
Høring – Rehabilitering i Nord-Norge – et samhandlingsprosjekt 
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge, 2018-
2023 
 

På oppdrag fra Helse Nord RHF og regionens OSO-er har prosjektgruppen utarbeidet en 
rapport som peker på utfordringer og mulige løsninger for et likeverdig, mer 
forutsigbart rehabiliteringstilbud i Nord-Norge. Rapporten vil danne grunnlaget for en 
handlingsplan som har som mål å utvikle en tydeligere og bedre rehabiliteringstjeneste 
for befolkningen i nord. 

 Arbeidet har vært gjennomført gjennom åtte dialogmøter, to for hvert foretaksområde. 
På møtene har fagpersonell og ledere i spesialist- og kommunehelsetjeneste, samt 
brukere vært representert.  

Prosjektrapporten sendes med dette ut på høring til kommunene, helseforetakene og 
andre relevante aktører.  

Vi ber spesielt om tilbakemelding på følgende: 

 Anbefalinger og tiltak, og forslag til en realistisk tidsramme for disse  
 Hvordan utdanningsinstitusjonene kan involveres i kompetansebygging 
 Innspill til ansvarsfordelingen mellom nivåene i helsetjenesten som presentert i 

figur 2 og 3, og spesielt hvordan vi kan differensiere og tydeliggjøre 
spesialisthelsetjenestens inndeling 

Høringsfristen er satt til 15. september 2019.  

Høringssvar sendes til postmottak@helse-nord.no  
Høringssvar merkes: 2019/1094.  

Høringsutkast blir kun sendt ut elektronisk til postmottak. Høringsutkast og høringssvar 
legges ut på vår nettside https://helse-nord.no/nyheter/horinger 

 

Innspill vil bli vurdert og evt. tatt med i ferdigstillelse av rapporten før styrebehandling 
høsten 2019.  

Vennlig hilsen  

Geir Tollåli (sign)      Anne Winther (Sign) 

Fagdirektør       Prosjektleder 

Vedlegg: Utkast til Prosjektrapport Rehabilitering i Nord-Norge 
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Adresseliste:  
Kommuner i Finnmark 
Kommuner i Troms 
Kommuner i Nordland 
Koordinerende enheter i kommunene 
Regionråd 
Helseforetakene i Helse Nord 
De private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen 
Koordinerende enheter i helseforetakene 
OSO-ene v/Samhandlingslederne i helseforetakene 
Deltakerne på dialogmøtene 
Regionalt brukerutvalg  
Fylkesrådene for funksjonshemmede i de 3 nordligste fylkene 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i de 3 nordligste fylkene 
Pasient – og brukerombudet i Finnmark, Troms og Nordland 
Fylkesmannen i Finnmark, Troms og Nordland  
Sametinget  
Den norske legeforening  
Sykepleierforbundet  
Norsk Fysioterapeutforbund 
Norsk Ergoterapeutforbund 
Fagforbundet 
Fellesforbundet 
Akademikerne  
Norsk Logopedlag 
KS Nord-Norge  
Nord Universitet 
UiT - Norges arktiske universitet 
 


