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• Ha oversikt over private og offentlige ReHabiliteringstilbud i HSØ

• Gi informasjon om private og offentlige ReHabiliteringstilbud til pasienter, 
pårørende og samarbeidspartnere 

• Drifte ReHabiliteringstelefonen - 800 300 61 - med helsefaglig personell og -

• Drifte nettstedet www.sunnnaas.no/rke med oversikt over tilgjengelige 
rehabiliteringstjenester i regionen.  

• Følge opp ventelisterapportering til «Fritt Behandlingsvalg» på helsenorge.no

• Rettighetsvurdere henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner 

Fra mandatet til RKE fra HSØ

http://www.sunnnaas.no/rke


Utfordringsbildet ved rettighetsvurderinger

Helsedirektoratet:

«Når pasienter blir henvist til spesialisthelsetjenesten, skal 
spesialisthelsetjenesten vurdere om pasienten har behov for, og dermed 
rett til, spesialisthelsetjenester. Denne vurderingen kalles for 
rettighetsvurdering.»

«Vurderingen skal skje på grunnlag av henvisningen, og det er viktig at 
den inneholder de opplysningene som er sentrale for å vurdere pasientens 
behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten»

«Henvisningen skal vurderes innen 10 virkedager»



«Rettighetsvurdering»

Lover, forskrifter, 
retningslinjer, nasjonale 

føringer

«Skjønn»Medisinskfaglig 
kompetanse
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Grunnlag for vurdering – «fag»

• Prioriteringsveileder Fysikalsk medisin og rehabilitering -
Helsedirektoratet 2015 «Prioriteringsveilederne er et bindeledd mellom helsefaget 

og regelverket om prioritering»

• Nasjonale faglige retningslinjer, f. eks:
Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag –
Helsedirektoratet 2010 (under revisjon)

• Guidelines, lærebøker, kunnskapsbasert praksis



Grunnlag for vurdering – «juss»

• Pasientrettighetsloven

• Prioriteringsforskriften

• Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og 
koordinator (2016)



Anbefalinger om ansvar og oppgaver mellom nivåene:

På bakgrunn av politiske føringer og rapporten «Avklaring av ansvars- og 
oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på 
rehabiliteringsområdet» (Helsedirektoratet IS-1947, 2014) anbefaler Helsedirektoratet 
følgende:

• Pasienter og brukere med kroniske sykdommer og tilstander innen de store 
diagnosegruppene bør som hovedregel få tilbudet i kommunene.

• Eksempler på områder er muskel- og skjelettsykdommer, livstilssykdommer, lettere 
psykiske lidelser, diabetes, KOLS og lungesykdommer, kreft og rehabilitering i 
senere fase innen hjerte- og karsykdommer, herunder hjerneslag. Rehabilitering 
ved mindre omfattende behov etter ortopedisk behandling.

Helsedirektoratets veileder til forskrift om habilitering, 
rehabilitering, individuell plan og koordinator



«Henvisningene vil ofte inneholde problemstillinger som omhandler 
smertetilstander i muskulatur, bløtdeler eller ledd. Slike tilstander forekommer 
svært hyppig i befolkningen. For å bli vurdert til å ha behov for helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten bør pasienten være tilstrekkelig utredet, og gitt 
relevant aktivisering og rehabilitering i primærhelsetjenesten. Ved mer akutte 
smertetilstander er det avgjørende med informasjon om hvorvidt det foreligger 
symptomer eller tegn som tilsier behov for rask helsehjelp, eventuelt om det er 
behov for øyeblikkelig hjelp. For kroniske smertetilstander vil det som 
hovedregel ikke være rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Individuelle 
forhold kan tilsi at det i enkelte tilfeller likevel er nødvendig»
«Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter 
er: 

• ikke tidligere tilstrekkelig utredet i spesialisthelsetjenesten

• betydelig funksjonssvikt i daglige aktiviteter

• vesentlig reduksjon i livskvalitet»

Prioriteringsveileder fysikalsk medisin og rehabilitering
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Antall mottatte henvisninger ved RKE 
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Fordelingen mellom ytelsene 



Nye nettsider og ny 
adresse fra 1.11.16

https://www.sunnaas.no/reg
ional-koordinerende-enhet 
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• AKTUELL FUNKSJONSBESKRIVELSE

– Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon 
knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt). Tilkommet noe 
nytt?

• MÅL FOR SPESIALISERT REHABILITERING

– Angi problemstillingen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete 
mål/motivasjon for rehabiliteringen? Hva forventer pasienten/henviser å oppnå?

• LOKALT TILBUD

– Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten? 
Hvilken effekt hadde tiltakene? 
Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?

Sjekkliste «highlights»



• Avgrensing mot primærhelsetjenesten

- ikke behov for spesialistkompetanse, spesielle tilrettelegginger/spesialutstyr eller høy intensitet

- lite rehabiliteringspotensial

• Avgrensing mot rekreasjon/avlastning

• Gjentatte tilbud hvor læring/mestring er hovedbestanddel

Grunnlag for vurdering



Avslagsprosent 2013 – 2016  
År Antall nye 

henvisninger 
Avslag Prosent 

2013 10137 3541 34,93%

2014 10506 2962 28,2%

2015 12543 3674 29,29% 

2016 
2017 per 2.tertial 

13221
8303 

3925
2859  

29,69% 
34,43% 



Utviklingstrekk fysikalsk medisin og rehabilitering

• De store kronikergruppene – i større grad tilbud i 
primærhelsetjenesten

• Spesialisthelsetjenesten – i større grad diagnostisk avklaring, 
kartlegging og vurdering av rehabiliteringsbehov.

• Flere kartleggings- og vurderingstilbud, færre «lange forløp».



Takk for oppmerksomheten!

SPØRSMÅL?


