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Til styringsgruppen for rehabiliteringsprosjektet  
 
 
Innspill til mandat for rehabiliteringsprosjektet fra Lokalt samhandlingsutvalg 
Kristiansund. 

 
Lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund hadde mandatet til rehabiliteringsprosjektet 
oppe som sak i møte 22.01.2020. Bakgrunnen for dette var møtet mellom Orkide og 
HMR 10.01.2020 og oppfordring om at det lokale samhandlingsutvalget skulle drøfte 
problemstillingen.  
Lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund ønsker å komme med innspill til endring i 
mandatet som er meir fremtidsrettet og faglig fundamentert enn det opprinnelige 
mandatet. 
Forslag  

 
 Kartlegge det nåværende tilbudet innen rehabilitering i fylket (inkludert bruk av 

private aktører). 

 Kartlegge og definere det samla behovet for rehabiliteringstjenester i Møre og 

Romsdal, inkludert bedre avklaring av hva som er kommunal og hva som er 

spesialisert rehabilitering med fokus på helhetlige pasientforløp. 

 Avklare om det er grunnlag for å anbefale interkommunalt samarbeid innen 

rehabiliteringsfeltet  

 Vurdere ulike former for samarbeid på tvers av tjenestenivå, for eksempel 

etablering av felles tverrfaglig vurderingsteam 

 Tilrå framtidig organisering og lokalisering av døgntilbud innen spesialisert 

rehabilitering, herunder tilrå framtidig dimensjonering av rehabiliteringssentrene 

ved Mork og Aure opp mot bruk av private aktører. 

 Tilrå samarbeid om døgnbasert rehabilitering der både kommuner og 

helseforetak deltar 
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Det bør settes av tilstrekkelig tid og ressurser for å sikre god gjennomføring.  
 
Viser for øvrig til anbefalingen fra arbeidsgruppen interkommunale tjenester i DMS. 
 

 

«Høsten 2019 starter utredningsarbeid, mellom Helse Møre og Romsdal HF og 
kommunene i fylket, om videre samhandling og grenseoppganger innen rehabilitering. I 
dette ligger også å avklare videre behov for interkommunale sengeposter. Hvis det 
konkluderes med behov for slike sengeposter bør disse organiseres under DMS. En slik 
sengepost behøver ikke være fysisk plassert i bygget i Kristiansund.» 
 
 
 
På vegne av lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund  
 
Carina Wollan Myhre  
Leder av utvalget  
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