostnader. 
 
Styrking av pleietilbudet i de private rehabiliteringsinstitusjonene 
De private rehabiliteringsinstitusjonene mottar i dag pasienter som har begrenset fysisk 
hjelpebehov i forhold til dagliglivsaktiviteter (ADL).  Dersom de private 
rehabiliteringsinstitusjonene skal kunne ivareta pasienter som faller inn under kommunens 
ansvarsområde, for eksempel s.k. ferdigbehandlede sykehuspasienter, må pleie- og 
overvåkingstilbudet styrkes. 
 
Bedre samhandling om den kommunale delen av pasientforløpene   
I alle erfaringskonferansene ble det pekt på at tilbudet fra de private rehabiliterings-
institusjonene må være tilgjengelig på kort varsel når kommunen har behov for plass. Et 
annet viktig krav var at kommunal rehabilitering i institusjonene i sterkere grad må rettes 
mot funksjonsmål som er overførbare og har relevans i forhold til pasientens situasjon i 
hjemkommunen. Dette er velkjente og viktige forutsetninger for god rehabilitering, og 
forutsetter tett samhandling mellom pasienten, hjemkommunen og den private 
rehabiliteringsinstitusjonen. Der må inngås toveis forpliktende samarbeidsavtaler rundt og 
med pasienten. 
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Kompetanseoppbygging i kommunene 
De private rehabiliteringsinstitusjonene rår over en kompetanse som kommunene har behov 
for. Overføring av kunnskap kan skje på individ- eller systemnivå ved kompetanseoverføring 
fra ambulant virksomhet, eller ved at kommunalt personale kurses eller hospiterer ved 
rehabiliteringsinstitusjonene. 
I avtalene de private rehabiliteringsinstitusjonene i dag har med Helseforetaket er det ikke 
tatt høyde for ekstra kostnader forbundet med ambulant virksomhet. Når det gjelder 
pasienter som krever spesialisert rehabilitering og som skal tilbake til kommunen, vil det 
med dagens system være naturlig at slike ekstrakostnader dekkes fra Helseforetaket. 
Overfor kommunale pasienter synes det i dag naturlig at kommunen kjøper tjenesten. 
Det må legges til rette for kompetanseoverføring og ambulant virksomhet, praktisk og 
økonomisk.  

 

Anbefalinger: 

 De private rehabiliteringsinstitusjonene må innrette sin virksomhet slik at de kan  
motta mer pleietrengende rehabiliteringspasienter (med Barthel index ned mot 30).  

 Tilbudet ved den private rehabiliteringsinstitusjonen må være tilpasset kommunens 
behov, blant annet slik at mål og tiltak er overførbare til pasientens situasjon i 
hjemkommunen. 

 De private rehabiliteringsinstitusjonene må kunne tilby kommunene ambulant 
bistand i enkeltsaker ved siden av kompetanseoverføring gjennom f.eks. kursing og 
hospitering. 
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7. Brukergrupper med udekkede behov 
 

7.1 Brukernes ønsker 
Et av delmålene i prosjektet har vært å identifisere brukergrupper i regionen med udekkede 
behov for rehabilitering og å foreslå tiltak. Med udekkede behov menes både manglende 
tilbud og for liten kapasitet på eksisterende tilbud. I prosjektet har brukerne deltatt for å få 
frem brukerkunnskapene og erfaringene gjennom deltakelse i prosjekt og styringsgruppe, 
samt i de regionale konferansene. 
De fleste ønsker seg et godt rehabiliteringstilbud der de bor, men mange brukere vet at det 
ikke er nok kompetanse i alle nærområder innenfor rehabiliteringsfeltet. Det kan hende at 
det beste tilbudet på rehabilitering finnes et annet sted i fylket eller et annet sted i landet. 
Uansett  ønsker brukerne å få et tilbud på rehabilitering når de har behov for det, uten å 
måtte vente i mange måneder. Lang ventetid er uakseptabelt og koster samfunnet mye i 
form av sykepenger, trygdeytelser og utgifter til pleie og omsorg. 
Brukerne er ingen ensartet gruppe. Det er mange ulike behov. Noen trenger et kortvarig 
rehabiliteringstilbud, mens andre trenger gjentatte tilbud over flere år.  
Brukerorganisasjonene oppfatter det som vanskelig å få et godt rehabiliteringstilbud til flere 
av brukergruppene. De har en oppfatning av at det er lang ventetid på opphold i 
rehabiliteringsinstitusjonene i spesialisthelsetjenesten. Tilbudet i kommunene oppfattes ofte 
som manglende, og på avdelingene i sykehusene er det ikke kapasitet. Særlig gjelder dette 
kronikergruppene. Dette medfører at mange brukere har en hverdag med  store utfordringer 
og økte belastninger.  
 

Anbefalinger: 

 Brukerorganisasjoner skal delta aktivt i utvikling av rehabiliteringstjenesten både i 
helseforetak og kommunen. (Ref. lovfestet kommunalt råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne).  

 

7.2 Særskilte brukergrupper med udekkede behov i Midt-Norge 
Generelt synes det å være slik at de som trenger rehabilitering etter skade, akutt eller ny- 
oppdaget sykdom blir best ivaretatt av rehabiliteringstjenestene. For disse gruppene er 
kartlegging av rehabiliteringsbehov og iverksetting av tiltak ofte inkludert i pasientforløpene.  
For personer med kroniske sykdommer og medfødte funksjonshemminger synes tilbudet å 
være mer variabelt og i mindre grad satt i system. Disse trenger vanligvis gjentatte 
rehabiliteringstiltak fordi sykdommen og funksjonshemmingen endrer seg, eller at behovet 
endrer seg pga. skiftende livsfaser. 
Prosjektet avdekket mange brukergrupper med udekkete behov. Deltakerne i de regionale 
konferansene ble bedt om å angi brukergrupper som hadde udekkede behov for 
rehabilitering, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. I tillegg har representantene 
for FFO og SAFO stilt tilsvarende spørsmål til sine medlemsforeninger. Nedenfor er det 
opplistet noen brukergrupper som prosjektet mener har et mangelfullt rehabiliteringstilbud i 
dag. 
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1. Eldre med økende funksjonstap 
2. Psykiske lidelser 
3. Rusavhengighet 
4. Ungdom og unge voksne 
5. Nevrologiske sykdommer 
6. Kreft 
7. Fedme og sykelig overvekt 
8. Sansetap (hørsel og syn) 
9. Lungesykdommer (KOLS) 
10. Hjerneslag – senfase 
11. Langvarige smerter og sammensatte lidelser 

 
Eldre med økende funksjonstap. 
Funksjonssvekkelse pga. alder, demens, passivitet, sosial isolasjon, bruk av mange legemidler 
(polyfarmasi) og forskjellige sykdomstilstander fører ofte til at eldre blir hjelpetrengende og 
varig institusjonstrengende. Rehabilitering kan bidra til en funksjonsforbedring som kan 
redusere avhengigheten av hjelp, og fjerne eller utsette behovet for varig institusjonsplass. 
Erfaringer fra Danmark i den såkalte Fredriciamodellen understøtter effekten av slike 
rehabiliteringstiltak overfor eldre. 
Denne brukergruppen faller klart innenfor det kommunale ansvaret for rehabilitering. 
Kommunene bør utvikle rehabiliteringsopplegg for denne gruppen, enten i form av 
hverdagsrehabilitering, dagtilbud eller opphold i en kommunal rehabiliteringsinstitusjon. 
 
Rusavhengighet og psykiatri 
Mange av deltagerne i de regionale konferansene mener at mennesker med nedsatt fysisk 
og sosial funksjon pga. psykiske lidelser eller rusavhengighet, er en gruppe som trenger 
rehabiliteringstilbud.  
Dette prosjektet har vært avgrenset til rehabilitering etter somatiske sykdommer.  
Mange pasienter med somatiske sykdommer sliter også med psykiske lidelser eller 
rusproblemer. Vi må derfor være i stand til å samordne psykisk helsevern og rusomsorg med 
de øvrige rehabiliteringstjenestene, særlig gjelder dette i kommunene. 
 
Barn, ungdom og unge voksne. 
Barn med medfødte eller ervervede funksjonshemminger som har behov for rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten får dette i regi av Habiliteringstjenesten for barn fram til 18-
årsalder. For barn med psykisk utviklingshemming gis et tilbud også etter 18-årsalder i regi 
av Voksenhabiliteringstjenesten. For de øvrige over 18 år er ansvaret for habilitering i 
prinsippet overført i sin helhet til kommunehelsetjenesten. Unge med Cerebral parese hører 
til denne gruppen. 
Ungdommer og unge voksne med funksjonshemming har spesielle behov. De er i en rekke 
livsendringer som å flytte hjemmefra, gjennomføre utdanning og etablere en sosial 
tilværelse i eget hjem, i forhold til fritidsaktiviteter og i arbeidslivet. De trenger veiledning, 
fysisk aktivitet og sosial trening for å mestre tilværelsen. Re-/habiliteringstiltak for denne 
gruppen bør fortrinnsvis foregå i kommunene.  
Gruppetilbud, dvs. tilbud sammen med andre i samme diagnosegruppe, kan gi 
tilleggseffekter. Unge vil gjerne være i miljøer hvor de kan treffe og lære av andre 
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ungdommer, med og uten funksjonshemming. De vil ikke finne seg til rette i en ordinær 
kommunal rehabiliteringsinstitusjon hvor de fleste brukerne er eldre. 
Kommunene har ansvar for aktivitets- eller arbeidstilbud til unge med funksjonsnedsettelse 
og samarbeider med NAV om tilrettelegging av arbeidsplasser. Ved spesielle behov 
anbefales kommunene å samarbeide om felles opplegg i regi av en rehabiliteringsinstitusjon. 
Et slikt opplegg er utprøvd ved Meråker Sanitetsforenings Kurbad. Det foreligger en 
evalueringsrapport (Ref.). 
I spesialisthelsetjenesten har Beitostølen og Valnesfjord helsesportsenter utviklet spesiell 
kompetanse for barn og unge voksne i forhold til mestring, fritidsaktiviteter og idrett. Dette 
tilbudet står til rådighet for brukere fra Midt-Norge. 
 
Nevrologiske sykdommer 
Parkinson sykdom, multippel sklerose, muskeldystrofier og polynevropatier er progressive 
nevrologiske sykdommer. De rammer mange og kan gi plager og funksjonshemminger som 
ofte blir større med årene. Tilpasset trening, sykdomsmestring og hjelpemidler kan bedre 
funksjonsevne og livskvalitet for brukere i disse gruppene. Det bør derfor være tilbud om 
rehabilitering, gjerne i grupper, for pasienter med disse sykdommene. Tilbudene bør 
fortrinnsvis være i institusjoner i spesialisthelsetjenesten av hensyn til spesiell kompetanse. 
Noen av rehabiliteringsinstitusjonene i regionen (Kastvollen, Aure) har gruppetilbud for 
nevrologiske sykdommer. Det er behov for å gjennomgå det regionale tilbudet med tanke på 
innhold og kapasitet. 
 
Kreftsykdom 
Forekomsten av kreft øker. I 2011 fikk over 28 000 nordmenn diagnostisert kreftsykdom. 
God kreftbehandling fører til at stadig flere lever med sykdommen. Mange av disse har 
nedsatt funksjon og arbeidskapasitet (fatigue), og mange trenger veiledning, støtte og hjelp 
til å mestre en tilværelse med kreftdiagnose. Fysisk trening og aktivitet, kosthold, opplæring 
og psykologisk støtte/behandling er virksomme, sentrale elementer i 
rehabiliteringsprosessen for denne pasientgruppen. 
Kreftrehabilitering krever spesiell tverrfaglig kompetanse og er derfor primært en oppgave 
for spesialisthelsetjenesten. Rehabilitering i grupper er effektivt og tilbudet kan med fordel 
gis utenfor sykehus, som dag-/døgn tilbud i rehabiliteringsinstitusjon. 
Av de 8 institusjonene i regionen som har avtale med Helse-Midt-Norge er det bare Selli og 
Røros rehabiliteringssenter som har avtale om kreftrehabilitering. 
Rehabiliteringstilbudet for kreftpasienter i Midt-Norge vurderes som utilstrekkelig. I 
forlengelse av Regional kreftplan bør det foretas en egen utredning for å klarlegge behov, 
faglig innhold og kapasitet for kreftrehabilitering. 
 
Fedme og sykelig overvekt 
Overvekt og fedmerelaterte sykdommer (metabolsk syndrom/diabetes type 2) synes å bli en 
stadig større trussel mot folkehelsen. Først og fremst er det et stort behov for 
samfunnsrettede og individrettede forebyggende tiltak, men mange enkeltmennesker vil 
trenge hjelp for å takle sykelig overvekt og relaterte sykdommer og funksjonssvikt. 
Motivasjon, psykososial støtte, kostholdsveiledning og fysisk aktivitet er sentrale elementer i 
rehabiliteringsprosessen. 
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Noen med sykelig overvekt bør få tilbud om kirurgisk behandling. Disse har behov for 
oppfølging i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Kommunen har et ansvar for 
forebygging og tidlig intervensjon for å hindre sykelig overvekt. 
 
Sansetap 
Med sansetap menes sterkt nedsatt syn eller blindhet og nedsatt hørsel/døvhet, samt 
tinnitus (øresus).  Rehabilitering av mennesker med sansetap må først og fremst være en 
oppgave for spesialisthelsetjenesten pga. behovet for spesialisert kompetanse. 
Helse Midt-Norge RHF har avtale med Coperiosenteret om gruppebasert kognitiv behandling 
for personer med tinnitus. Tilbudet ved øye- og ØNH-avdelingene omfatter diagnostikk og 
behandling, mens rehabiliteringstilbudet er begrenset. Hjelpemiddelsentralene gir et 
individuelt tilbud om synspedagog og ansvar for å skaffe syns- og hørselshjelpemidler til 
denne gruppen. I de fleste kommuner er det etablert en ordning med syns- og 
hørselskontakter knyttet til pleie- og omsorgstjenesten eller ergoterapitjenesten.  
Utover dette er det ikke noen form for organisert rehabilitering for personer med sansetap i 
Midt-Norge. En del får likevel hjelp i institusjoner andre steder i landet drevet av 
brukerorganisasjonene Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes landsforbund. Helse 
Midt-Norge RHF har ikke avtaler med disse institusjonene. 
I alle fire konferansene ble rehabiliteringstilbudet til personer med sansetap fremholdt som 
utilstrekkelig. Fra brukerhold blir det påpekt at rehabiliteringstilbudet for disse gruppene er 
bedre i andre helseregioner. 
Rehabiliteringstilbudet i Midt-Norge for personer med sansetap vurderes som utilstrekkelig 
og mangelfullt organisert i spesialisthelsetjenesten. Det bør gjøres en nærmere kartlegging 
av behov og utarbeides forslag til organisering og tiltak på individ og systemnivå. 
 
Lungesykdommer (KOLS) 
KOLS forekommer hos 7 % av den voksne befolkningen og har en årlig insidens på 1 %. Det 
innebærer ca. 6000 mennesker i Midt-Norge årlig får KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom.) 
Rehabilitering av KOLS-pasienter har dokumentert effekt på funksjonsnivå og livskvalitet, og 
halverer behovet for akutte sykehusinnleggelser. Opplæring, mestring og fysisk trening er 
virkningsfulle tiltak. Det er nødvendig med tiltak både individuelt og i grupper. 
Gruppen har behov for tiltak både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Bred, 
tverrfaglig spesialisert vurdering anbefales tidlig i forløpet for å kartlegge behov for 
rehabilitering. Tidlig intervensjon har stort potensiale for effekt. I kommunene er det spesielt 
viktig med rehabilitering for pasienter med tungpust i daglige aktiviteter, eller som har vært 
sykehusinnlagt. Pasienter med moderat eller alvorlig KOLS, med kompliserende faktorer eller 
hyppige sykehusinnleggelser, bør rehabiliteres i spesialisthelsetjenesten.  
 
Lungeavdelingene og flere av rehabiliteringsinstitusjonene i Midt-Norge har utviklet 
rehabiliteringstilbud for KOLS-pasienter. Noen blir også henvist til institusjoner utenfor 
regionen. Noen få kommuner har tilbud spesielt for hjerte-/lungepasienter. 
Behovet for rehabilitering til disse gruppene er ikke tilstrekkelig dekket i Midt-Norge. 
 
Hjerneslag - senfase 
En tredjedel av pasienter med hjerneslag får varig nedsatt funksjonsevne etter hjerneslag, 
det vil si ca. 5000 nye hvert år i Midt-Norge. Den primære rehabilitering etter hjerneslag er 
bra utviklet, med sammenhengende tiltak i slagenhetene, rehabiliteringsavdelingene, de 
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private institusjonene og i kommunene. En stor gruppe mennesker lever med senfølger etter 
slag, blant annet med lammelser, nedsatt kognitiv funksjon, synsutfall og språkvansker, samt 
usikkerhet og belastninger for pårørende.  Forskning viser at rehabiliteringstiltak for denne 
gruppen nytter, med forbedring av funksjonsevne. 
For mennesker med senfølger etter hjerneslag vurderes tilbudet i regionen som 
utilstrekkelig. Mange kommuner mangler logoped og fyller ikke opplæringslovens plikter i 
forhold til språktrening hos voksne. 
 
Langvarige smerter og sammensatte lidelser 
Dette er en svært stor pasientgruppe som rommer diagnosene kronisk 
muskelsmertesyndrom (fibromyalgi), andre smertetilstander, KRUS (kronisk 
utmattelsessyndrom/CFS), lettere psykiske lidelser, ensomhet, og sosial isolasjon. Disse 
gruppene representer svært mange av de som går langvarig sykemeldt eller blir 
uføretrygdet. Det er dokumentert at tverrfaglig utredning, tilpasset trening og kognitiv 
adferdsterapi, har effekt i rehabiliteringen av disse pasientene. 
Spesialisthelsetjenestens rolle til denne pasientgruppen er først og fremst tverrfaglig 
utredning (tverrfaglig smerteklinikk). For noen av disse kan et døgnbasert gruppeopphold i 
institusjon være best egnet fordi det kan være positivt å komme ut av sitt vante 
(sykdomsoppholdende) miljø. Tilbudet kan også gis som dagtilbud eller poliklinisk dersom 
reiseavstanden ikke er for lang. 
Hovedansvaret for disse gruppene ligger i kommunene. For å ivareta ansvaret må 
kommunen ha tverrfaglig kompetanse som kan utvikle tiltak for kartlegging av 
rehabiliteringsbehov, samt tiltak i form av opplæring, mestring, fysisk aktivitet og trening. De 
nye frisklivssentralene kan være et godt virkemiddel. 
 

Anbefalinger: 

 Kommunenes rehabiliteringstilbud må omfatte personer med kroniske sykdommer 
hvor tiltakene kan være på tvers av diagnosegrupper. 

 Alle kommuner må ha rehabiliteringsopplegg for eldre med nedsatt/fallende 
funksjon, enten i form av hverdagsrehabilitering, dagtilbud eller opphold i en 
kommunal rehabiliteringsinstitusjon. 

 Mange pasienter med somatiske sykdommer sliter også med psykiske lidelser eller 
rusavhengighet. Kommunene må derfor samordne psykisk helsevern og rusomsorg 
med de øvrige rehabiliteringstjenestene. 

 Ungdom og unge voksne med funksjonshemming har behov for særskilte miljø for 
rehabilitering. Kommunene må sørge for slike tilbud egen kommune, eller i 
samarbeid med andre kommuner eller en rehabiliteringsinstitusjon. 

 For pasienter med progressive, nevrologiske sykdommer bør det regionale 
rehabiliteringstilbudet gjennomgåsmed tanke på behov, innhold og kapasitet. 

 Rehabiliteringstilbudet for kreftpasienter i Midt-Norge vurderes som utilstrekkelig. I 
forlengelse av Regional kreftplan bør det foretas en egen utredning for å klarlegge 
behov, faglig innhold, organisering og kapasitet for kreftrehabilitering. 
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 Kommunene bør iverksette tiltak for å forebygge fedme/sykelig overvekt hos barn, 
ungdom og voksne.   

 Rehabiliteringstilbudet i Midt-Norge for personer med sansetap vurderes som 
utilstrekkelig og mangelfullt organisert i spesialisthelsetjenesten. Det bør gjøres en 
nærmere kartlegging av behov og utarbeides forslag til organisering og tiltak på 
individ og systemnivå. 

 Rehabiliteringstilbudet til mennesker med kronisk lungesykdom er utilstrekkelig. 
Helseforetak og kommuner bør sammen kartlegge behov og iverksette pasientforløp 
og rehabiliteringstiltak. 

 Kommunene må sørge for å ha tilgang til ergoterapeut/logoped som 
rehabiliteringstilbud for mennesker med senfølger etter hjerneslag. 

 Rehabiliteringsansvaret for mennesker med smertetilstander og sammensatte lidelser 
er hovedsakelig et kommunalt ansvar, men i et nært samarbeid med 
spesialisthelsetjenestens smerteklinikk.  
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8. Samhandling mellom kommuner,  
    spesialisthelsetjeneste, private aktører, frivillige  
   organisasjoner og brukerorganisasjoner 
 
I dette kapitlet er fokuset på samhandlingen mellom ulike aktører som bidrar i brukerens 
rehabiliteringsprosess. Kapitlet er delt inn slik at først kommer en innledning før 
oppsummering av innspill fra de fire konferansene. Deretter omtales samhandling omkring 
enkeltbrukere, og til slutt omtales samhandling på systemnivå. Samhandling internt i 
kommuner og internt i spesialisthelsetjenesten beskrives før samhandling mellom kommune 
og spesialisthelsetjeneste.  
Anbefalinger er lagt inn i tekstboks på slutten av hvert underkapittel.  
 
Samhandlingsreformen vektlegger viktigheten av koordinerte tjenester, helhetlige forløp og 
økt brukerfokus. Dette er viktige faktorer innenfor rehabiliteringsfeltet og i god 
overensstemmelse med rehabiliteringstenkningen. Samhandling og samarbeid med mange 
ulike aktører er en naturlig del når tjenesteytere skal medvirke i brukeres 
rehabiliteringsprosess. Det har vært en kultur for samarbeid mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten innenfor dette feltet over flere år, spesielt på individnivå.  Når det 
gjelder systemnivå er inntrykket at det er ulike holdninger og kulturer for samhandling 
mellom fylkene i Midt-Norge. Dette kom også frem fra deltakerne ved de fire 
rehabiliteringskonferansene. Samtidig gir reformens vekt på nye roller både for kommuner, 
spesialisthelsetjeneste og brukere utfordringer knyttet til gamle samhandlingsmønstre. 
Likeverdighet mellom samarbeidspartnerne er sentralt, og her gir samhandlingsreformen 
noen konkrete, strukturelle virkemidler i form av lovverk, forskrifter, pålagte 
samarbeidsavtaler og økonomiske incentiver. Dilemma innenfor rehabiliteringsfeltet er at 
standardisering lett kommer i konflikt med individuell tilrettelegging og faglig skjønn. Det blir 
derfor viktig å finne løsninger for hvordan man gjennom de strukturelle virkemidlene kan 
legge til rette for gode møteplasser både på individ- og systemnivå som fremmer dialog og 
kultur for samhandling hvor vi spiller hverandre gode. 
 

8.1 Innspill fra rehabiliteringskonferansene høst 2013  
Deltakerne fra de fire rehabiliteringskonferansene høst 2013 ble utfordret til å si noe om 
hvordan samhandling innen rehabiliteringsfeltet i de tre fylkene i Midt-Norge fungerer 
mellom brukere, kommuner og spesialisthelsetjeneste. Fremstillingen nedenfor gjengir 
hovedtrekk fra besvarelsene. 
 
 Hva er det som fungerer godt?  

- Samarbeid knyttet til inn- og utskrivinger 
- Koordinering, møteplasser og nettverk  
- Brukermedvirkning 
- Dokumentasjon og kommunikasjon 
- Utveksling av kompetanse 
- Kvalitet  

 Forbedringsområder? 
- Koordinering og overganger og tydeliggjøring av «rød tråd»  
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- Dokumentasjon og kommunikasjon og elektronisk samhandling/IKT  
- Bygge nettverk/konferanser/møteplasser 
- Felles prosedyrer/sjekklister  
- Kompetanse og kvalitet, spesielt kompetansedeling-/utveksling/hospitering 

 Hva må til for at pasient/bruker skal få det rehabiliteringstilbudet han har behov for? 
- Kompetanse om rehabilitering og tverrfaglig samarbeid 
- God henvisningskvalitet/funksjonsbeskrivelse  
- Tverrfaglig behovskartlegging 
- Brukerfokus og brukermedvirkning 
- Implementering av samarbeidsavtalene 
- Helhetlige pasientforløp 
- Oppjustering av koordinatorrollen, koordinerende enhet og individuell plan 
- Oversikt over rehabiliteringstilbud 
- Økt politisk fokus på rehabiliteringsfeltet og ressurser i samsvar med behov 

 Hvilken betydning har samarbeidsavtalen hatt for samhandling på brukernivå? 
- Samarbeidsavtalen har hatt liten betydning, er lite kjent og det er for tidlig å si noe om 

dette ennå 

 Hva må til for å avklare ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og helseforetak? 
- Avklaring av grensesnitt/hvem gjør hva 
- Samhandlingsarena - God dialog i god tid før forandring 
- Utvikle pasientforløp 
- Faktaoverføring/IPLOS 
- Hospitering  

 
For mer detaljert oppsummering av dataene vises til: 
 http://www.helse-midt.no/rehabiliteringsprosjekt   
 

8.2 Samhandling omkring enkeltbrukere 
8.2.1 Brukermedvirkning 
Kjennetegnene i rehabiliteringstankegangen er blant annet brukerinnflytelse, fokus på 
muligheter for å assistere brukeren til å realisere egne ønsker og mål, og en målrettet 
tverrfaglig innsats for å få en best mulig hverdag både i hjem, arbeid/utdanning og fritid. Det 
blir vesentlig at dette fokuset også preger samhandlingen i overgangen mellom tjenestenivå. 
 
Per i dag er det en utfordring for pasienter som opplever svikt i forløpet på grunn av 
manglende samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, at han/hun ikke har 
mulighet til å gi tilbakemelding på dette i samhandlingsrommet. I arbeidet med å utvikle 
samarbeidsavtalene etableres nå fora for kvalitet og pasientsikkerhet i alle fylkene i Midt-
Norge. Det legges opp til brukerrepresentasjon i dette arbeidet. Slike fora bør legges opp slik 
at brukere kan gi tilbakemelding om utfordringer knyttet til samhandling. Eksempelvis er 
dette lagt inn i mandatet for Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet, oppnevnt av 
Administrativt samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag.  

http://www.helse-midt.no/rehabiliteringsprosjekt
https://ekstranett.helse-midt.no/1007/samarbeidsutvalg%20HNT/Sakspapirer/Sak%2048-13%20Oppf%C3%B8lging%20av%20tjenesteavtale%2012%20-%20Mandat.pdf
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Anbefaling: 
I arbeidet med å utvikle samarbeidsavtalene anbefales det å  

 etablere systemer og rutiner som sikrer brukerinnflytelse gjennom hele pasientforløpet, og 
dette må spesielt ivaretas i overganger mellom tjenestenivå etablere et system for 
tilbakemelding fra brukerne med spesielt fokus på overgangen innen og mellom 
tjenestenivåene, jf. eksemplet fra Nord-Trøndelag 

 
8.2.2 Individuell plan og koordinator 
Individuell plan er en lovfestet rettighet for bruker/pasient med behov for langvarige og 
koordinerte tjenester, og trekkes frem som et viktig virkemiddel for å sikre gode prosesser 
og helhetlig forløp. Rettigheten er hjemlet i Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Plikten 
til å utarbeide individuell plan er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, og i 
Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5. Det presiseres at dersom pasient/bruker har behov for 
tjenester både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten, så skal kommunen sørge for at det 
blir utarbeidet en individuell plan, og spesialisthelsetjenesten skal medvirke til dette. Lovkrav 
knyttet til individuell plan og koordinator utdypes i Forskrift om habilitering, rehabilitering, 
individuell plan og koordinator. 
Tilbakemelding fra deltakerne på alle de fire konferansene var at individuell plan blir 
benyttet i for liten grad, og at dette bør brukes mer. Dette støttes og blant annet i 
Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten fra 2011-2012 (s. 62). 
 
I alle tre fylker i Midt-Norge er det utarbeidet felles retningslinjer for individuell plan og 
koordinator i tilknytning til arbeidet med tjenesteavtale 2. Samtidig kommer det fram at 
tjenesteavtale 2 er lite kjent, og at det bør settes større fokus på denne avtalen fremover. 
Det er etablert egne avvikssystem knyttet til samhandlingen mellom helseforetak og 
kommuner. Frem til i dag har det i hovedsak vært meldt avvik i tilknytning til tjenesteavtale 3 
og 5, om inn- og utskriving av pasienter, og nesten ingen knyttet til tjenesteavtale 2. 
 
Tilbakemelding fra deltakerne på konferansene var også at det kan være en fare for at 
lovpresiseringen medfører at spesialisthelsetjenesten trekker seg mer ut av arbeidet med 
individuell plan, i og med at hovedansvar nå legges på kommunen i de tilfeller der begge 
parter er involvert. Det er derfor grunn til å understreke spesialisthelsetjenestens ansvar for 
å medvirke i kommunens arbeid. 
 
Elektroniske løsninger for individuell plan blir av praksisfeltet pekt på som et virkemiddel 
som kan bidra til mer aktiv og dynamisk bruk av verktøyet. De elektroniske IP-verktøyene 
som leveres er web-baserte og er tilnærmet selvforklarende for sluttbruker. Det er større 
krav til opplæring og kompetanse for de som skal administrere og gi tilganger. Her kan det 
være gevinster i å ha samme verktøy for felles opplæring og erfaringsutveksling. Samtidig er 
det slik at det av personvernhensyn ikke er lov å bruke de web-baserte løsningene med 
dagens lovverk. I høringsnotat fra HOD: «Forslag til ny pasientjournallov og helseregisterlov» 
(28. juni 2013) foreslås endringer som skal legge til rette for bruk av ulike elektroniske 
verktøy. Fortsatt gjenstår utfordringer knyttet til samhandling med virksomheter utenfor 
helsetjenesten, for eksempel NAV og skole, viktige aktører for personer med behov for 
koordinerte tjenester og rett til individuell plan. 
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Både kommune og spesialisthelsetjeneste har plikt til å tilby koordinator, hjemlet i Helse – 
og omsorgstjenesteloven § 7-2 og Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a.  
 
God intern koordinering av tjenester i kommuner og spesialisthelsetjenesten er 
grunnleggende for å kunne etablere sømløse, koordinerte tjenester på tvers av tjenestenivå. 
Opplæring og oppnevning av koordinatorer både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene, 
uavhengig av individuell plan, vil kunne bidra til mer koordinerte tjenester. 
Pasienter/brukere etterspør en veileder som kan gi råd i forhold til behov, muligheter og 
rettigheter til tjenester. En styrking av koordinatorrollen, og god kommunikasjon mellom 
koordinatorer i spesialisthelsetjenesten og kommunen, vil sammen med økt bruk av 
individuell plan kunne bidra til riktigere og mer sømløse tjenester for pasienten/brukeren. 
 
I Nord-Trøndelag har flere kommuner samarbeidet om å utvikle opplegg for 
koordinatorskoler med tanke på å styrke koordinatorrollen. Både Steinkjer og Verdal 
kommune gjennomførte et kompetanseløft for koordinatorer høsten 2013 med gode 
erfaringer. Det samme gjorde flere kommuner i Ytre Namdal i samarbeid med helseforetak, 
fylkesmann og brukerorganisasjoner. Lignende arbeid skjer også i de øvrige fylkene i Midt-
Norge. 
 

Anbefaling: 

 Det må på plass en nasjonal løsning når det gjelder elektronisk malverktøy for individuell 
plan. 

       I arbeidet med å utvikle samarbeidsavtalene anbefales 

 at arbeidet med opplæring av koordinatorer må videreføres og videreutvikles, og her 
bør spesialisthelsetjenesten i større grad inviteres inn i arbeidet for å lære av 
kommunene. 

 at kommuner og spesialisthelsetjeneste må etablere systemer og rutiner som sikrer at 
rehabiliteringsbehov blir vurdert, registrert og fulgt opp på tvers av nivåene. 

 at det legges til rette for gode overgangsfaser der spesialisthelsetjeneste og kommune 
yter bistand til bruker samtidig. 

 at en legger til rette for systemer som sikrer at NAV og skole trekkes inn. 

 
8.2.3 Pasient- og pårørendeopplæring, læring og mestring 
Lærings- og mestringstilbud er primært en del av pasientens/brukerens helhetlige forløp 
som en naturlig del av rehabiliteringsprosessen. For noen med spesielle 
diagnoser/problemstillinger/funksjonsutfordringer er det samtidig behov for mer spesifikke 
opplæringstilbud. Samhandlingsreformen beskriver at mer læring og mestring skal skje i 
kommunen på sikt. Etablering av lærings- og mestringssentre er en nasjonal satsing. I dag er 
dette helseforetakenes ressurs for å støtte opp under pasient- og pårørendeopplæring som 
er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver. Etablering av lærings- og 
mestringstilbud i kommunene vil kunne sikre tidligere intervensjon mot sykdomsutvikling, en 
bredere tilnærming til mestring av sykdom eller funksjonssvikt, og sikre at brukere over tid 
og gjennom tett oppfølging i sitt nærmiljø får muligheten til å tilegne seg verktøy for å 
håndtere hverdagen på en bedre måte. Poenget er å etablere tilbud i helseforetak og 
kommuner som sammen utfyller hverandre slik at brukeren opplever en sammenhengende 
og koordinert tjeneste. 
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I fremtiden blir det knapphet på både fagutdannet personell og frivillige omsorgsytere i 
møtet med økte omsorgsbehov. Tiltak for å styrke og bevare pårørendeomsorgen vil derfor 
kunne få stor samfunnsmessig betydning. For å opprettholde pårørendes omsorgsinnsats på 
dagens nivå og hindre at innsatsen minsker og forvitrer, er det behov for å ta vare på og 
avlaste pårørende med krevende omsorgsoppgaver, og legge forholdene til rette for at det 
er mulig å kombinere arbeid og omsorg (St.meld. nr. 29, 2012-2013). Det er særlig i 
kommunene at pårørende gjør en formidabel innsats i dag, men også innenfor 
spesialisthelsetjenesten spiller pårørende en rolle. Denne innsatsen må verdsettes mer 
tydelig, og en må tilby støtte og opplæring for å få til et samspill som sikrer/utløser disse 
ressursene også i fremtiden. 
 
Også andre privatpersoner enn familie og nærpersoner kan ha aktive roller. De kommunale 
frivillighetssentralene kan være en av flere tiltak for å mobilisere disse ressursene. 
 

       Anbefaling: 

 Kommune og spesialisthelsetjeneste må ha tett dialog når det gjelder utveksling av 
kompetanse knyttet til lærings- og mestringstilbud. Det må ikke skje en nedbygging 
av lærings- og mestringstilbud i spesialisthelsetjenesten før kommunene har bygd 
opp/ut sine tilbud. 

 Kommune og spesialisthelsetjeneste må sørge for gode overganger og samtidighet 
mellom pasient- og pårørendeopplæring i spesialisthelsetjenesten og de mer 
generelle lærings- og mestringstilbudene i kommunene. Arbeidet med å få på plass 
rutiner og systemer for konkrete beskrivelser av hvordan dialogen mellom partene 
skal være, forankres i samarbeidsutvalget/-organet mellom helseforetak og 
kommuner. 

 Pårørende og andre nærpersoner må i større grad enn i dag verdsettes som ressurs 
og kompetansekilde både av kommunene og helseforetaket. 

 Det må satses vesentlig mer på opplæring og avlasting av pårørende og 
nærpersoner for at disse ressursene fortsatt skal være betydelig bidrag.  

 
8.2.4 Samhandling/koordinering internt i kommunen  
Etter Helse og omsorgstjenesteloven § 3-1 skal kommunen sørge for at personer som 
oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. I dette ligger også 
plikt til å legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med 
andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby slike tjenester. 
 
Utfordringer i samarbeidet internt i kommunene er omhandlet i mange dokumenter, mellom 
annet i NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt – En sammenhengende helsetjeneste, Kap 7.2. Det 
pekes mellom annet på:  
 norske kommuner varierer mye, både i geografi, utstrekning, størrelse og folketetthet, og at 

dette gir store forskjeller i hvor mange enheter og fagpersoner som inngår i samarbeidet. 

 organiseringen etter tjenester gjør at den enkelte bruker må forholde seg til mange 
organisatoriske enheter, og som gir store samhandlingsmessige utfordringer særlig i 
mellomstore og store kommuner. 

 store og fragmenterte organisasjoner gjør det vanskelig for brukere, pårørende og publikum 
å vite hvilken person/enhet en skal henvende seg til, og dette kan oppleves som 
ansvarsfraskrivelse og unødvendig tidsbruk 
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Dette bildet er vel kjent for både brukerne, pårørende, politikere, administrasjon og det 
utøvende personellet i kommunene. Utfordringen er særlig stor for personer med langvarige 
og sammensatte lidelser som trenger innsats fra et mangfold av offentlige tjenester.  
 
Fastlegene utgjør en helt sentral del av kommunenes helsetjeneste, også på 
rehabiliteringsområdet. Samtidig er enkelte fastleger private næringsdrivende med 
økonomisk ansvar for lokaler, utstyr og hjelpepersonell. I dette ligger noen sentrale 
utfordringer for samhandling internt i kommunene. Selv om det ligger noen refusjonstakster 
for samarbeid rundt enkeltpasienter, opplever andre tjenesteutøvere i kommunene at det 
ikke alltid er like lett å få fastlegene som aktiv samarbeidspart i en sak eller på generelt 
grunnlag. Kommunene har også i liten grad avsatt ressurser til økonomisk 
praksiskompensasjon til fastleger som deltar i slikt utviklingsarbeid. 
 
8.2.5 Samhandling/koordinering internt i spesialisthelsetjenesten 
Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skjer i spesialavdelinger for rehabilitering i 
helseforetaket, i øvrige avdelinger i sykehus samtidig med utredning/behandling, i private 
rehabiliteringsinstitusjoner og i noen grad også ved distriktsmedisinske senter (DMS). Internt 
i spesialisthelsetjenesten ser en utfordring knyttet til å ivareta gode koordinerte tjenester for 
personer med rehabiliteringsbehov. I sykehusene gjelder dette spesielt for pasienter med 
rehabiliteringsbehov som ligger utenfor de dedikerte rehabiliteringsavdelingene. Selv om det 
er grunn til å anta at det i sykehusene drives mye bra rehabilitering også utenom de spesielt 
dedikerte rehabiliteringsavdelingene, er det likevel slik at kliniske sykehusavdelinger, med 
hovedoppgave å diagnostisere og igangsatte behandling i akutte og alvorlige 
sykdomstilfeller, kan ha utfordringer knyttet til å gjenkjenne og følge opp 
rehabiliteringsbehov og sørge for koordinering videre internt eller utenfor sykehuset. 
 
Kommunikasjon og informasjonsutveksling skriftlig og muntlig rundt 
enkeltpasienter/brukere med rehabiliteringsbehov er vesentlig for å sikre gode overganger 
og sømløse forløp. Internt i sykehusene foregår skriftlig informasjonsutveksling via 
elektronisk pasientjournal.  IKT-systemene er ennå ikke helt på plass når det gjelder 
elektronisk samhandling med de private rehabiliteringsinstitusjonene. Det går fortsatt mye 
informasjon ut i papirform. Det er uansett viktig at dokumentasjonen følger pasienten, og at 
den inneholder nok informasjon til at den som overtar ansvaret kan fortsette 
rehabiliteringsarbeidet sømløst for brukeren. Opplysninger knyttet til funksjon, aktivitet og 
deltakelse etterlyses ofte.  
 

Anbefaling: 

 Spesialisthelsetjenesten må ha system for opprettelse av koordinator med 
rehabiliteringsfaglig kompetanse for pasienter som har behov for det. 

 Spesialisthelsetjenesten må sørge for å etablere systemer som sikrer god 
koordinering og kommunikasjon rundt den enkelte pasient gjennom hele forløpet 
internt, herunder også ved overføring mellom sykehusavdelinger eller mellom 
helseforetak, DMS og private rehabiliteringsinstitusjoner. 

 Spesialisthelsetjenesten må ha systemer og rutiner som sikrer at 
rehabiliteringsbehov blir vurdert, registrert og fulgt opp. 
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8.3 Samhandling på systemnivå 
8.3.1 Samarbeid mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste og brukerorganisasjoner  
Kommunene har ikke plikt til å ha brukerutvalg i helse- og omsorgstjenesten. En del 
kommuner har likevel slike ordninger, for eksempel knyttet til enkelttjenester eller 
institusjoner. Derimot har kommuner lovhjemlet plikt til å ha Eldreråd (LOV-1991-11-08-76) 
og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (LOV-2005-06-17-58). Valg av medlemmer 
til disse rådene skjer i kommunestyret, men brukerorganisasjonene skal ha forslagsrett når 
det gjelder brukerrepresentantene i disse rådene. Det er viktig at kommunene har aktive og 
åpne prosesser rundt saker som angår disse rådenes funksjon, slik at rådene får gi råd og 
brukernes stemme blir hørt. 
 
De fleste kommuner har også ulike former for samarbeid med brukerorganisasjoner. Noen 
har ett eller flere faste organiserte samarbeids-, hørings- og diskusjonsfora der kommunen 
møter en eller flere brukerorganisasjoner på lokalplanet. I andre tilfeller møtes en mer 
tilfeldig, og da gjerne for å drøfte et enkelt tema. 
 
Brukerorganisasjonene har et mangfold av tilbud som for eksempel treningstilbud, 
samtalegrupper, selvhjelpsgrupper, råd og veiledning. Det er viktig at det lokale 
hjelpeapparatet samarbeider med dette mangfoldet av tilbud, og likemannsarbeid kan også 
trekkes direkte inn som en del av en individuell rehabiliteringsplan.  
 
I spesialisthelsetjenesten har både helseforetakene og de private 
rehabiliteringsinstitusjonene etablert systemer for samarbeid med brukere gjennom 
brukerutvalg, brukerråd, og brukerrepresentasjon inn i ulike programkomiteer, plangrupper 
og så videre. Helseforetakenes lærings- og mestringssentre har også et utstrakt samarbeid 
med brukerorganisasjonene.  Ved spinalenheten på St. Olavs Hospital er det ansatt 
mestringskonsulent i avdelingen for å bringe inn brukerkompetansen. Det kan likevel være 
grunn til å se på alternative måter å involvere brukere inn i arbeidet innenfor 
rehabiliteringsfeltet.  
 

Anbefaling: 

 Brukerorganisasjoner må gis mulighet til å delta aktivt i utvikling av 
rehabiliteringstjenesten både i helseforetak og kommuner. Dette gjelder både på 
systemnivå for eksempel ved planprosesser og på individnivå for eksempel ved bruk 
av likemannsarbeid. 

 
8.3.2 Samhandling/koordinering internt i kommunen 
Koordinerende enhet 
Etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 er kommunen pliktig til å ha «en koordinerende 
enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet».  Denne enheten skal ha overordnet 
ansvar for arbeidet med individuell plan, for oppnevning, opplæring og veiledning av 
koordinatorer. Enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med 
behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Dette ansvaret 
skal enheten ivareta for alle pasienter/brukere uavhengig av alder, diagnose o.l.  
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Tidligere var denne plikten bare hjemlet i Forskrift om habilitering og rehabilitering, og var 
dermed ikke så tydelig for kommunene. 
Kommunene har ulike modeller for organisering av koordinerende enhet; fra å ha egne 
personer med spesielt ansvar for å ivareta funksjonen, til at funksjonen er en del av andre 
forvaltningsoppgaver i kommunen, for eksempel brukerkontor/servicekontor/ 
tildelingskontor. For andre kommuner er funksjonen lagt til en person uten dedikerte 
ressurser til ivaretakelsen. Inntrykket er imidlertid at det i løpet av 2013 har flere kommuner 
etablert koordinerende enhet, og at det er økt bevissthet om ansvaret i funksjonen. Enheten 
må være tydelig forankret i helse- og omsorgstjenestens ledelse, og må ha et tydelig mandat 
for arbeidet som skal utføres på tvers av organisatoriske enheter og sektorer. Dette er særlig 
viktig fordi koordinering krever planlegging på tvers av organisatoriske enheter. 
 
Ut fra lov og forskrift burde det kanskje ideelt sett vært slik at den koordinerende enheten 
kunne disponere de nødvendige ressurser, og sette disse inn når et re-/habiliteringsbehov 
oppstod. Imidlertid er dette bortimot ugjennomførlig da de ulike kommunale tjenester som 
må til i et slikt forløp er organisert i ulike ansvarlige enheter for å ivareta kommunens 
driftsorganisatoriske hensyn. I en del kommuner er denne funksjonen lagt til samme 
organ(er) som har ansvar for tildeling av helse- og omsorgstjenester («tildelingskontor»). 
Dersom dette kontoret har tverrfaglig kompetanse, og kan tildele både helse- og 
omsorgstjenester, kan det ha en sentral rolle i vurdering av rehabiliteringsbehov og tildeling 
av rehabiliteringstjenester. I tillegg må kontoret ha et godt utviklet samarbeid med tjenester 
de ikke disponerer, for eksempel lege, psykolog og logoped. 
 
En annen utfordring for den kommunale koordinerende enheten er at den bare er hjemlet i 
helse- og omsorgstjenesteloven. Med den utvidede forståelsen som i dag blir lagt i begrepet 
re-/habilitering omfatter koordineringsansvaret for eksempel ikke barnevern, skole og 
barnehage. Dette blir kanskje mest synlig når det dreier seg om barn som ikke har tjeneste 
fra kommunal helse- og omsorgstjeneste. Den manglende lov-/forskriftshjemlingen gjør at 
personell fra andre sektorer ikke er forpliktet til å ta på seg koordinatorrollen, selv om det er 
de som i den enkelte sak yter den vesentligste offentlige tjenesten til brukeren. I tillegg 
reserverer en del helsepersonell seg fra rollen som koordinator, for eksempel fastleger og 
private fysioterapeuter. Resultatet er en opphoping av koordinatorrollen i helse- og 
omsorgstjenesten, der koordineringsansvaret kan gå på bekostning av kapasiteten til klinisk 
arbeid, eller utilstrekkelig oppfølging av den enkelte bruker. 
 

Anbefaling: 

 Kommunene skal ha en synlig og tilgjengelig koordinerende enhet.  

 Kommunen skal ha gode interne samarbeidsrutiner og -prosedyrer som sikrer 
tilstrekkelig faglig bredde ut fra brukerens behov for rehabilitering. 

 Det må være rehabiliteringskompetanse i kommunens koordinerende enhet. 
 

 
8.3.3 Samarbeid mellom kommuner 
Utfordringer i interkommunalt samarbeid 
Gjennom sitt masterstudium ved Høyskolen i Hedmark har Gunn Heidi Wallenius i 2013 gjort 
sin masteroppgave: «Samhandling mellom kommuner – Hva må til for å lykkes med 
samhandlingsreformen i små kommuner, og hva er til hinder for å lykkes?» der hun har 
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intervjuet personer fra noen Finnmarkskommuner som var for små til å finne løsning på 
kompetanse og personell alene.  
 
Noen av funnene var: 

 Det må være et vinn-vinn resultat i samarbeidet. De små kommunene frykter at hvis 
de bare blir tjenestekjøpere så blir all kompetanse liggende i de store kommunene 

 De generelle ressursrammer og administrativ kapasitet setter begrensinger for 
prosesskompetanse, dvs. kompetanse innen planlegging og strategiarbeid fordi 
planleggingsoppgaver fortrenges til fordel for driftsoppgaver 

 En er bekymret for utvikling av egen kommune og frykter fraflytting, dårligere 
tjenestetilbud og økt arbeidsløshet 

 For å komme videre må kommunene i større grad finne ut om hva en kan samarbeide 
om, og bygge på fellesskap, samhandling, bruke ildsjelene og bruke human kapital i 
kommunene 
 

Modeller for kjøp av kommunale rehabiliteringsplasser i Midt-Norge 
 
Namdalsmodellen 
Namdal Rehabilitering IKS (NR) er eid av 14 kommuner i Namdalsområdet som til sammen 
har cirka 38 000 innbyggere. Av de 26 døgnplassene på institusjonen er det fra 1.1.2014 
inngått avtale med Helse Midt-Norge RHF om kjøp av 8-10 plasser. Resten av plassene 
disponeres av kommunene, og hver kommune disponerer et gitt antall oppholdsdøgn årlig 
som blir beregnet ut fra antall andeler i NR og folketall. Styret og representantskapet 
fastsetter årlig ved budsjettbehandlingen en døgnpris, og hver kommune betaler inn 
akontobeløp i to terminer per mai og november. Den enkelte kommune kan ikke overføre 
ubrukte oppholdsdøgn til andre kommuner eller til nytt år. Ubenyttede oppholdsdøgn 
refunderes ikke. Kommunen kan etter avtale med NR benytte oppholdsdøgn ut over 
rammen. Dette faktureres da særskilt med døgnpris. 
NR skal bidra til at brukere fra eierkommuner, som ikke har krav på spesialisert 
rehabilitering, men som likevel har behov for tverrfaglig og intensivt rehabiliteringsopplegg, 
kan få dette. 
Det er koordinerende enhet i kommunen (eller den som etter kommunens egen 
bestemmelse er tildelt denne oppgaven) som er NR sin faste samarbeidspart i kommunen, 
også når rehabiliteringsopphold er initiert av fastlege, fysioterapeut eller sykehus. Dersom 
pasient/bruker har behov for daglig bistand etter opphold ved NR, hjemmesykepleie eller 
annen helsehjelp, skal det gis melding til henvisende koordinerende enhet i kommunen så 
tidlig som mulig, eller senest 2 dager før oppholdet avsluttes. 
 
NR skal også utvikle og tilby kompetanse innenfor rehabiliteringsfeltet på områder som den 
enkelte kommune ikke kan forventes å dekke gjennom eget personell. 
 
Værnesmodellen 
Seks kommuner som utgjør Værnesregionen (VR) med et samlet innbyggertall på knappe 46 
000, har gjennom flere år hatt interkommunalt samarbeid gjennom ulike delprosjekt. Fire av 
kommunene (cirka 30 000 innbyggere) samarbeider i VR Helse. Mellom annet har 
kommunene i VR-Helse et felles forvaltningskontor som tildeler helse- og omsorgstjenester. 
Ett av prosjektene her har vært å utvikle en felles fremtidig modell for re-
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/habiliteringstjenester. For institusjonsdelen av rehabiliteringstilbudet har kommunene 
inngått avtale med Meråker Sanitetsforenings Kurbad (MSK) om kjøp av plasser. Denne 
institusjonen har 50 rom, derav 4 dobbeltrom. 34 av disse rommene er per 1.1.2014 bundet 
opp til spesialisert rehabilitering gjennom avtale med Helse Midt-Norge RHF.  
For at oppholdet skal ha en overføringsverdi vil det tverrfaglige teamet ved MSK, etter 
behov, ha samarbeid med hjemkommunen for å legge til rette for videre rehabilitering i 
personens hjemmemiljø. 
 
Interkommunalt samarbeid om kompetanse 
De minste kommunene har av ulike årsaker bare deltidsstillinger å tilby enkelte 
personellgrupper som er nødvendig for å gjennomføre tverrfaglig rehabilitering. I tillegg kan 
de ha vansker med å fylle disse stillingene i tilstrekkelig grad. I enkelte tilfeller kan en mangle 
noen personellgrupper helt, for eksempel logoped og psykolog. Der avstandene ikke er for 
store kan interkommunalt samarbeid om for eksempel fullverdig rehabiliteringsteam være et 
alternativ. 
 

Anbefaling: 

 Kommuner som pga. drifts- og/eller kompetansekrav ikke kan etablere døgnplasser 
for rehabilitering alene, må etablere dette enten i et interkommunalt samarbeid 
eller ved kjøp av tjenester fra private institusjoner. 

 Kommunene må organisere seg på en slik måte at man har en ressursbase for 
rehabilitering, for eksempel gjennom rehabiliteringsteam. Slik kan 
kompetanseoverføring bli enklere, og kontinuiteten bedre. Uten en ressursbase for 
rehabilitering må spesialisthelsetjenesten ivareta kompetanseoverføring fra pasient 
til pasient, dvs. at det kan bli ulike mottakere fra tilfelle til tilfelle, noe som 
vanskeliggjør kontinuitet i kompetanseutviklingen. 
For å etablere fullverdige rehabiliteringsteam kan interkommunalt samarbeid eller 
kjøp fra private institusjoner være et alternativ. 

 
8.3.4 Samhandling/koordinering internt i spesialisthelsetjenesten 
Spesialisthelsetjenesten har en lovfestet plikt til å ha en koordinerende enhet for habilitering 
og rehabilitering, men står fritt til å organisere dette som man ønsker. Lovteksten 
spesifiserer helseforetaket som ansvarlig, og dagens praksis er at de private 
rehabiliteringsinstitusjonene ikke er en del av koordinerende enhet i noen av de tre 
koordinerende enhetene i helseforetakene i Midt-Norge.  
Ansvar og oppgaver for koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten er utdypet i Forskrift 
om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Koordinerende enhet i 
spesialisthelsetjenesten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter med behov for 
sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Koordinerende enhet skal ha 
oversikt over og nødvendig kontakt med habilitering- og rehabiliteringsvirksomheten i 
kommunenes helse- og omsorgstjeneste. I tillegg har koordinerende enhet overordnet 
ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av 
koordinator. 
 
Helse Midt-Norge RHF etablerte regional koordinerende enhet (RKE) i 2005. RKE er forankret 
i fagavdelingen i Helse Midt-Norge RHF, og har leder derfra. I tillegg består RKE av 
kontaktperson for koordinerende enhet ved de tre HFene. RKE har etablert en nettside med 
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informasjon om rehabiliteringstilbud og oversikt over koordinerende enheter og re-
/habiliterings-koordinatorer i kommuner og helseforetak. RKE har sammen med 
koordinerende enheter i helseforetakene ansvar for utvikling av møteplasser sammen med 
koordinerende enhet i kommunene, blant annet ved gjennomføring av regionale 
rehabiliteringskonferanser, rehabiliteringsuke og andre nettverksplasser. 
 
Helseforetakene har valgt å organisere sine koordinerende enheter på ulike måter og med 
ulike ressurser. Det anbefales at funksjonen koordinerende enhet knyttes tett til fagmiljøene 
for habilitering og rehabilitering ut fra at disse har god kompetanse når det gjelder 
tverrfaglig og koordinert samarbeid for personer med behov for langvarige og koordinerte 
tjenester. Samtidig er det viktig med forankring opp mot andre kliniske avdelinger slik at 
pasienter med rehabiliteringsbehov og behov for koordinerte tjenester ivaretas uavhengig 
av hvor de får tilbudet sitt. Funksjonen må være tydelig ledelsesforankret og må ha et tydelig 
mandat for arbeidet som skal utføres.  
 
Det er grunn til å fremheve det endrete ansvarsområdet for koordinerende enhet i nytt 
lovverk og forskrift.  Det er tydeliggjort at koordinerende enhet skal ivareta personer med 
behov for langvarige og koordinerte tjenester (for spesialisthelsetjenesten også personer 
med komplekse, eller langvarige og koordinerte tjenester), uavhengig av fagområde. 
Ansvaret går ut over det tradisjonelle rehabiliteringsområdet. 
 

Anbefaling: 

 Spesialisthelsetjenesten skal ha en tydelig og lett tilgjengelig koordinerende enhet. 

 Helseforetakenes koordinerende enhet må legge opp til rutiner som sikrer 
samarbeid med de private rehabiliteringsinstitusjonene for å bidra til å sikre 
helhetlige pasientforløp for personer med rehabiliteringsbehov. 

 Spesialisthelsetjenesten må etablere systemer og rutiner som sikrer at 
rehabiliteringsbehov blir vurdert, registrert og fulgt opp i alle pasientforløp. Et 
virkemiddel kan være interne ambulerende team med rehabiliteringskompetanse. 

 Koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten må organiseres på en slik måte at 
rehabiliteringsfaglig kompetanse sikres i arbeidet. 

 Leder/kontaktperson for koordinerende enhet må ha forankring og mandat i sin 
organisasjon som gir handlingsrom til å sørge for at kliniske avdelinger samhandler i 
gråsoner for å unngå at pasienter/brukere blir «kasteballer». 

 Koordinerende enhet bør arbeide for bedre samordning på tvers av avdelinger og 
klinikker. 

 
8.3.5 Samarbeid mellom kommuner og privat rehabiliteringsinstitusjon 
Generelt om de utfordringene en ser i dag 
Alle de private rehabiliteringsinstitusjonene i Midt-Norge har avtale med det regionale 
helseforetaket om spesialiserte rehabiliteringstjenester. Disse institusjonene skal dekke hele 
regionen, og inntak av pasienter skjer gjennom Regionalt henvisningsmottak (ReHR) (se 
kapittel 6). 
 
En privat rehabiliteringsinstitusjon (Meråker Sanitetsforenings Kurbad, se kap 9.2.7.2) har i 
tillegg avtale med fire kommuner i Værnesregionen om å levere kommunal 
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rehabiliteringstjeneste. En annen rehabiliteringsinstitusjon, Betania Malvik, har avtale med 
Malvik kommune om kommunal rehabilitering. 
 
Når det gjelder de spesialiserte rehabiliteringsfunksjonene som de private 
rehabiliteringsinstitusjonene leverer, er den største utfordringen i samarbeidet med 
kommunene å få til en tilstrekkelig god og sømløs overgang når brukeren skal tilbake til 
kommunen. Dels har dette sammenheng med de geografiske avstandene. 
 
En annen utfordring er at institusjonene er ulikt spredt i regionen og at dette gjør forbruket 
av disse plassene blir ulikt fordelt. 
 
Utfordringer for kommunene 
Det er i første omgang to utfordringer for kommunene når en skal vurdere etablering av 
samarbeid med private rehabiliteringsinstitusjoner: 

 Å avklare hvilke rehabiliteringsfunksjoner som skal være et kommunalt ansvar, og 
hvilken kapasitet en må ha på heldøgnstilbud/institusjonsplass for å ivareta disse 
funksjonene. Å avklare hvordan heldøgnstilbud/institusjonsplass skal etableres, 
enten i institusjon i egen regi i hver kommune, eller gjennom interkommunalt 
samarbeid eller gjennom tjenestekjøp fra private. 

 
Hvis en kommune bestemmer seg for å lyse ut tjenester i det private markedet, har en i det 
videre arbeidet to særlige utfordringer: 

 Helsefaglig kompetanse i kommunen til å utarbeide entydige kvalitets- og 
funksjonskrav for tjenesten en vil inngå avtale om, slik at en får tilstrekkelig gode 
anbudsdokumenter m.m. 

 Juridisk bistand og innkjøpsmessig kompetanse og erfaring til å inngå juridisk 
bindende avtaler som sikrer innbyggerne de tjenester en ønsker at de private 
institusjonene skal ta seg av, og til en fornuftig pris. 

 
Utfordringer for de private rehabiliteringsinstitusjonene 
Selv om det er en myte at de private rehabiliteringsinstitusjonene bare mottar selvhjulpne 
pasienter, har det vært vanlig å sette grenser for pasientenes hjelpebehov i forhold til 
dagliglivets aktiviteter (ADL). Når så de private rehabiliteringsinstitusjonene forsøker å få 
kommunene til å kjøpe tjenester til pasienter som faller inn under kommunens 
ansvarsområde, for eksempel utskrivningsklare pasienter der kommunene har betalingsplikt, 
viser det seg at mange av disse pasientene har et assistansebehov som 
rehabiliteringsinstitusjonene er for tynt bemannet til å kunne dekke. 
Når det gjelder mer omfattende omtale av de private institusjonene viser vi til kapittel 6. 
 

Anbefaling: 

 Offentlig innkjøp av rehabiliteringstjenester fra private kan være et mulig 
samarbeidsområde, enten som interkommunalt samarbeid, eller som et felles 
innkjøp til både kommune og helseforetak. 

 De private rehabiliteringsinstitusjonene må styrke sin mulighet for å ta imot 
pasienter med vesentlig assistansebehov for å bli mer interessante 
samarbeidspartnere for kommunene. 
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8.3.6 Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene 
Samarbeidsavtalen med tilhørende tjenesteavtaler   
Etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 skal kommunen samarbeide med 
fylkeskommune, regionalt helseforetak og stat, slik at helse- og omsorgstjenesten i landet 
best mulig kan virke som en enhet. 
 
Etter Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 har det regionale helseforetaket plikt til å legge til 
rette for nødvendig samarbeid mellom ulike helseforetak innad i det regionale 
helseforetaket, med andre regionale helseforetak, fylkeskommuner, kommuner eller andre 
tjenesteytere om å tilby tjenester omfattet av loven. Videre skal de regionale 
helseforetakene sørge for at det inngås samarbeidsavtaler som nevnt i Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 6-1, men kan overlate dette til ett eller flere av helseforetakene. 
 
Minimumskravene til en slik avtale er listet opp i punkt 11. Rehabilitering er særlig nevnt til 
punkt 2: 

«retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, 
rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og 
sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte 
tjenester». 

 
Alle kommuner i helseregion Midt-Norge har i dag inngått avtale med sine lokale 
helseforetak (HF). Før 1.1.2014 hadde en også avtale med Rusbehandling Midt-Norge HF. Fra 
denne datoen ble den spesialiserte rusbehandlingen, og også inngåtte samarbeids-avtaler, 
overført til de lokale helseforetakene. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet påla partene å inngå den lovpålagte avtalen med en kort 
tidsfrist. For mange ble dette et hastverksarbeid, og mange vil hevde at kvaliteten ble 
deretter. Størst fokus fikk nok punkt 5 om utskrivningsklare pasienter fra sykehus fordi dette 
også omhandlet økonomiske straffetiltak partene imellom. 
 
Den største utfordringen ligger likevel i at partene skal gjøre avtalen kjent innen sine 
organisasjoner. Gjennom de fylkesvise konferansene som prosjektgruppen arrangerte 
høsten 2013 kom det tydelig frem at avtalene var lite kjent blant det rehabiliteringsfaglige 
personalet som skal fylle dette med praktisk innhold. 
 
Helhetlig forløp 
Samhandlingsreformen legger vekt på pasientens behov for koordinerte tjenester og såkalte 
sømløse forløp. Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har tradisjonelt ulikt 
fokus knyttet til dette. Mens standardiserte pasientforløp (behandlingslinjer) i sykehus er 
utviklet i forhold til faglige retningslinjer for enkeltdiagnoser, er man i kommunen opptatt av 
funksjon, og å legge til rette for at pasient/bruker skal greie seg selv på best mulig måte. 
 
Diagnosebaserte behandlingslinjer har hatt suksess i spesialisthelsetjenesten. Mange har 
derfor ment at resultatene kan bli enda bedre om man strekker de enkelte 
behandlingslinjene ut til å omfatte tiden både før og etter et sykehusopphold. Det kan virke 
logisk, men både forutsetninger og målsettinger med behandlingen er annerledes i 
primærhelsetjenesten. Prosjektet «Helhetlige pasientforløp i hjemmet», ledet av Anders 
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Grimsmo, har utviklet et felles forløp for alle pasienter i kommunen. Det er lite bundet til 
diagnose, og det medisinske aspektet sikres via en fast rutine for involvering av fastlegen. 
 
For å få til såkalte sømløse forløp er det ofte aktuelt med en del overlapping for å sikre 
kompetanseoverføring. Når kommunen overtar oppfølgingen er det ikke for å fortsette med 
de samme tiltakene som i spesialisthelsetjenesten, men for å videreføre prosessen til en ny 
fase i prosessen hvor mestring av hverdagen i egne omgivelser er viktigst. Det å beskrive 
gode rehabiliteringsforløp vil bli viktig slik at brukeren til enhver tid vet hva han har å 
forholde seg til. Det er også viktig å etablere systemer og rutiner som sikrer at 
rehabiliteringsbehov blir vurdert, registrert og fulgt opp i alle pasientforløp. Rehabilitering 
må inngå som en integrert del av helhetlige forløp, samtidig som det for noen pasienter er 
hovedprosessen i forløpet. 
 
Møteplass for koordinerende enheter 
I alle tre fylker er det etablert møteplasser på systemnivå mellom koordinerende enheter i 
kommuner og helseforetak for drøfting av felles utfordringer når det gjelder personer med 
rehabiliteringsbehov og utveksling av kompetanse. 
Tilbakemelding fra deltakerne på de fire konferansene tyder på at behovet for formaliserte 
møteplasser er sentralt for å videreutvikle god samhandling innen rehabiliteringsfeltet. En 
forutsetning for at en skal lykkes med dette er at samhandlingen preges av likeverdighet. 
Planlegging av møtepunkt og agenda for disse må skje sammen av partene som skal delta. 
 
Regionale rehabiliteringskonferanser 
I Midt-Norge har det i en årrekke vært arrangert regionale rehabiliteringskonferanser annet 
hvert år. Ansvar for disse konferansene er forankret i Regional koordinerende enhet som har 
delegert ansvaret for planlegging og gjennomføring til de tre HFene på omgang via 
Koordinerende enhet i det enkelte helseforetak. Det enkelte helseforetaket har selv sørget 
for deltakelse fra samarbeidspartnere inn i arrangements- og programkomite. På denne 
måten blir det helseforetaket som har «utspillet» i forhold til de regionale konferansene, og 
det kan være grunn til å se på alternative måter å forankre dette på for å sikre likeverdighet, 
og mer aktiv deltakelse fra kommunene. 
 
Regionalt ressursnettverk for rehabilitering/Regionalt rehabiliteringsledernettverk 
I forbindelse med satsingen på standardiserte pasientforløp i spesialisthelsetjenesten 
etablerte Helse Midt-Norge RHF flere diagnosespesifikke regionale fagnettverk. Disse fikk 
egne mandater, og skulle bidra inn i arbeidet med forløpene. For rehabilitering ble det ikke 
opprettet et eget fagnettverk med den begrunnelse at rehabilitering skulle inngå som en del 
av øvrige forløp. I stedet ble det opprettet et regionalt ressursnettverk for rehabilitering, 
med fagfolk fra spesialisthelsetjenesten som skulle kontaktes fra de diagnosespesifikke 
fagnettverkene når det var behov for faglig råd og veiledning knyttet til rehabilitering. Dette 
har ikke skjedd, og per dato er det regionale ressursnettverket for rehabilitering ikke aktivt. 
Dette nettverket bør omdefineres til et regionalt rehabiliteringsledernettverk for å sikre 
videreutvikling av fagfeltet i regionen. Nettverket må ha representasjon fra både 
spesialisthelsetjenesten og kommunene. 
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Kompetansedeling 
Som beskrevet både i kapittel 5 (om spesialisthelsetjenesten) og i kapittel 6 (om kommunen) 
er det behov for å etablere system og arenaer for å utvikle det faglige samarbeidet mellom 
rehabiliteringsmiljøene i regionen.  Det gjelder både internt i spesialisthelsetjenesten og i 
kommunen, og ikke minst mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Også 
brukerkompetansen er viktig å trekke inn på disse arenaene. Kompetansedeling kan gjøres 
via hospiteringsordninger, ambulerende virksomhet, praksiskonsulentordninger og andre 
tiltak. 
 
Som det går fram i kapittel 6 har kommuner og spesialisthelsetjeneste ulik kompetanse på 
ulike områder. Kompetanseoverføring mellom kommune og spesialisthelsetjeneste er viktig, 
og må gå begge veier for å bygge opp forståelse og respekt for hverandres egenart med 
hensyn til kompetanse og lokale muligheter. I dette bildet er også brukerkompetansen 
sentral. 
 
Som tidligere beskrevet finnes det per i dag flere møteplasser og arenaer for utveksling av 
kompetanse innen rehabiliteringsfeltet i Midt-Norge. Det vil være viktig å videreutvikle disse, 
og sikre forankring knyttet opp mot samarbeidsutvalgene i de tre fylkene. 
 
Økonomiske ordninger 
Med samhandlingsreformen ble det fra 1.1.2012 lovfestet to økonomiske ordninger i 
samhandlingen mellom kommune og helseforetak: 

 Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten.                                             
Dette innebærer at kommunen skal dekke cirka 20 % av kostnaden med drift av 
helseforetakene for en del pasient-/diagnosegrupper. Kommunene ble gjennom 
statsbudsjettet 2012 tilført økonomiske midler som tilsvarte en beregnet del av disse 
utgiftene ut i fra driftsstatistikk for årene 2009 og 2010. 

 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter.                                   
Fra 1999 ble det ved forskrift innført en ordning som ga mulighet for kommunal 
betaling for utskrivningsklare pasienter. Fra 1.1.2012 ble ordningen kraftig lagt om til 
at kommunen fikk betalingsplikt fra første dag og betalingen ble satt til kr. 4000.- per 
døgn. Den inntekten helseforetakene hadde hatt etter den gamle ordningen i 2010 
ble fordelt tilbake til kommunene etter en fordelingsnøkkel der innbyggertall 80+ 
spilte en vesentlig rolle.  

 
Erfaringen så langt har vist at utskrivningsklare pasienter blir prioritert i kommunene, og for 
noen kommuner har dette skjedd på bekostning av «spesialiserte» kommunale plasser (for 
eksempel rehabiliteringsplasser). 
Regjeringen Solberg har varslet at medfinansieringsordningen skal trekkes tilbake. 
 



 

85 
 

Anbefalinger: 

 Både helseforetak og kommunene må gjøre en vesentlig større innsats i å gjøre 
samhandlingsavtalene kjent i sin organisasjon, slik at disse blir et reelt 
samhandlingsverktøy til beste for den enkelte pasient/bruker. 

 Rehabiliteringsområdet må synliggjøres i samarbeidsavtalene mellom lokale 
helseforetak, kommunene og de private rehabiliteringsinstitusjonene. De 
avtalefestede samhandlingsorganene må brukes aktivt til tjenesteutviklingen i 
samhandlingsrommet.  

 Rehabilitering må inngå som en naturlig del av helhetlige forløp som utarbeides på 
systemnivå. De private rehabiliteringsinstitusjonene må være en aktiv del av dette. 

 Møteplasser på rehabiliteringsområdet mellom brukere, kommuner og 
spesialisthelsetjenesten må i planlegging og gjennomføring legge opp til 
likeverdighet mellom partene.  

 Regionalt Rehabiliteringsledernettverk må etableres, med representasjon fra både 
spesialisthelsetjeneste, kommuner og brukere.  

 Møteplasser mellom koordinerende enheter i kommuner og spesialisthelsetjeneste 
må forankres i samarbeidsavtalene mellom partene. 

 Rehabiliteringsbehov må kartlegges og synliggjøres i overføringer fra 
spesialisthelsetjeneste til kommune iht rutinene i samarbeidsavtalene. 

 
8.3.7 Samhandling med andre rehabiliteringsaktører 
Frivillige organisasjoner 
Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-10 omhandler pasienters og brukeres innflytelse og 
samarbeid med frivillige organisasjoner. I tillegg til brukerorganisasjonene finnes det en 
rekke frivillige ideelle organisasjoner som yter betydelige bidrag for å skape gode 
lokalsamfunn. Eksempler på dette er idrettslag, Røde Kors, sanitetsforeninger, 
pensjonistforeninger, Lions osv. Slike organisasjoner vil i hovedsak ha tilbud om ulike typer 
opptrening og deltakelse, og vil dermed kunne gi viktige tilbud i tillegg til den tverrfaglige 
offentlige rehabiliteringen.  
Det vil særlig være innenfor det kommunale ansvarsområdet innen rehabilitering at disse 
organisasjonene vil kunne ha slike oppgaver. 
 
NAVs tiltak for mer inkluderende arbeidsliv  
NAV har en rekke tiltak for dette. 
Noen eksempler er: 

 Arbeid med bistand: Skal hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å få eller 
beholde arbeid. 

 Arbeidsrettet rehabilitering: Tiltak skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til 
mestring av helserelaterte og sosiale problemer. 

 Avklaring: Tiltak skal gi veiledning, systematisk kartlegging og utprøving av den 
enkeltes arbeidsevne og tilretteleggingsbehov. 

 Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift: Tilbud om tilrettelagt opplæring og arbeidstrening, 
samt mulighet for varig tilrettelagt arbeid for personer som har liten mulighet for å 
komme i ordinært arbeid. 
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 Funksjonsassistanse: Ordningen skal bidra til at personer med sterk fysisk 
funksjonsnedsettelse skal kunne være i arbeid. Arbeidstaker utfører selv 
arbeidsoppgavene, og funksjonsassistenten avlaster med praktiske oppgaver. 

 
Mer om dette på: https://www.nav.no/Arbeid/Inkluderende+arbeidsliv/805374618.cms 
 
Tekniske hjelpemidler 
Ansvaret for tekniske hjelpemidler er delt mellom kommunene og NAV Hjelpemiddelsentral 
når det gjelder tekniske hjelpemidler: 

 NAV har ansvaret for å tildele hjelpemidler når personen har vesentlig og varig 
nedsatt funksjonsevne, dvs. at behovet vil eksistere i 2 år eller lenger. Forutsetningen 
er at funksjonsevnen er varig og vesentlig nedsatt. Voksne kan få hjelpemidler til 
arbeid, hjem, fritid og utdanning. Videre kan barn og unge under 26 år få 
hjelpemidler til trening og stimulering for å opprettholde og/eller bedre motorisk og 
kognitiv funksjonsevne. En kan også få hjelpemidler til en rekke 
funksjonsnedsettelser for å bedre situasjonen hjemme, i barnehage, skole og fritid. 

 Kommunen har ansvar for hjelpemidler ved sykdom og skade som ikke er varig 
(under 2 år), og hovedansvar for hjelpemidler i institusjon, dagsenter, 
avlastningsbolig eller barnebolig. 

 
Det er flere utfordringer knyttet til samarbeid rundt tekniske hjelpemidler. I følge 
Samhandlingsavtalene mellom helseforetak og kommuner har helseforetaket ansvar for å 
varsle kommunen så tidlig som mulig når det er behov for tekniske hjelpemidler. Det ser ut 
til å være forbedringspotensial rundt dette. 
 
Når det dreier seg om hjelpemidler som er kompliserte å benytte, må både helseforetak og 
kommune sørge for at tilstrekkelig opplæring blir gitt til brukeren. 
 
Når det skal gjøres planlagte inngrep på sykehus som en vet medfører behov for tekniske 
hjelpemidler i hjemmet etter sykehusoppholdet, må avtale om slikt utstyr gjøres i forkant av 
innleggelsen. Dette er i noen grad gjennomført ved ortopediske operasjoner, og pasienten 
kan dermed hente det nødvendige tekniske hjelpemidlet hjem til seg på forhånd. 
 
Samfunn og næringsliv  
Arbeid er ofte et viktig mål i rehabiliteringsprosesser, og næringslivet spiller en sentral rolle 
når det gjelder inkludering av mennesker med behov for spesiell tilrettelegging. I dag er 
dessverre mange funksjonshemmede ikke delaktige i arbeidslivet selv om de har en viss 
restarbeidsevne. Det er viktig å få samfunn og næringsliv på banen i forhold til dette. Ett 
eksempel er ordningen «Inn på tunet». Liknende ordninger kan kanskje utvikles i andre 
næringer, for eksempel dagtilbud der deltakerne gjør et arbeid som er nyttig for 
næringsdrivende eller for andre deler av lokalsamfunnet. 
 

https://www.nav.no/Arbeid/Inkluderende+arbeidsliv/805374618.cms
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Anbefaling:  

 Kommunene må etablere godt samarbeid med frivillige organisasjoner for å utnytte 
det potensialet disse har til å støtte opp under det offentlige rehabiliteringsarbeidet. 

 Spesialisthelsetjenesten må legge mer arbeid i kartlegging av behov for tekniske 
hjelpemidler etter opphold, og formidling av dette til kommunen/NAV slik at 
utstyret kan komme på plass så tidlig som mulig og senest på 
utskrivningstidspunktet. 

 Brukerne må sikres bedre opplæring i bruken av komplisert utstyr. 

 
8.3.8 Teknologiske samhandlingsløsninger 
Elektronisk journal, meldingsutveksling 
Utveksling av konfidensielle opplysninger mellom helseforetak og kommune foregår i dag 
hovedsakelig per papir. Hastemeldinger, som for eksempel melding om innleggelse («24-
timersmelding») og melding om utskrivningsklare, foregår i dag per fax der en har sladdet 
pasientens/brukerens identitet. Ved mottak av slik melding må en i tillegg ta en telefon for å 
få opplyst hvem pasienten/brukeren er. Dette er meget ressurskrevende både for 
helseforetak og kommuner. Det foregår en utvikling både i helseforetak og kommune på 
denne siden, men fremdriften har vært for dårlig. En er i stor grad avhengig av nasjonale 
løsninger. 
 
I Midt-Norge er helseforetak og kommuner nå i gang med innføring av elektroniske 
meldinger. Her skal informasjonsflyt i tilknytning til inn- og utskriving av pasienter mellom 
sykehus og kommuner gå elektronisk. Disse meldingene er foreløpig tradisjonelt oppbygd i 
sin form, med fokus på lege- og sykepleieopplysninger og knyttet til diagnose og 
kroppsfunksjon. Her er det viktig at fagfolk i rehabiliteringsfeltet er aktive i videreutviklingen 
for å kunne bidra til økt funksjonsfokus i informasjonsutvekslingen. 
 
Det arbeides også med nye løsninger når det gjelder muligheter for å hente 
journalopplysninger fra felles datakilder. Det ene konseptet er «kjernejournal» der en del 
helt sentrale opplysninger som diagnose, medikamentbruk o.l. ligger i en nasjonal database 
som helsepersonell ved behov kan få tilgang til. Et annet konsept er «En innbygger - en 
journal» som er omtalt i St.meld.nr. 9 (2012-2013). Med én journal vil helsepersonell kunne 
få tilgang til alle opplysninger som er relevante, uavhengig av hvor pasienten eller brukeren 
har vært utredet eller behandlet tidligere. Datasikkerhet er helt sentralt i dette, og 
pasient/bruker og helsepersonell må ha tillit til at opplysningen i systemene er sikret på best 
mulig måte. 
 
Telemedisin 
«Telemedisin er: Undersøkelse, overvåking, behandling og administrasjon av pasienter og 
opplæring av pasienter og personale ved hjelp av systemer som gir tilgang til ekspertise og 
pasientinformasjon uavhengig av hvor pasienten og kompetanse er geografisk plassert.» 
(http://No.wikipedia.org/wiki/Telemedisin).  
 
Dette er ikke et nytt konsept. Flere løsninger er blitt utprøvd på verdensbasis de siste 
tiårene, men fortsatt er dette lite benyttet. Det fremstår i dag som et eksempel på en 
mulighet med stort potensial og store fordeler som ikke er blitt fullt utnyttet. 
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Telemedisin
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Innføring av telemedisinske løsninger handler om ivaretakelse av juridiske og 
sikkerhetsmessige hensyn, og ikke minst om organisasjonsutvikling. Veien frem til 
beslutningen om å innføre en slik løsning kan derfor være svært lang og vanskelig, og det er 
mange grupperinger og faktorer det må tas hensyn til.  
 
Innenfor rehabiliteringsfeltet kan telemedisin utvikles med veiledning av både personale og 
pasient/bruker av annet helsepersonell som delvis kan erstatte behovet for ambulant 
virksomhet. Dette er særlig aktuelt der det er lange avstander med stort forbruk av reisetid. 
Her ligger også et potensial til å utvikle instruksjonsvideoer som pasient/bruker selv kan 
hente fram på for eksempel helseforetakets nettsider for å friske opp den instruksjonen 
vedkommende fikk fra helsepersonell. 
 
Eksempel på tiltak som bidrar til utveksling av kompetanse hvor telemedisin er tatt i bruk i 
vår region: 

 På Fosen gjennomfører de konsultasjon ved bruk av videokonferanse hvor fastlegen, 
spesialist på Regionalt senter for sykelig overvekt og pasienten deltar. Dette gjøres 
som alternativ til å henvise pasienten. Det diskuteres tiltak som fastlegen kan gjøre, i 
stedet for å henvise pasienten. 

 Legene ved Fosen Helse IKS (tidligere Fosen DMS) gjennomfører på ukedager daglige 
videokonsultasjoner med leger på St. Olavs Hospital for å diskutere videre behandling 
for pasienter som er innlagt i kommunen. 

 
Velferdsteknologi 
Viser her til kapittel 5. 
 

      Anbefaling: 

 Det anbefales at rehabiliteringsfeltet deltar aktivt i arbeidet med elektroniske 
journalløsninger for å bidra til mulighet for helhetlig tilnærming i dokumentasjonen. 

 Det anbefales å ta ny teknologi i bruk i rehabiliteringsfeltet for å understøtte og 
utvikle kompetansesamarbeid og oppfølgingstiltak rettet mot grupper og 
enkeltindivider. 
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