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Uttale fra Sunndal kommune - Utvikling av rehabiliteringstjenestene i Møre og 
Romsdal 

 
Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget fattet 25.08.2020 vedtak om uttale gjeldende 
utvikling av rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal. Det ble votert over kommunedirektørens 
innstilling, som ble enstemmig vedtatt. 
 
Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget gir slik uttale til rapport om utvikling av 
rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal: 
 
«Samhandlingsprosjektet beskriver fire aktuelle samhandlingsmodeller:  
- 0-alternativert: fortsette med dagens organisering og oppgavefordeling  
- Alternativ 1: Fortsette med dagens organisering og oppgavedeling, men med en videreutvikling av 
nåværende forløp  
- Alternativ 2: fortsette med dagens organisering og oppgavedeling, men med en videreutvikling av 
nåværende forløp. Etablere egne enheter kun for rehabilitering interkommunalt eller kommunalt  
- Alternativ 3: Etablere døgnbasert rehabilitering i egne rehabiliteringsenheter på tvers av tjenestenivå 
(intensiv døgnbasert rehabilitering)  
 
Arbeidsgruppene i prosjektet anbefaler at helseforetak og kommuner samler seg om alternativ 2.  
Sunndal kommune vil framheve at det er en nasjonal politisk ønsket utvikling at rehabiliteringstiltak gis 
på beste/ laveste omsorgsnivå (BEON/ LEON). Dette innebærer også en utvikling innen 
rehabiliteringsfeltet der behandlingstilbud går fra døgn- til dagtilbud og større bruk av poliklinikk og 
ambulante rehabiliteringstjenester/ team.  
 
Prosjektet har avgrenset sitt mandat til å gjelde døgnbaserte rehabiliteringstjenester. Kommuner og 
spesialisthelsetjeneste samarbeider på tvers og deler på ansvaret for at aktuelle brukere/  
pasienter får nødvendig rehabilitering. Mange brukere har i perioder behov for tjenester fra begge nivå. 
Sunndal kommune mener det er beklagelig at det ikke har vært rom for å utdype andre viktige ledd som 
vektlegger samarbeidsplattformer og innsats fra spesialisthelsetjenesten direkte rettet mot pasientene i 
kommunene de bor i. Det er også viktig at det arbeides videre med etablering av gode og systematiske 
pasientforløp.   
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Sunndal kommune støtter styringsgruppens anbefaling av alternativ 2, og ber om at det i det videre 
arbeidet vektlegges etablering av rehabiliteringstiltak og samarbeidsformer som kan bidra til å eliminere 
geografiske avstander i vårt langstrakte fylke. 
   
Det kan være aktuelt å delta i et avtale/ kontraktsbasert samarbeid med samfinansiering, men dette må 
da vurderes både mot andre modeller med interkommunalt samarbeid og Sunndal kommunes samlede 
organisering innen rehabilitering. Alternativene må da utredes grundigere med en kostnadsoversikt.  
 
Sunndal kommune er også positive til å delta i utvikling av modell 3 på lengre sikt, samtidig må også 
dette alternativet utredes videre på samme måte.» 
 
Med hilsen 
 
Britt Iren Bæverfjord 
Helsesjef 
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