
Samhandlings-/Innovasjonsprosjektet 
Utvikling av rehabiliteringstjenestene 

i Møre og Romsdal 

Status pr 22.04.20



Aktivitet
14.10.19: Brev til alle kommuner

18.10.19: Kontor for tildeling og koordinering, samt ledelsen i 
Helse- og Omsorgstjenesten Molde kommune

18.10.19: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i 
M&R

12.11.19: Samarbeidsmøte Kristiansund sykehus (inkl
prosjektleder DMS) og Kristiansund kommune

15.11.19: Dialogmøte mellom regionrådene (kommunene) 
og helseforetaket

26.11.19: Info til kommunalsjef og hennes leiargruppe i 
Herøy kommune

26.11.19: Kommunalsjefens ledergruppe i Kristiansund

03.12.19: Fagrådet i Orkidé 

11.12.19: Info til Regional koordinerende enhet for 
habilitering og rehabilitering

20.12.19: Info til ansatte ved Mork rehabiliteringssenter

07.01.20 og 16.01.20: Info til Molde/Nesset kommune

10.01.20: Møte med Orkidé

13.-14. 01.20: Hospitering ved kysthospitalet i Stavern og 
Presteløkka rehabilitering i Larvik kommune

22.01.20: LSU Kristiansund

22.01.20: Info til ansatte ved Aure rehabiliteringssenter

27.-29.01.20: Kongress ReHab2020 i Trondheim

31.01.20: LSU Molde

14.02.20: LSU Volda

26.02.20: Info til styret i HMR

26.02.20: Info til ansatte ved rehabiliteringssengeposten ved 
Ålesund sjukehus

09.03.20: Informasjonssak i representantskaps-
møtet i Sunnmøre regionråd

23.03.20 Info til brukerutvalget i HMR

26.03.20, 03.04 og 15.04 Kartlegging av dagens forløp 
sammen med tjenestedesigner, foredrag om verdibasert 
helsetjeneste

20.04.20: Fellesmøte mellom arbeidsgruppe 1 og 2 inkl innlegg fra 
forskere på samhandling





Kartlagte utfordringer
1. Oppdage behov / vurdere behov

2. Krevende for henvisere å ha oversikt og holde seg oppdatert på 
eksisterende rehabiliteringstilbud (mange veger inn)

3. Mange vurderingsenheter (hver enkelt kommune, HMR, Regionalt, 
andre)

4. Ulike/mange behandlere av henvisninger – ulik tolkning av 
vurderingskriterier (skjønn)

5. Kvalitetssikring av tjenestene



Søknad på midler til Innovasjon Norge
• Det er utlyst 75 millioner kroner til nye offentlig-private 

innovasjonspartnerskap

• Midlenes skal innvilges til prosjekter der norske kommuner og etater går 
sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens 
og fremtidens samfunnsutfordringer.

Forslag til idè (uavhengig av valgt samarbeidsmodell):

Utvikle et digitalt samhandlingsvektøy for å lette henvisnings-/ 
søknadsprosessen
Videre kan man tenke seg å også integrere en løsning der en får fulgt opp pasientene i etterkant av 
opphold for å vurdere effekt (verdi) og videre behov, samt bruke dette til kvalitetssikring, forskning på 
resultalt og utvikling av tilbud. 



Tidsplan

Gjennomført

Kartlegging gjennomført, 
behov uavklart

Gjennomført

Starta

Starta

Starta

Starta



Kommunikasjonsplan



Videre fremdrift

• Det er gitt tilbakemelding på at det er utfordrende å diskutere 
samarbeidsformer i digitale møter

• Det ansees som utfordrende å klare å holde tidsfristen 1.juni for 
levering av endelig rapport

• Arbeidsgruppene ber om forlenget frist for levering


