
 

Utvikling av pasientorienterte rehabiliteringsforløp 
Hvordan utvikle nye tjenester og ta i bruk ny teknologi i samhandling mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunene.  

Oppsummering fra dialog 17.oktober 

Workshop del 1 - Ansvar for egen helse – Hvordan kan nye tjenester 

og teknologi gi pasienten bedre mulighet til å styre sitt 

rehabiliteringsforløp 
 

Ambisjon: diskutere drivere og barrierer for at pasienten bedre kan ta eierskap og styre sitt eget 

rehabiliteringsforløp. Dette gjør helsetjenesten til en støttespiller som på best mulig måte skal legge 

til rette for at den enkelte pasient klarer å oppnå sitt potensiale både mentalt og fysisk.  

 

Hovedmomenter som ble diskutert: 

• Drivere: 

o Involvere og forstå pasienten og deres hverdag når rehabiliteringstjeneste utvikles. 

o Skille mellom planlagte forløp (eks kneoperasjon) og akutte forløp. I planlagte forløp 

bør pasienten forberedes på rehabiliteringsforløpet før rehabiliteringen for å sikre 

best mulig utbytte.  

o Faglig og teknologisk oppdatering av alle ansatte  

o Egenmestring – huske å ikke fremmedgjøre pasienten – «mitt liv-mitt ansvar « 

o Personifisert aktivitetsplan - ta høyde for hva jeg liker 

o Forutsigbarhet/forberedelse – få raskere innsikt i situasjon og skape forståelse for 

hva som må til. 

o Informasjonstjeneste tilpasset meg 

o Forum med likemenn 

o Skape trygghet gjennom målinger 

o Virtuell oppfølging 

o Trene når det passer brukeren - ikke avhengig av andre 

o Tar prøver hjemme - gir frihet - slipper å ta kontakt med lege 

o Motiverende metoder 

o Hvordan gi pasientene kunnskapsbasert informasjon for å gjøre rette målinger 

observasjoner  

o Sikre kunnskap for pasienten for å ta ansvar gjennom bruk av verktøy og teknologi 

o Flytting av point of care fra 2. Linje til 1. Linje 



 
o Økende behov for rehabilitering 

o Tidlig aktivering i egen helse/rehabilitering 

o Eierskap til egen individuelle plan – mer dynamisk digital plan 

o Fastholdelse av verdighet 

o Skape ny trygghet 

o Bruke pårørende som resurs uten å utmatte dem 

 

• Barrierer: 

o Personvern gjør det vanskelig å  

o Lite fleksible tjenester 

o Vanskelig å finne relevant informasjon 

o Kultur / fagmiljøer som hindrer innovasjon 

o Lav teknisk kunnskap 

o Integrere og implementere nye metoder i tjenestene 

o Diskontinuitet i opplæring fra spesialist til primær helse – to ulike budsjetter 

 

Workshop del 2 

Hvordan kan bruk av teknologi bidra til tjenesteutvikling for bedre samhandling 
Ambisjon: diskutere utfordringer og muligheter knyttet til bedre samhandling både faglig og for å 

sikre bedre overganger mellom helsetjenestene (Sykehus, kommune, fastlege, private 

avtalespesialister,  ..) 

Hovedmomenter som ble diskutert 

• Muligheter 

o Bedre buk av samhandlingsmøter 

o Videokonsultasjoner, løsning for samhandling, må være enkelt 

o Rett hjelp til rett tid 

o Behandling på rett omsorgsnivå 

o Finne en felles plattform som også er brukervennlig 

o Pasienter i virtuelle team - (helse nord UNN) 

o Hyppigere og kortere statusoppdateringer - tilrettelegge for møte mellom pasient og 

helsetjeneste 

o Informasjon følger pasienten 

o Oppfølgingsplan/IP egenhandlingsplan 

o Pasienten som eier av egne data - snu på perspektivet fra innsyn til eierskap. 

o Digitalløsning vil kunne gi bedre overblikk for de som samhandler 

o  

• Utfordringer 



 
o Overganger mellom ulike nivåer som har ulike løsninger 

o Mangler tekniske løsninger for samhandling og integrasjon 

o LHL har ikke PLO meldinger/E-melding 

o Integrasjon 

o Standarder 

o Tilganger 

o Silotenkning i helsevesenet 

o Fragmenterte tjenester i kommunene 

o Finansieringsløsninger 

o Mangel på forståelse/kjennskap til ulike sektorer fra andre sektorer 

o Samhandling mellom parter i 1. Linje: fastlege og kommunale tjenester 

o Forventningsavstemning mellom rehab i spesialisthelsetjeneste og kommunal 

tjeneste 

o Hvilke parametere som skal måles for å vurdere effekt/gevinster?: 

▪ Reinnleggelse 

▪ Mestring (tall?) 

▪ Avhengighet  

▪ Selvstendighet 

 

Takk for at du deltok på samlingen. Har du innspill til oppsummeringen eller innspill til LHL om 

forbedringer i rehabiliteringsforløpet, ta gjerne kontakt med en av oss. 

 

Med vennlig hilsen 
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