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Høringssvar til Helse Sør-Øst RHF angående regional utviklingsplan 2018 - 2035

Hovedorganisasjonen Virke organiserer flere rehabiliteringsvirksomheter som driver
tverrfaglig spesialisert rehabilitering og er en del av spesialisthelsetjenesten med avtale med
regionale helseforetak. CatoSenteret, Frambu, Hernes Institutt, Signo Conrad Svendsen
Senter, Sørlandets rehabiliteringssenter og Vikersund Bad Rehabiliteringssenter er eksempler
på slike virksomheter som er samlet i bransjenettverket Virke Rehab.
Samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon
Virke Rehab ønsker å påpeke at det skjer en rask og god utvikling innenfor det vi ønsker å
benevne som ”Tverrfaglig Spesialisert Rehabilitering” (TSR), og fagfeltet er i ferd med å
iverksette flere tiltak som skal bidra til å dokumentere effekt av tverrfaglig spesialisert
rehabilitering. Vi nevner etableringen av Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR)
og et eget FoU-nettverk gjennom Virke Rehab med klare forskningsmessige mål og
virkemidler. Derfor vil vi framheve at samarbeidet mellom helseforetakene og de ideelle
aktørene i spesialisthelsetjenesten også må omfatte utdanning, forskning og innovasjon. Vi
skulle gjerne sett at dette ble tydelig omtalt i den regionale utviklingsplanen. Dette er
grunnleggende for utviklingen av helsetjenesten som helhet, og private aktører har lang
tradisjon for banebrytende innsats på dette feltet.
Samarbeid med kommunehelsetjenesten
Vi ser en klar utvikling i retning av et mer spesialisert tjenestetilbud som vanskelig kan
etableres i kommunene. Det er nødvendig å utvikle gode samarbeidsformer med
kommunehelsetjenesten og legge til rette for kunnskaps- og erfaringsoverføring til beste for
pasienter med langvarige utfordringer. En særegenhet ved de spesialiserte tjenestene er at de
planlegges og gjennomføres i én samtidig prosess med alle relevante aktører og bruker
involvert på samme tid. Vi ser for oss et økende behov for planlegging av mer intensive tilbud
i spesialisthelsetjenesten med individuelt tilpassede intervaller for å optimalisere effekt og
dermed måloppnåelse.
Virke Rehab merker seg også at Helse-Sørøst RHF vil bidra til at nedbygging av
rehabilitering i spesialisthelsetjenesten ikke skjer før tilsvarende kapasitet og kompetanse er
bygget opp i kommunene. Det må etableres samarbeid og forutsigbare tidsrammer for dette,
og ideelle leverandører må aktiv tas med i planlegging og gjennomføring. Pasienter med
behov for spesialisert rehabilitering må få integrerte, helhetlige pasientforløp der
helseforetakene har et sømløst samarbeid med ideelle leverandører og med kommunehelsetjenesten.
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Deltakelsesperspektivet med arbeid og utdanning
De regionale utviklingsplanene har en tidshorisont som spenner fram mot 2035. Det er viktig
at det regionale helseforetaket viser hvordan det vil realisere de målsettingene som nasjonale
politiske myndigheter har satt. Prioriteringene som gjøres, vil ha stor betydning bl.a. for
mulighetene til å ha tilstrekkelig fokus på arbeidsdeltakelse også for pasienter i
spesialisthelsetjenesten. Vi mener derfor Helse Sør-Øst RHF bør ta deltakelsesperspektivet
(arbeid, skole/utdanning) med i utviklingsplanen. Helsetjenester skal ikke bare skal være
reparerende for hvert enkelt individ, men de skal også bidra til å opprettholde et bærekraftig
samfunn. Dette er en bærebjelke i strategidokumentet av 2015, «Arbeid og helse – et tettere
samvirke – en strategi for Helsedirektoratets og Arbeids- og velferdsdirektoratets felles
innsats for arbeid og helse».
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