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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Takk for at jeg får anledning til å presentere prosjekt Rehabilitering i Nord-Norge - samhandlingsprosjekt initiert av Helse Nord og de fire OSO-er i regionen.Fortelle om hvordan arbeidet kom i stand, status pr nå og våre anbefalingerVed forebygging, tidlig intervensjon, rehabilitering og strategier for mestring, ønsker man å fremme økt selvstendighet i hverdagen, forbedre innbyggernes funksjonsevne og utsette ytterligere funksjonsfall. Dette var intensjonen med Samhandlingsreformen i 2012 - En utydelig reform med store forventninger og få intensiver!Tiden kom og gikk! I 2017 fikk vi Opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering, som skulle flytte rehabiliteringstjenestene nærmere der livet leves.  Den skulle gjøre kommunene i stand til å gi et godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne, og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra SHT. Situasjonen er at mange kommuner sliter med å gi et godt kvalitativt tilbud. Spesialisthelsetjenesten har også sine utfordringer.Nasjonale tall fra 2017 viser 3,4% nedgang i antall pasienter som får rehabilitering i SHT, uten at tilsvarende økning sees i KHT (midtveis evaluering av Opptrappingsplanen)Vi må erkjenne at vi ikke har funnet ut av det ennå!KLIKK: Dette er bakteppet for «Prosjekt Rehabilitering i Nord-Norge» som har en visjon om at ....
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Prosjektet går over flere år, med mer /mindre arbeidsintensive perioderKLIKK Kartlegging 1: Vi har brukt dialogmøter som metode for datainnsamling - Gjennomført 8 dialogmøter – 2 i hvert helseforetaksområde, Hvor representanter for brukere, fagfolk i kommune og spesialisthelsetjeneste og beslutningstakere har deltatt og gitt innspill. Kafedialog – 5 temaer for diskusjon- utdelt på forhåndSamtaler med pasient og brukerombudene i de tre nordlige fylkene Forøvrig har vi støttet oss på nasjonale styringsdokumenter, regionale føringer, offentlige rapporter og tallmateriale samlet inn i regionenKartlegging 2: Monitorere endringer i kjølvannet av prosjektet 



Hovedmål
Avklare ansvars- og 
oppgavedeling mellom 
kommunene og 
spesialisthelsetjenesten på 
rehabiliteringsområdet i 
Helse Nord
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Prosjektets hovedmål er å avklare ansvars- og oppgavedelingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet i vår region.Avgrenset til befolkningen over 18 år med somatiske helseplager. Barn, habilitering- og rus-psykiatrifeltet inngår altså ikke i dette prosjektet



Noen utfordringer knyttet til ansvars-
og oppgavefordeling
• Få terapeutressurser og manglende rehabiliteringskompetanse/-fokus i 

kommunene
• Kommunens og regionens rehabiliteringstilbud er lite kjent blant brukere, 

fastleger og fagpersonell på alle nivå av tjenesten
• Funksjonen Koordinerende enhets (KEs) rolle er ukjent og brukes i for liten grad
• Kapasitetsproblemer etter endt akuttbehandling, ventetid, sesongvariasjoner
• Spesialist helsetjenesten (SHT) lite tilgjengelig for diskusjon/hjelp til å vurdere 

pasienters behov for rehabilitering
• Ambulante rehabiliteringstilbud (ART) burde vært tilgjengelig for flere 

diagnosegrupper
• Kriterier for rehabilitering ved kommunal, versus privat 

rehabiliteringsinstitusjon og sykehus må tydeliggjøres

Brukernavn
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I tillegg til mange små kommuner og lange reiseavstander – satte dialogmøtene fokus på følgende utfordringer....Før siste kulepunkt:I vår region – med kronglete reiseveier og store avstander er døgnrehabilitering ofte mest hensiktsmessig når det er behov for høyere intensitet i rehabiliteringen.Det er behov for en spesifisering av kriterier....Prosjektet har fått i oppgave « å gi anbefalinger som tydeliggjør på hvilket tjenestenivå pasienten skal få sitt rehabiliteringstilbud – basert på funksjonsnivå»Men her har prosjektet ikke kommet langt nok!



Modeller for ansvars- og oppgavefordeling

Rehabiliteringspyramiden
Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering. Kristiansand kommune, 2013 

Brukernavn
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Når det gjelder framtidig behov for rehabiliteringstilbud og ansvars- og oppgavefordeling har prosjektgruppa valgt å ta utgangspunkt i denne modellen, som skisserer tiltak på de ulike nivåTenker oss en ytterligere nivå-inndeling av Nivå 5: hvor prosjektgruppa har laget et utkast: ikke volum, inspirert av pakkeforløp for hjerneslag fase 2Prosjektgruppa anbefaler at det nedsettes en arbeidsgruppe som spesifiserer rollefordelingen internt i spesialisthelsetjenesten og tydeliggjør kriterier for institusjonsrehabilitering i hele behandlingskjeden (kap 4.3 nr 2).Det jobbes nå i helsedirektoratet med kartleggingsverktøy som kan være relevant til dette formål. Dette arbeidet skal være ferdig i 2020. Prosjektgruppa synes derfor at det er naturlig at dette tas i betraktning når prosjektet gir sine anbefalinger som tydeliggjør på hvilket tjenestenivå pasienten skal få sitt rehabiliteringstilbud.



Delmål
• Synliggjøre tilbud og vurdere framtidig behov for institusjonsbasert 

rehabilitering, døgn- og dagplasser og ambulerende virksomhet i 
henholdsvis kommune og spesialisthelsetjeneste

• Identifisere brukergrupper med udekkede rehabiliteringsbehov, og utarbeide 
forslag til tiltak

• Identifisere områder med behov for samhandling og kompetanseoppbygging

• Gi anbefalinger som tydeliggjør på hvilket tjenestenivå pasienten skal få sitt  
rehabiliteringstilbud basert på funksjonsnivå

• Utarbeide en plan for oppfølging av anbefalte tiltak

Brukernavn
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Følgende delmål ble spesifisert i mandatet:Prosjektet skulle...



Beskrivelse av dagens tilbud
Kommunehelsetjenesten (KHT)
• Mangler tverrfaglig personell
• Døgnrehabilitering - 262 senger?
• Hverdagsrehabilitering 40/87*
• LMS 16/87*
• Friskliv 35/87*
• Pasientsentrert helsetjenesteteam

Spesialisthelsetjenesten (SHT)
• 43 tverrfaglige rehabiliteringssenger
• Stort volum på andre kliniske avd.
• 44 senger i slagenhet
• Poliklinisk rehabiliterings tilbud 2/4**
• 26,5 stillinger i Ambulant 

Rehabiliteringsteam (ART)
• Helse I Arbeid 3/4**
• 3283 opphold private institusjoner
• 2 OGT (områdegeriatriske team)

* kommuner, ** helseforetak

Brukernavn
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Delmål 1 Stor variasjon mellom helseforetakene og deres omliggende kommuner. Her presenteres noen nøkkeltall pr – årsskiftet 2018/19NB usikre tall, men gir en pekepinnKHT: Mange kommuner mangler tv.faglig personell, ergoterapeut, logoped, sosionom og psykologDet mangler døgnrehabilitering i mange kommuner, likevel KOSTRA-rapporterte tall=262. 160 skulle dekke behovet i nord (0,3-0,5 pr 1000). Mange døgnrehab.senger brukes til langtidspasienter. Tverrfaglighet?LMS og Friskliv er mange steder slått sammenPSHT- tv.faglige team på tvers av 1. og 2. linjetjenesten (Tromsø og Harstad, prøves ut i noen mindre kommuner Balsfjord, Karlsøy)SHT: Stor variasjon i tilbudet – NLSH kun 4 rehab.senger (UNN 25 inkl. 9 regionale) Helgelandssykehuset kun 2 ART-stillingerEn stor del av rehabiliteringen – kodet som bitilstand foregår på øvrige avdelinger, dessverre så usikre tall at vi har valgt å ikke presentere de i rapportenOpphold i private inst. Er både individuelle og gruppeopphold. Tidligere har HN kjøpt tilleggsplasser, men det er ikke aktuelt for 2019 – øke press på øvrige deler av tjenestenOGT – Lenvik og Nordreisa 6 senger hver, i prinsippet kun 2 i Nordreisa



Framtidig behov
• Friskliv og lærings- og mestringstilbud
• Hverdagsrehabilitering i enda flere kommuner 
• Tverrfaglig rehabiliteringsteam i bruk i hver kommune, gjerne som et 

interkommunalt samarbeid
• Reelle rehabiliteringssenger - NB kompetanse!
• Døgnrehabilitering i alle helseforetak (1 døgnplass pr. 7000 innb.) 
• Bygge ut ART-tjenesten
• Tilbudet ved de private rehabiliteringsinstitusjonene må bli en del av 

behandlingskjeden
• Senfasetilbud for enkelte pasientgrupper (KHT og SHT)
• Pårørende støtte/hjelp 
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Delmål 1 - Framtidig behov for rehabiliteringstilbud:Regionen ligger relativt godt an når et gjelder Hverdagsrehabilitering (40/87)Bygge opp stabil langsiktig rehabiliteringskompetanse i kommunene. Vi foreslår tv.faglige rehab.team tilgjengelig ...Ulike modeller – høre mer i neste innlegg «Innovativ rehabilitering i Indre –Østfold» - noe å lære!Motivere for større grad av interkommunalt samarbeid. Hva kan kommunene kan tjene på dette? Attraktive stillinger, kompetanseøkning, forutsigbarhet i eget tilbud? Kan noen større kommuner fungere som vertskommuner (eksempel Harstad for omliggende)På papiret mange rehabiliteringssenger – men hvem ligger i disse? Og Hva med tverrfaglig kompetanse hos de rundt sengene? Rehab et fag som må øves – satse på mer samarbeidRehabilitering på lokalsykehusnivå bør styrkes. I SHT i dag 43 rehabiliteringssenger (underdekning) –basert på befolkningsutviklingen i regionen vil behovet i 2025 være 57 



Brukergrupper med udekkede 
rehabiliteringsbehov
• Pasienter med kognitive endringer, f. eks etter hjerneslag og 

traumatiske hodeskader, eller demens i tidlig fase 

• Kreftpasienter etter at sykdomsbehandlingen er avsluttet 

• Pasienter med nevrologiske eller progredierende nevromuskulære 
sykdommer

• Pasienter med CFS/ME

• Pasienter med muskel-/skjelettlidelser

Brukernavn
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Delmål 2På bakgrunn av tilbakemeldingene fra dialogmøtene, kompleksitet i sykdomsforløp, behov for tjenester fra flere nivåer og mangel på kunnskap og kompetanse,Foreslår prosjektgruppa at disse pasientgruppene burde være fokus i både KHT og SHT i tiden framoverPasienter med kognitive endringer,  Denne gruppens problematikk er diffus og dukker ofte opp etter en tid. De møtes av liten forståelse og kunnskap og det er behov for bedre rammer å jobbe etter. Kreftpasienter Behovene er varierte og sammensatte og kan være følgetilstander av selve sykdommen eller seinskader etter behandlingen. Pasienter med nevrologiske eller progredierende nevromuskulære sykdommer. Disse pasientene har ulike behov som for de fleste vil være kroniske/livsvarige. Mange vil trenge gjentatte intensive rehabiliteringsperioder for å opprettholde et optimalt funksjonsnivå så lenge som mulig og bremse en negativ utvikling. Pasienter med CFS/ME. Tilbudet til denne gruppen er basert på et begrenset, til dels manglende kunnskapsgrunnlag. De har vansker med å nå fram med sine plager og behov. Hvordan tjenestetilbudet bør bygges opp er en utfordring for helsetjenesten som krever dialog med brukerne. Pasienter med muskel-/skjelettlidelser. Dette er den største pasientgruppen, med svært ulike behov og effekten av tiltakene svært variable. Gruppen er kostbar i et samfunnsmessig perspektiv i den forstand at de får mange tjenester, og at mange faller ut av arbeidslivets.



Områder med behov for samhandling og 
kompetanseoppbygging

• Koordinering!
• «Gråsone» etter sykehusinnleggelse – lite info til pasient 

om forløp/følgevirkninger
• Informasjonsflyt og kommunikasjon - samhandling preges av lite kontakt 
• Tverrfaglig samarbeid mellom de ulike tjenestene og mellom

faggrupper internt i samme enhet
• Tjenesteavtalene er i liten grad kjent
• Kunnskap om eksisterende tilbud
• Kunnskap om KE og hvordan KE kan inngå i tjenesten
• Helsepedagogikk
• KHT - Diagnosespesifikk kompetanse
• SHT - Fagspesifikk kompetanse (kognitive vansker, 

smertetilstander, svelg-, språk- og synsvansker osv)

Brukernavn
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Delmål 3: Hovedutfordringen er koordinering – hvem skal kontaktes/hvem skal man gi stafettpinnen videre til. Hvilket nivå har ansvaret og hvilket ansvar? Dialogmøtene beskriver Gråsoner: Ikke love for mye – nye vurderinger for behov av henvisning videre – skaper mye ventetid for pasienteneInformasjonsflyt og kommunikasjon - PLO-meldingene når ikke alltid de som skal behandle pasienten videre. Det etterspørres Kombinasjon elektroniske meldinger og møter/samtaler (virtuelle eller fysiske)Kunnskap om eksisterende rehab.tilbudKunnskap om KE og hvordan KE kan inngå i tjenestenVårt inntrykk er at utfordringene som ble beskrevet på dialogmøtene støttes av halvveisevalueringen av opptrappingsplanen (okt 2018), samtaler prosjektgruppa har hatt med pasient- og brukerombudene i regionen. 



Samhandling og 
kompetanseoppbygging – noen forslag

• Prøve ut nye modeller for samhandling og koordinering på tvers 
av nivåene – f.eks etter modell av PSHT

• Rehabiliteringsnettverk i alle HF-områder
• Revitalisere KE – synliggjøring, myndighet, ressurser og 

opplæring
• Deltakelse på planleggings- og utskrivingsmøter
• Tilrettelegge for mer hospitering; tid og økonomi
• Fokus på tverrfaglighet både internt innen og på tvers av nivåer
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Mange prosjekter –Hente ideer fra dem som lykkes? Forslag: Det trengs politisk prioritering og vilje og ledelse!Rehabiliteringsnettverk – lære av hverandre – kjennskap til hverandreBruke god eksempler; Bodø!	Nordkapp får også mye til, Ortogeriatrisk team Mo i Rana	se ut over egen regionKoordinerende enheter - Er KE rigget etter hensikten? Må rigges for må kunne fungere etter hensikten beskrevet i lovverket! UNN 0,5 stilling som skal betjene alle tre lokalisasjoner og ha dialog med tilhørende 30 kommuners KE. SystemarbeidDeltakelse på planleggoings-og utskrivingsmøter  - I større grad bruke teknologiske hjelpemidler i  samhandling og kompetanseoverføring – systemer som kommuniserer og holdningsendringer



Takk for 
oppmerksomheten!
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Nå har fagmiljø og brukere fått beskrevet situasjonen på rehabiliteringsfeltet i Nord. Prosjektrapporten ble i forrige uke sendt ut på høring. Høringsfrist 15.septemberMen vi må unngå at det bare blir en papir-tiger!Oppfordre til å gjennomgå rapporten og sende inn høringssvar!Basert på tilbakemeldinger vil det bli utarbeidet en handlingsplan for en mer forutsigbart og likeverdig rehabiliteringstilbud i Nord-Norge, som vi håper både SHT og KHT vil forplikte seg til.Til dette trengs både politisk vilje og lederstøtte i tjenesten. Det kreves en økning av omstillingstakten (Samhandlingssjefen på UNN)Som det ble sagt av styreleder ved innledningen; Vi må aldri gi opp!KLIKK
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