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HØRINGSBREV AD UTVIKLING AV REHABILITERINGSTJENESTENE I MØRE OG ROMSDAL 
 

Det har siden september 2019 pågått et samhandlingsprosjekt mellom kommunene i Møre og 

Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF (HMR) ang utvikling av rehabiliteringstjenestene i fylket. 

Målsettingen med prosjektet har vært å sikre et godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne i Møre og 

Romsdal ved å utrede modeller for tjenestesamarbeid på tvers av tjenestenivå – herunder utgreie 

modeller for felles drift mellom aktuelle kommuner og Aure og Mork rehabiliteringssenter. 

Oppdragsgiverne for prosjektet er Helse Møre og Romsdal HF og kommunene via regionrådene. 

Arbeidsgruppene har nå avlagt sin rapport med anbefaling – se vedlegg 1. Styringsgruppa for 

prosjektet behandlet saken 03.06.20 og ga følgende innstilling med 9 mot 1 stemmer: 

1. Styringsgruppa ser at rammene for arbeidet har vore utfordrande med omsyn til avsett tid og 
utfordringane med koronasituasjonen. Styringsgruppa vil gi prosjektleiarane og arbeidsgruppene ros 
for stor innsats og godt arbeid.  
 
2. Styringsgruppa vil oppmode kommunane om å samle seg om rehabiliteringsavdelingar med 
faglege gode miljø. Helse Møre og Romsdal vert oppmoda om å utnytte kapasiteten ved Mork og 
Aure for å kunne samle kommunale rehabiliteringstilbod etter modell 2 ved desse institusjonane 
dersom det er kommunal interesse for dette. Kostnader, finansiering og avtalekonsept vert å avklare 
nærare med dei respektive kommunane og helseføretaket.  
 
3. Uavhengig av korleis kommunane organiserer sitt rehabiliteringstilbod, vil styringsgruppa 
vektleggje at kompetansemiljøet ved institusjonane Mork og Aure vert oppretthalde, enten i dagens 
lokale eller i meir tilpassa lokale.  
 
4. Styringsgruppa vil oppmode Helse Møre og Romsdal om å invitere kommunar til eit pilotprosjekt 
for å prøve ut modell 3 i prosjektrapporten ved Mork og Aure rehabiliteringsinstitusjonar. 
Føresetnaden for pilotprosjekt er at det vert gitt finansieringstøtte, herunder søknad om statleg 
innovasjonsprosjekt og finansieringsstøtte med tilpassa finansieringsformer.  
 
5. Styringsgruppa sitt vedtak inneber ei omstilling både i den spesialiserte og kommunale 
rehabiliteringstenesta. Dersom ein skal lykkast med endringar med sikte på betre og meir 
kostnadseffektive tenester, må ein sikre god forankring hos partane. Styringsgruppa legg derfor til 
grunn at prosjektrapporten med styringsgruppa sitt vedtak vert sendt ut på høyring til Helse Møre og 
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Romsdal, kommunane, brukarorganisasjonane og arbeidstakar-organisasjonane. Høyringsfristen vert 
sett til 25. august d.å. Prosjektleiar får fullmakt til å skrive høyringsbrev i samråd med direktør for 
Helse Møre og Romsdal og leiar av styringsgruppa. Styringsgruppa vil gjere ei endeleg innstilling 
overfor oppdragsgjevarane Helse og Møre og Romsdal og regionråda når høyringssvara ligg føre og 
innan 6. september d.å.  
 

Styret i HMR behandlet saken 10.06.20 og ga tilslutning til styringsgruppens innstilling om at rapport 

sendes på høring. 

Styringsgruppen ønsker at alle kommunene og Helse Møre og Romsdal HF går gjennom rapporten og 

innstilling fra styringsgruppen og avgir egen høringsuttalelse.  Regionråda vil sørge for digitale møte 

der rapporten blir presentert. Dette blir for Orkidè 17.06., Sunnmøre regionråd 24.06., og Romsdal 

regionråd 25.08.  Det bes om at helseforetak og kommuner involverer aktuelle 

arbeidstakerorganisasjoner i egen organisasjon. 

Styringsgruppen vil etter høringsperioden avlegge endelig innstilling overfor oppdragsgiverne.  

Høringsinstansene blir oppfordret til å komme med uttalelse til prosjektrapporten sine anbefalinger 

og styringsgruppen sin foreløpige innstilling med følgende tilleggspunkter: 

 Hvilken samarbeidsmodell er aktuell for din kommune å prøve ut i samarbeid med 

helseforetaket f.o.m 01.01.2021? 

 Hvilken samarbeidsmodell er aktuell for helseforetaket å prøve ut i samarbeid med 

kommuner f.o.m 01.01.21? 

 Er det aktuelt for helseforetak og kommuner å gå inn på et avtale-/kontraktbasert samarbeid 

med ei form for samfinansiering? Har dere synspunkt på eventuell modell for 

samfinanisering? 

 Hvordan kan helseforetak og kommune i fellesskap benytte kompetansen ved Aure og Mork 

rehabiliteringssenter?  

 Anser kommunene å ha behov for interkommunalt samarbeid om døgnbaserte 

rehabiliteringsplasser, og ev hvordan bør eit slikt samarbeid organiseres? 

 Hvor mange spesialiserte døgnplasser innen rehabilitering anser helseforetaket å ha behov 

for i egen regi? 

 Er det interesse for å organisere et prosjekt for utvikling av modell 3 på litt lengre sikt? 

 

For nødvendig fremdrift i saken er svarfrist satt til 25.08.20 

Høringssvaret sendes til: 

postmottak@hmr.no 

med kopi til: 

synnove.melseth@helse-mr.no 

 

Informasjon om prosjektet finner dere her. 

Høringssvarene vil bli publisert på samme nettside. 
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Rune Sjurgard      Øyvind Bakke 

Leder av styringsgruppa    Adm.dir Helse Møre og Romsdal HF 

Kommunedirektør Volda kommune 

 

Vedlegg:  

1. Rapport: Utvikling av rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal 

2. Innstilling fra styringsgruppa 03.06.20 

 

 


