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Høringssvar om utvikling av rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal fra 

tillitsvalgtgruppen ved Aure rehabiliteringssenter.  

 

I styremøtet 10.06.20 (styresak 51/2020) ble det vedtatt at rapporten «Utvikling av 

rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal», datert 01.06.20, skulle sendes på høring i 

kommunene, internt i helseforetaket og andre aktuelle høringsinstanser.  

 

På styremøtet 25.09.2019 i sak 57/19 ble det vedtatt et samarbeidsprosjekt med kommunene i 

fylket om etablering av et felles prosjekt for utvikling av rehabiliteringstilbudet i fylket. 

Rapporten skulle leveres i juni 2020, noe som innebærer en prosjektperiode på ca. 8 måneder. 

I denne prosjektperioden oppstod covid-19-pandemien som la begrensninger for arbeid og 

fremdrift. I tillegg til dette legges en kort høringsperiode på 2,5 mnd. over fellesferien.  

 

I rapporten kommer det frem at det har vært et krevende mandat å svare ut, og flere punkter i 

mandatet er slik vi ser det ikke tilstrekkelig redegjort for. Mandatet gir heller ikke rom for å se 

på det helhetlige rehabiliteringstilbudet i fylket, men kun på døgntilbudet. Det ambulante og 

polikliniske tilbudet i fylket er det ikke gjort rede for, noe som er en mangel for å se tilbudet 

for rehabilitering under ett.  

 

Vi stiller spørsmål ved kvaliteten på dette prosjektet som har hatt en kort tidsramme. Flere 

steder i rapporten kommer det frem at man går bort fra det tilsynelatende beste alternativet, 

siden man ikke har tilstrekkelig tid til å utrede og sette i gang innen fristen som er satt til 

01.01.2021. Vi frykter at man mister muligheten til å gå for de beste løsningene på lang sikt 

og heller velger det «nest beste» alternativet som fremstår som et godt alternativ på kort sikt. 

 

Det fremkommer ikke i rapporten hvor eventuelle rehabiliteringsenheter skal ligge, men at det 

er et ønske om å ivareta fagmiljøene og kompetansen ved de to rehabiliteringssentrene Aure 

og Mork. Ved å eventuelt flytte rehabiliteringsenhetene bort fra nåværende lokalisasjoner må 

man påregne at det tar lang tid å bygge opp tilsvarende fagkompetanse. Slik vi ser det er det 

lite realistisk å tro at man da får med ansatte over i ny lokalisasjon pga. potensielle lange 

avstander. 
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