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Høring – Revisjon av samarbeidsavtale i Møre og Romsdal 

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) vil takke for muligheten til å komme med innspill til den utsendte 
revisjonen av samarbeidsavtalen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Helse Møre og 
Romsdal.  

 

Våre hovedinnspill er:  

 Stor bekymring for rehabiliteringstjenesten; utfordringsbildet er komplekst og kapasiteten 
for liten.  

 Akuttmedisinen redder liv, men rehabiliteringen hindrer uførhet og øker 
pasientenes/brukernes mulighet for å leve et liv i sjølhjulpenhet og verdighet. 

 

Som NFF skrev i innspillet til nasjonal helse- og sykehusplan, og i vårt innspill til «Utvikling av 
rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal», opplever vi det som et paradoks at det brukes enorme 
ressurser på å redde alvorlig syke og skadde pasienter i spesialisthelsetjenesten, men at det, i 
forlengelse av dette, ikke prioriteres å gi de samme menneskene funksjon, mestring og verdighet 
tilbake. I spesialisthelsetjenesten er det stort fokus på tidligrehabilitering, og helsepersonell og 
pasientene sjøl legger ned en enorm innsats her. Ved utskriving fra sykehus må imidlertid mange 
pasienter med rehabiliteringsbehov – og potensiale, vente lenge på å få plass i 
rehabiliteringsinstitusjoner. I løpet av denne tida vil mange oppleve funksjonsfall, og noen vil miste 
allerede gjenvunnet funksjon for alltid. Når forskning samtidig viser at riktig rehabilitering til riktig tid 
kan redusere behov for kirurgiske inngrep og medikamentbruk, er det rett og rimelig at det settes 
fokus på rehabiliteringstjenestene.  

  

1. Det er i alle samarbeidsforaene påpekt at representanter for legetjenesten og 
brukerrepresentant skal være representert. I Partnerskapsmøtet 
skal kommunalsjef/kommuneoverlege møte, i strategisk samarbeidsutvalg skal en 
representant for fastlegetjenesten, fortrinnsvis leder for praksiskonsulentene møte, det 
samme i lokale samarbeidsutvalg og faglige samarbeidsutvalg. NFF mener at det er riktig 
og viktig at brukerne er representert. Vi ser også behovet for at legene er representert. 
Vi mener imidlertid at også fysioterapeuter/annet helsepersonell som arbeider med 
habilitering og rehabilitering må være representert i disse foraene. Det er nødvendig 
med økt fokus på de rehabiliterende tjenestene da det ikke er bærekraftig at personer 
skal ivaretas i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene når de kunne bedret sin 
funksjon og blitt mer sjølhjulpne med rett opptrening. All den tid personer med 
rehabiliterings- og habiliteringskompetanse ikke prioriteres som deltakere i overordnede 
samarbeidsfora, vil vi ikke få nødvendig fokus og oppmerksomhet på disse tjenestene. 
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2. I delavtale 2, pkt 2.3 g, pekes det på viktigheten av «Samarbeid med universitet, 
høgskoler og kommuner om praksisstudier og utvikling av etter- og videreutdanninger». 
NFF er informert om at det eksisterer samarbeidsavtaler om praksisstudier mellom 
mange kommuner i Møre og Romsdal og NTNU. I flere av kommunene er avtalene 
imidlertid overhodet ikke kjent av de ansatte som faktisk skal stå for veiledningen av 
studentene i praksis. Dette medfører til dels store utfordringer med å skaffe tilstrekkelig 
mengde praksisplasser for blant annet fysioterapistudenter fra MH-fakultetet ved NTNU. 
NFF har fått inntrykk av at flere av representantene fra kommunene, som har signert 
disse samarbeidsavtalene, mener at avtalen kun gjelder praksis for medisin- og 
sykepleierstudentene. Avtalene er generiske og gjelder studenter ved alle 
praksisstudiene ved MH-fakultetet ved NTNU. NFF vil peke på at det er liten vits i 
samarbeidsavtaler som involverer kommunens ansatte, dersom avtalene ikke er kjent av 
de ansatte avtalene faktisk berører. Vi vil videre peke på at utdanningene ved MH-
fakultetet ved NTNU er avhengige av at kommunene i universitetets nedslagsfelt tar 
imot studenter i praksis. Som UNIOs politikk for praksisstudier påpeker, skal 
praksisstudiene foregå i autentiske yrkessituasjoner under veiledning av personer med 
relevant yrkesutdanning og yrkespraksis. Dersom praksisplasser er mangelvare, vil også 
ferdigutdannede helsearbeidere, som bla. fysioterapeuter, bli mangelvare i framtida.  

 
3. I delavtale 3 pkt. 2.3 c understrekes det at kommunene skal sørge for tilstrekkelige 

jordmor-, helsesykepleier- og fastlegeressurser i kommunen for å ivareta anbefalinger i 
nasjonale faglige retningslinjer. NFF mener at det også er viktig at fysioterapitilbudet 
styrkes i barselomsorgen. Mange kvinner har stort behov for oppfølging av fysioterapeut 
både i graviditet og etter fødsel bla. mtp. problemer i forbindelse med bekkenløsning og 
inkontinensproblematikk. De nyfødte barna kan også ha behov for oppfølging av 
fysioterapeut; er det vi som yrkesgruppe som behandler bla. torticollis og klumpfot hos 
nyfødte. Det er derfor naturlig at fysioterapeut også inngår i det tverrfaglige tilbudet til 
gravide og nybakte mødre samt til deres nyfødte barn. 
 

4. Delavtale 5 om Samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid er viktig. 
NFF applauderer flere av tiltakene som omfattes av avtalen. Vi er imidlertid bekymra for 
at det helsefremmende arbeidet ikke sees i sammenheng med habilitering og 
rehabilitering. Avtalen sier at: «Tertiærforebyggende arbeid tar sikte på å hindre at 
konsekvensene av sykdom og funksjonshemninger medfører ytterligere plager for dem 
det gjelder. Grensene opp mot rehabilitering og pleietiltak, samt lærings- og 
mestringstilbud er i praksis ofte uklare. Eksempler på tertiærforebyggende tiltak er 
fysioterapi etter benbrudd og sosiale støttetiltak ved psykisk sykdom.» NFF er undrende 
til hvorfor fysioterapi etter beinbrudd kun bli omtalt som et forebyggende arbeid, det er 
i like stor grad et rehabiliterende tiltak. Jfr. ny definisjon av rehabilitering er monofaglig 
opptrening også å anse som rehabilitering. Etter vår mening må forebyggende og 
rehabiliterende tiltak sees i sammenheng. 

 

5. Rehabilitering er ikke inkludert i delavtale 5 og har ikke et eget Faglig samarbeidsutvalg. 
Jfr. nasjonal helse og sykehusplan og avtalen om helsefellesskap er det fire 
pasientgrupper som skal prioriteres: barn og unge, personer med alvorlige psykiske 
lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser. 
Dette er pasientgrupper som i stor grad trenger habiliterings- og rehabiliteringstjenester. 
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For å kunne følge opp disse pasientene, gi dem tilstrekkelig helsehjelp og fremme 
mestring og funksjon, må rehabiliteringstilbudet tilrettelegges og koordineres. Det 
eneste vi finner om dette temaet er i delavtale 1 pkt 1.2b: «Begge parter skal ha egen 
koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringstjenester.» NFF viser til pasient- 
og brukerombudet som i sin årsmelding omtaler rehabilitering som de hemmelige 
tjenestene. Mange pasienter får ikke rehabilitering med mindre de ber om det. 
Koordinerende enheter er på samme måte omtalt som bortgjemt. NFF vil påpeke at det 
ikke er tilstrekkelig å koordinere tjenestene – tjenestene må også være tilgjengelig. Vi 
etterlyser fokus på målsettinger og tiltak på rehabiliteringsområdet i dette utkastet til 
samarbeidsavtale. 

 

Med vennlig hilsen 
 

Ann-Elin Myklebust 
Regionleder 
Norsk  Fysioterapeutforbund, Region Midt 

 

 

 

 

 


