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Høringsuttalelse fra Sjukehusforeningene Fagforbundet
- Utvikling av rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal.
Fagforbundet støtter adm. direktør sin målsetting med prosjektet vedrørende samarbeid
med kommunene i å etablere felles drift av rehabiliteringssentrene Aure og Mork.
Fagforbundet ser på alternativ 3 som et spennende alternativ, men innser at dette også
mest sannsynlig vil være det mest kostnadsutfordrende alternativet. Vi støtter derfor opp
om arbeidsgruppens forslag alternativ 2; «Fortsette med dagens organisering og
oppgavedeling, men med en videreutvikling av nåværende forløp. Etablere egne enheter
kun for rehabilitering interkommunalt eller kommunalt.» hentet fra Rapporten; Utvikling av
Rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal.
Gjør en endringer innenfor rehabiliteringsfeltet må en sørge for at pasientene får et godt
rehabiliteringstilbud uavhengig av geografisk bosted. Pasientene har rett til nødvendig
helsehjelp. Etter et sykehusopphold er det forskjell på om en pasient får videre opptrening
på et sykehjem eller på en rehabiliteringsinstitusjon. Fagforbundet mener at en ikke bør
blande rehabiliteringen for pasienter som er innvilget varig sykehjemsopphold og
rehabilitering av andre pasientgrupper. Sykehjemspasienter bør får tilpasset rehabilitering
der de er for å opprettholde en høyest mulig livskvalitet den tiden de har igjen.
Andre pasienter bør hovedsakelig få dette tilbudet ved en rehabiliteringsenhet. Dette kan
bety mye for pasientens livskvalitet videre i livet. Det er samtidig viktig å få nok ressurser
både innenfor rehabiliteringsinstitusjoner og i Kommunene. Samhandling mellom kommuner
og helseforetak bør gjennomføres med tanken på pasientens beste. I praksis opplever en at
noen pasientgrupper faller mellom to stoler, dette må unngås. Ved å gå får alternativ 2 vil en
kunne videreutvikle og bygge på den kompetansen som allerede finnes ved bl.a Mork og
Aure rehabiliteringssentre noe som kommer pasientene til gode.
Fagforbundet ser på det å ha et sterkt fagmiljø hvor en ivaretar en rendyrket
rehabiliteringsenhet som et faglig fortrinn både når det gjelder ivaretakelse og videreutvikle
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nødvendig kompetanse, samt at det virker fremmende på rekruttering. Samtidig er det viktig
å beholde/utvikle en tverrfaglig kompetanse.
For å beholde kompetansen på rehabiliteringsenheter som Aure og Mork og innad i
sykehusene, er det viktig å finne en god løsning Dette kan virkelig ses på som et sømløst
prosjekt mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, og som bør satses på og til det beste
for pasientene. Det er veldig viktig å beholde og rekruttere gode folk til
rehabiliteringstjenesten og at de får muligheten til å drive effektivt med det de kan best.
For å rekruttere og beholde aktuell kompetanse kan eksempelvis en Trainee-ordning hvor
ansatte hospiterer, for en gitt periode, være en god måte til heve egen kompetanse, samt fremme
samarbeid institusjonene i mellom. Satsing på helsefagarbeidere innenfor dette fagfeltet vil også
kunne være en god måte å rekruttere fremtidig kompetanse på. Ved å ta imot lærlinger har både
spesialisthelsetjenesten og kommunene stor mulighet til å påvirke utdanningen slik at den tilpasses
det behovet som er nødvendig i denne settingen.

Det hevdes i dag at vi har for mange senger, Fagforbundet stiller seg noe undrende til dette,
da vi mener at behovet for disse sengene er tilstede. Befolkningen blir eldre /
gjennomsnittsalderen blir høyere, derfor er det viktig å ivareta andelen av befolkningen som
er i arbeid slik at de kommer raskere tilbake til arbeidslivet etter sykdom og skader. Samtidig
er det av stor verdi at vi sammen kan tilby de eldre et tilbud slik at de kan være så
«sjølgående» som mulig, så lenge som mulig, og at livskvaliteten blir så god som mulig. På
den måten imøtekommer vi tanken om at en skal bo lengst mulig hjemme i eget hus. Vi må
også forholde oss til den situasjonen vi er i nå med tanke på at vi trolig vil oppleve at flere av
befolkningen rammes av Covid -19, noen vil trenge respiratorbehandling over tid og også ha
behov for rehabilitering i etterkant.
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