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Prosjekt Rehabilitering i Nord-Norge

Visjonen

Kommunene og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord har en 
felles strategi for rehabiliteringsfeltet, slik at den enkelte 
bruker får dekket sitt behov for somatisk rehabilitering



Hovedmål
Avklare ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet i Helse Nord

(Hentet fra «Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator»).

Hva er viktig for deg?



Delmål

1. Synliggjøre tilbud og vurdere framtidig behov for 
institusjonsbasert rehabilitering (døgn- og dagplasser og 
ambulerende virksomhet) i henholdsvis kommune og 
spesialisthelsetjeneste

2. Identifisere brukergrupper med udekkede rehabiliteringsbehov, 
og utarbeide forslag til tiltak

3. Identifisere områder med behov for samhandling og 
kompetanseoppbygging



Metode

Dialogmøter

Rapport/handlingsplan for 
perioden 2019-2023



• Bord 1: Diskutere pasientforløp fra akutt innleggelse i 
sykehus til pasienten/bruker har kommet hjem. 

• Bord 2: Pasientforløp fra forverring av sykdomstilstand i 
hjemmesituasjon. 

• Bord 3: Koordinerende enhet

• Bord 4: Kompetanseheving og veiledning

• Bord 5: Pasientgrupper med udekkede rehabiliteringsbehov, og hva 
er gjennomført, igangsatt og planlagt av samarbeidsprosjekter –
kommune/spesialisthelsetjenesten 



Dialogmøter i 2018

Kirkenes, 18/10

Alta, 18/9Tromsø, 6/12

Harstad, 29/5

Kabelvåg 5/6

Bodø, 1/11

Mo i Rana, 16/11

Sandnessjøen, 15/5



S.sjøen Harstad Kabelvåg Alta K.nes Bodø Mo Tromsø

Deltakere 30 29 26 37 31 35 17 48

Antall 
kommuner
Deltakere

5/10 
(50%)
19

7/13
(54%)
21

6/9
(67%)
14

7/10
(70%)
25

6/7 
(86%)
19

5/11
(45%)
18

2/8
(25%)
8

10/17
(58%)
24

Deltakere 
sykehus 
(PSHT/ART)

5
-

4
(2 PSHT)

5
-

4
(2 ART)

7
(2 ART)

9
(2 ART)

5 12
(1 ART 
2 PSHT)

Deltakere 
fra private 
rehab.inst.

3
(HRiS,
Sømna)

2
(RNNK,
Tromsø)

6
(Nordtun
Valnesfj.)

2
(OiF, Alta)

0 0 0 2
(RNNK,
Tromsø)

Antall 
brukere

3
(Revma, 
CFS/ME)

(1) + 1 fra 
p.gruppa

1
(Hørsels-
hem.)

2 + 4
(ME,
eldreråd)

5
(ME, 
eldreråd
brukerut
valg)

4
(MS, 
rådet for 
funk-
sjonshem
mede, 
ME)

3
(MS, 
eldre-
råd, FFO)

8
(Råd 
funksjonsh
Nakke-
skadde, 
ME, MS, 
Bikuben 
RBS)



Sand.sjøen Harstad Kabelvåg Alta Kirkenes Bodø Mo Tromsø

CFS/ME-
spesielt de med 
alvorlige plager 

KOLS pasienter
– lungesyke

Kognitiv svikt Alvorlig 
kreftsykdom

(CFS/ME) Slagpas
(m/afasi)/
hodeskadepas. 
Kognitiv svikt

Hjemmeboende 
eldre f.eks m 
bruddskader

CFS/ME

Muskel -
/skjelett-
lidelser, 
primært og i 
kombinasjon 
med psykiske 
plager (angst og 
depresjon)

Kronisk syke 
med 
progredierende 
lidelser
(MS, 
nevrologisk sd, 
demens)  
kognitiv svikt

Unge voksne 
med 
sammensatt 
problematikk

Nevrologiske
tilstander;
Slagpasienter,
hodeskade- og 
traumepas, MS, 
voksne med CP, 
unge parkinson-
pasienter

Senskader etter 
kreftbehandling 
(atrofier, 
fatigue)
Og pasienter 
med lymfeødem

Unge med 
rus/psyk 
problematikk i 
behov for 
somatisk rehab

Unge med 
traumatiske 
hjerneskader/
hodeskader

Kreftpasienter
med seinskader 
(Lymfødem-
tilbud og 
«Pusterom»)

Kreftpasienter 
med senskader

Kombinasjonen 
ruslidelse eller 
psykiatri og 
somatisk 
sykdom

Eldre og andre 
med 
multimorbiditet

Muskel-
skjelettproblem
atikk i komb. 
med lettere 
psykiske vanske

KOLS-pasienter/
lungepasienter

Fatigue
(seinskader 
kreft, ME, 
hypermob.
syndrom

Ulike 
kognisjons-
plager (syn, 
hørsel og tale)

Overvekts-
pasienter 
(oppfølging 
etter beh i  
spesialisthelsetj)

Kognitiv svikt, i 
akutt-, subakutt
- og senfase

Kreftsykdom 
med senskader

Kreft Kognitive 
problem

Hjertepasienter KOLS/lungepas Amputasjons-
pasienter/
Plan for 
protesetilpasn.

KOLS
(mangelfulle 
kommunale 
tilbud)

CFS/ME MS-pasienter CFS/ME Smerte-
pasienter



Andre forslag:

Felles elektronisk journal
Revitalisering av Koordinerende enhet
Direkte kontakt som supplement til elektronisk - snakke sammen
Hospiteringsordninger
Fagmøter på tvers av nivåer



Hvilke endringer skal prosjektet skape?

• En handlingsplan som peker på utfordringer og mulige 
løsninger, og  som legger føringer for et likeverdig, mer 
forutsigbart rehabiliteringstilbud i Nord-Norge

• Være tydelig på hvilket tjenestenivå pasienten skal få sitt 
rehabiliteringstilbud basert på funksjonsnivå 

• Følge opp/kartlegge endringene i perioden 2019-2023



Prosjektets ulike faser

Forankring

(pre)

Vår 2018

Kartleggingsfase 
1

Vår/høst 2018

Forankring
(post)

2019

Kartleggingsfase 
2

2020-2023



Forankringsfasen (post) 2019
• Prosjektgruppa arbeidsfase; januar – mars

– 2 prosjektgruppemøter

• Ferdigstilling av rapport i løpet av april
• Rapport på høring 1.mai
• 6 ukers høringsfrist - 12. juni
• Innarbeiding av høringssvar: Juni og august
• August /September: 

– Rapporten behandles av styringsgruppa
– Presenteres for de fire OSO-ene
– Regionråd?
– Rehabiliteringskonferanse?



Spørsmål/Innspill?

Kilde: Bodø i Vinden


