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Noen generelle betraktninger
Stiftelsen CatoSenteret er lokalisert i Akershus (Son) og har i mange ârhatt et godt samarbeid
med Sunnaas sykehus - spesielt innenfor rehabilitering av ryggmargsskadde. Likevel viser
erfaringene fra den senere tid at det er grunnlag for et langl større samarbeid enn tidligere.
Samarbeidet på innovasjonsområdet (for eksempel bruk av VR-teknologi) og rehabilitering av
barn og unge, spesielt med langvarige smertetilstander (f.eks. CRPS) er gode eksempler på dette
og gir et godt grunnlag for å utvikle samarbeidet videre på sikt. HOD har både i
styringsdokumenter og i andre sammenhenger, oppfordret til tettere samarbeid mellom nært
liggende institusjoner i spesialisthelsetjenesten for å utvikle pasientens helsetjenesten og gode
forløp.
Utfordringene i spesialisthelsetjenesten er store og krever i stadig større grad tvenfaglig
samarbeid både innad i institusjonene, mellom institusjoner og i samarbeidet med
kommunehelsetjenesten. Tverrfaglig spesialisert rehabilitering (TSR) blir i stadig større grad
implementert i behandlingsforløp þakkeforløp).
De private rehabiliteringsinstitusjonen har tatt utfordringen med manglende evidens på alvor og
gjennom interesseorganisasjonen Virke Rehab har vi etablert vårt eget FoU-nettverk. Nettverket
består nå av mer enn l0 private rehabiliteringssentre og samarbeider tett med flere etablerte
forskningsmiljøer, her under NKRR, NKARR og RKR. Det planlegges flere prosjekter i tiden
fremover.
Stiftelsen CatoSenteret opprettet en egen forskningsenhet fra llll20l7 og er allerede i gang med
flere samarbeidsprosjekter med Ous, UiT, Universitetsklinikken ved Aarhus Universitetshospital
(Danmark) og Sunnaas Sykehus HF. Med bakgrunn i store materialer innen spesifikke
diagnosegrupper har flere etablerte forskningsmiljøer vist interesse for samarbeid med
CatoSenteret og vi vil finne det naturlig å øke samarbeidet med Sunnaas på flere områder.

Vi er av den oppfatning at Utviklingsplan2l3l virker ambisiøs og gjennomtenkt. Den viser
tydelig at Sunnaas sykehus ønsker å være et spesialisert (høyspesialisert) rehabiliteringssykehus
med en klar og førende stilling i utviklingen av rehabiliteringsfaget både regionalt og nasjonalt.
Planen inneholder mye omlcring det ansvaret Sunnaas ønsker å påta segþr andre HF,
kommuner, kvalitetsregistre og opplærings- ogforskningsinstitusjoner. Planen sier imidlertid lite
om hvilket ansvar Sunnaas har (og vil ta) þr utvikling av rehabiliteringstjenestene ved de
private rehabíliteringsinstitusjonene. Derfor ønsker vi å si litt om hvilke områder vi tenker dette
knn være alduelt.
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Bruk av benevnelsen Tverrfaglig Spesialisert Rehabilitering (TSR)
Virke Rehab har i flere år arbeidet for å innføre Tverrfaglig Spesialisert Rehabilitering (TSR)
som begrep for all rehabilitering som utføres i spesialisthelsetjenesten. Kravene til spesialisering
har vært stort og uttalt fra flere hold, ikke minst til bruk av personell med formell
spesialistkompetanse innenfor flere yrkesgrupper (for eksempel legespesialister,
psykologspesialister og fysioterapeuter og sykepleiere med spesialkompetanse). Disse skal jobbe
tverrfagli g i prosessarbeidet med brukerne (pasientene).
Det vil i årene fremover bli stadig økt fokus på at kommunene skal overta rehabiliteringen av
store pasientgrupper (for eksempel hjerneslag - konf. IS-1947, Avklaring av ansvars- og
oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten) - der graden av intensitet og
behovet for spesialiserte ressurser vil avg¡øre hvilket nivå innsatsen skal ytes på.

Vi vil derfor anbefale at en bruker begrepet TSR om den rehabiliteringen som skal skje i
spesialisthel setj enesten.

Anerkjennelse av deltakerperspektivets rolle og betydning i all rehabilitering
Med bakgrunn i erfaringer fra arbeidsrettet rehabilitering og fra eget skoletilbud for barn og
unge, må vi understreke betydningen av rask tilbakeføring til arbeid og skole/utdanning for et
godt resultati all rehabilitering etter sykdom og skade.
Av denne grunn vil det være ønskelig at også Sunnas sykehus HF understreker betydningen av
samarbeid med arbeidslivet og skole/utdanning for bedre helse, mindre behov for
spesialisthel setj enester o g færre sykehusinnleg gelser.
Det er viktig å påpeke at rehabiliteringsopphold med gode tilbud for ivaretaking av
deltakelsesperspektivet i mange sammenhenger vil være en viktig del av behandlingsforløpet.

Høyspesialisert rehabilitering

Vi støtter Sunnaas sykehus i introduksjon av begrepet <høyspesialisert rehabilitering>.
Samarbeidet om utprøvning av robotteknologi ved progredierende nevrologiske sykdommer,
viser med all mulig tydelighet hvor ressursintensiv slik rehabilitering er - både i forhold til utstyr
og personalressurser. Dette blir likevel lite i forhold til det enkelte brukere krever der behovet for
mange yrkesgrupper og døgnkontinuerlig innsats er tilstede over lenger tid.

Samarbeid på forsknings- og innovasjonsområdet (ref. pkt 2.6.1og2.7)
De private rehabiliteringsinstitusjonene har i sin siste avtale med HSØ blitt pålagt å drive med
forskning. For CatoSenterets del har dette resultert i oppstart av en egen FoU enhet, hvor målet
er å drive klinikk nær forskning av relevans for de ytelsene vi har avtaler om. Systematisk
kartlegging, oppfølging over tid og utprøving av ulike rehabiliteringsmetoder for å beskrive
resultat over tid er metodene i vår tilnærming.
Da vi ser en økende andel pasienter med langvarige funksjonelle nevrobiologiske
symptomlidelser, er det denne målgruppen vi prioriterer i første omgang. Disse lidelsene
omfatter bl.a. CRPS, kroniske muskel- og skjelettsmerter, kroniske hode- eller magesmerter og
kronisk utmattelse uten kjent årsak. Disse pasientene utg¡ør en stor del av de <nye kronikerne> i
helsetjenesten.
I tillegg har vi i et tett samarbeid med andre rehabiliteringsinstitusjoner i FoU nettverket Virke
Rehab. Sammen med NKRR og NKARR utvikler vi nå protokoll for en multisenterstudie som
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Måle brukernes helserelaterte livskvalitet, måloppnåelse og deltakelse på kort og lang
sikt (inntil l2mnd.)
Finne karakteristika ved brukere som har god effekt av rehabilitering
Finne ut om psykiske faktorer påvirker rehabiliteringseffekten
Finne ut om det er organisatoriske faktorer som påvirker effekten (eksempel type og
lengde på opphold, individuelt i motsetning til gruppeopphold)
Undersøke kvaliteten på den rehabiliteringen som gis ved å måle kvalitetsindikatorer
Finne ut om en kvalitetsforbedrende intervensjon vil påvirke effekt av rehabiliteringen
Finne forskjellen i svar-%o fra pasientene/brukerne ved kort og lang skjemapakke
Sammenligne effekt med nasjonale registerdata

CS ønsker derfor å invitere til et samarbeid også innenfor klinikknær forskning i rehabilitering til
<Utviklingsplanen Sunnaas 2035>>. Dette i tråd med beskrevet utvikling i planperioden hvor flere
oppgaver, bl.a. innenfor rehabilitering, vil bli flyttet ut av sykehusene.

Innenfor feltet innovasjon har CS igangsatt to prosjekter. Vi starter nå utprøving av APP'en
KLAR som vil gi pasientene en direkte kommunikasjon med rehabiliteringsteamet. Her vil
timeavtaler gjøres, man kan samle inn datalevalueringer, gi beskjeder/informasjon til den
enkelte, fä påminninger og kunne chatte med sin primærkontakt.
Sammen med Sunnaas Sykehus HF og et rehabiliteringssamarbeid bestående av 7 kommuner i
Østfold (<Prosjekt innovativ rehabilitering i indre Østfolô) er vi også i ga.tg med et
innovasjonsprosjekt hvor vi vil se på nytten av bruk av VR-teknologi til smertepasienter og
hvordan dette kan følges opp i hjemkommunen.
Beskrivelse av samarbeid mellom ulike nivåer og aktører er ikke tatt inn i innovasjonsmålene i
utviklingsplanen, men vi antar at dette er ønskelig og derfor burde ivaretas i planarbeidet.
Funksj onelle nevrobiologiske symptomlidelser
En gruppe pasienter opptar mye kapasitet i både kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten. Gruppen omtales stadig oftere som <funksjonelle nevrobiologiske
symptomlidelser>. Disse omfatter symptomlidelser som <langvarige ryggsmerter, utbredte
muskelsmerter (her under fibromyalgi), diffuse hodepinetilstander (her under
spenningshodepine), utbrenthet/slitenhet etc - tilstander som også omtales som Medisinsk
Uforklarlige Plager og Symptomer (MUPS), Kronisk Kroppslig Stress Syndrom (Bodily Distress
Syndrome - BDS) eller andre tilsvarende benevnelser. Noen mener at tilstanden CFS/IVIE også
tilhører denne gruppen, men dette er som kjent høyst omdiskutert.
Nasjonal veileder for pasienter med CFS/\48 anbefaler imidlertid diagnosen F48.0 Nevrasteni
brukt ved tilstanden der <psykososial belastning er fremtredende> (eller 273.0). Noen vil også
plassere de komplekse regionale smertesyndromene i samme gruppe og antar at de samme
mekanismer ligger til grunn.

Vi møter både hos Barn, Ungdom og Voksne ofte <Gjengangerne) stress, smerter og
søvnvansker og må i vår rehabilitering adressere disse symptomene med adekvate tiltak. I
hovedsak dreier våre programmer seg om ikke-medikamentelle mestringsmetoder (oftest
kognitivt orienterte), GET (Tilpasset treningsterapi) og GAT (tilpasset aktivitetsterapi) hvor også
deltakelsesperspektivet står sentralt (skole/utdanning og arbeid) og et utbredt arbeid med
pårørende og samarbeid med kommunale instanser er helt avgjørende for utfallet.
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Svært mange av våre pasienter har en lang historie med mange - og lange - runder i
spesialisthelsedenesten. Og de står ofte på flere medikamenter - ofte vanedannende type. Dette
byr på mange utfordringer, av og til med så stor kognitiv påvirkning at de er utilgjengelig for det
tilbudet vi ønsker å gi, andre ganger med misbrukerens tydelige mønster.

Disse brukerne er krevende for alle ledd i helsetjenesten og skal vi hjelpe denne store gruppen, er
et tett og godt fungerende samarbeid mellom sykehus og rehabiliteringsinstitusjon og mellom oss
og kommunehelsetj enesten en absolutt forutsetning.

Utvikling av gode og forpliktende samarbeidsformer vil kunne bli et stort fremskritt.
CatoSenteret ønsker å være en aktiv part i et slikt fremtidig samarbeid!
Avrusning
Til tross for at <opioidepidemien> for lengst har nådd Norge og de aller fleste ledd av
spesialisthelsetjenesten strever med å håndtere de utfordringer medikamentavhengighet
medfører, så nevner planen ikke noe spesielt om hvordan man planlegger å jobbe systematisk
med dette. Vi må bare erkjenne at dette arbeidet stiller store krav til samarbeid mellom
institusjoner på ulike nivåer og at det må legges til rette for slikt samarbeid. Fastlegene vil ikke
være i stand til å hjelpe pasientene med de utfordringer spesialisthelsetjenesten har gitt dem uten
sterk og omfattende støtte.
Vi savner altså en beskrivelse av hvordan Sunnaas ønsker å bidra i oppgaven med avrusning ved
medikamentavhengighet. Helsevesenet har bidratt til epidemiens utbredelse gjennom sin relativt
omfattende bruk av vanedannende medikamenter til pasienter med langvarige smertetilstander i
muskel- og skjelettapparatet. Oppblomstringen av såkalte smerteklinikker bidro en lang periode
sterkt til problemets størrelse og nå sliter vi med å finne gode strategier for å snu tendensen.
De tverrfaglige spesialiserte rehabiliteringsinstitusjonene er i utgangspunktet godt egnet til å
håndtere mange av disse pasientene, men det er en helt nødvendig forutsetning for å få dette til at
vi har et godt fungerende samarbeid med sykehusene, her under mange spesialiteter som
ortopedi, nevrologi, psykiatri, pediatri og sist - men ikke minst - fastlegene og andre tilbud i
kommunen. Gitt et godt samarbeid, kan rehabiliteringsinstitusjonene bidra i dette viktige
arbeidet.

Habiliterin g/Rehabititerin g
Vi har gjennom Virke Rehabs høringsnotat til <Høringsbrev - endring av forskrift om habiliteten
og rehabilitering, individuell plan og koordinator $ 3 <Definisjon av habilitering og
rehabilitering>, anbefalt sammenslåing av begrepene habilitering og rehabilitering.

Virke Rehabs forslag til ny definisjon av habilitering og rehabilitering lyder derfor:

"Rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og
tjenesteytere på relevante arenaer, for at bruker skal oppnå best mulig funksjons- og
mestringsevnen selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i
samfunnet. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og
kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene."
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Vi vil

anbefale at det inngås formelle (gjensidig forpliktende) avtaler med de aktuelle TSRvirksomhetene som Sunnaas sykehus finner det hensiktsmessig å samarbeide med. CatoSenteret
håper selvsagt å være blant disse. Vi har uformelle avtaler om å reservere plasser for
overføringer fra Sunnaas, men vil ta til orde for at slike samarbeidsformer formaliseres.
Overføring til private TRS-institusjoner bør beskrives i planen og begrunnes blant annet med at
det ikke er ressursmessig forsvarlig å ha de med behov for høyspesialisert rehabiliteringstilbud
liggende i en spesialisert sykehusinstitusjon helt frem til de kan overføres hjem.

Avsluttende kommentarer
Vi håper at våre innspill kan bevisstgiøre Sunnaas på betydningen av samarbeidet også med
private TSR-virksomheter og dermed skrive dette inn i sine helhetlige pasientforløp. Dette er
etter vårt skjønn mangelfullt ivaretatt i den foreliggende Utviklingsplan2}35. Koordinering av
tjenestene må i fremtiden ivaretas for å sikre prinsippet om <rett pasient på rett sted - til rett tid>
på vegne av Stiftelsen CatoSenteret få takke for at vi har fatt anledning til å bidra med
synspunkter på utviklingsplanen for Sunnas Sykehus HF 2018-2035. Vi imøteser utvikling av
samarbeidet de neste åLrene med tanke på å levere enda bedre tjenester.

Jeg

vil

Skulle det være spørsmål til våre innspill, står vi mer enn gjerne til rådighet.
Med

sen

Finn Berset
Admir/Overlege
Stiftelsen CatoSenteret
Mobb 90104260
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