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Budsjett 2011 

Rekruttering av spesialkompetanse innen legetjenest en – en kritisk suksessfaktor 
for gjennomføring av områdefunksjon fysikalskmedisi n og rehabilitering 
 

Forslag til div.direktørs beslutning:  
o DLM tar saken til orientering. 
o Divisjonsdirektøren legger saksutredningen til grunn for det videre arbeidet med 

områdefunksjonen knyttet til budsjettprosessen 2011. 
o Rekruttering av leger legges inn i divisjonens rekrutteringsplan for 2011. 

 
Sarpsborg, den 01.11.2010 
 
 
Per Grunde Weydahl 
divisjonsdirektør 
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1. Sjekkliste – saksgangen 

 Ikke aktuelt JA, dato NEI 
Har tillitsvalgte vært involvert i saken?  Ja – i 

prosjektarbeidet 
 

Er brukerrådet/brukerorganisasjoner involvert?  Ja – i 
prosjektarbeidet 

 

Er kommunene hørt?  Ja – i 
prosjektarbeidet 

 

Andre?    
Hvem i SØ har deltatt / er hørt  
i den interne saksforberedelsen? 

Rådgiver kvalitet og prosess, økonomirådgiver og 
divisjonsrådgiver. 

 
 

2. Kort bakgrunn for saken 

HSØ vedtok i november 2008 at de alminnelige rehabiliteringstjenestene skal desentraliseres og 
inngå som en del av den ordinære behandlingen for den enkelte pasient i sykehusområdene. I den 
forbindelse har SØ et pågående utredningsarbeid for å få etablert et spesialisert 
rehabiliteringstilbud.  
Kravet til vanlig rehabilitering er at minst fire spesialiserte helsefaggrupper arbeider tverrfaglig. 
Pasientene har krav på en individuell plan. For å oppnå dette er enheten avhengig av et nært 
samarbeid internt i sykehuset og mellom SØ og med kommunene og private aktører. 
 
Prosjektet er forankret gjennom bestillerdokument fra Helse Sør Øst RHF til Sykehuset Østfold HF 
og som bestillerdokument fra administrerende direktør til divisjonsdirektør for divisjon for medisin. 
Arbeidet er definert som en del av divisjonens innsatsområder og er innlemmet i divisjonens 
handlingsplan. 
 
Prosjektgruppen har ut fra pasientgrunnlag foreslått etablering av en egen post med 12 døgn- 
senger, en poliklinikk (med forventet stor aktivitet)1 og gruppebasert opplæring. 
 
Helt sentralt er rekruttering av spesialkompetanse inne legetjenesten som inkluderer 
fysikalskmedisiner, overlege nevrologi og LIS- lege. Rett kompetanse er en klar suksessfaktor for 
at sykehuset skal kunne levere gode områdefunksjoner innen rehabilitering. 
 
Etablering av områdefunksjon må innlemmes i budsjettprosess 2011. 
 

3. Konkret problemstilling 

Rekruttering av spesialkompetanse innen legetjenesten vil være en kritisk suksessfaktor 
for gjennomføring av områdefunksjon rehabilitering (Se risikovurdering). 
 
Følgende anbefaling er gjort i prosjekt rehabilitering:  

o Rekruttering av 1 fysikalsk medisiner 
o Øke med 1 overlege nevrologi 
o Øke med 1 – 2 LIS leger 

 
Rekruttering av spesialkompetanse innen legetjenesten er helt sentral for å sikre: 

o Pasientsikkerhet og et kvalitativt godt tilbud av rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå. 
o Gode pasientforløp i samarbeid med interne og eksterne aktører. 
o Grunnlag for forskning og faglig utvikling. 
o Framtidig rekruttering innen legetjenesten. 

                                                
1 Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag, IS-1688 04/2010. 
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o Ivaretakelse av bestilling fra HSØ til SØ. (Etablering av fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin 
for pasienter innen sykehusområdet til Sykehuset Østfold HF). 

o Et godt samarbeid mellom SØ og kommunehelsetjenesten og fastleger. 
 
 

4. Tidligere vedtak i saken 
Ingen. 
 

5. Forslag til løsning 
Det anbefales følgende rekruttering av spesialkompetanse som innlemmes i budsjettprosessen 
2011.  

o Etablering av en stilling som fysikalskmedisiner og ekstern utlysning. 
o Økning av en stilling for overlege i nevrologi. 
o En til to LIS- leger som innlemmes i rulleringsplan i nevrologi og indremedisin. 
 

 
Stillingstype Antall Kostnad  
Fysikalsk medisiner 1 1 062 500 
Overlege nevrologi 1 1 062 500 
LIS- lege 2 1 500 000 
Totalkostnad årsbasis  3 625 000 

2 
 
RISIKOVURDERING 
Risikovurderingen viser hva som kan skje hvis planene ikke gjennomføres, samt forslag til tiltak. 
 
Viser til vedlegg 1. 
 
Effektmål: 

o SØ ivaretar pasientsikkerheten og bidrar til gode og likeverdige spesialisthelsetjenester 
innen fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin. 

o SØ har et aktivt forskningsmiljø hvor fysikalsk – og rehabiliteringsmedisin er en integrert del 
av den faglige utviklingen.  

o Samhandling internt og mellom SØ og kommunehelsetjenesten og private aktører er i 
samsvar med formelle samarbeidsrutiner til beste for pasienter og deres pårørende. 

o Gode pasientforløp som gir grunnlag for rett liggetid og en bærekraftig utvikling. 
 
3  Vedlegg  
 
 

                                                
2 Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag, 1S-1688 04/2010, kap.3.11.2. 
 
3 Vedlegg. Beslutningsdokument for etablering av fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin for pasienter innen 
sykehusområdet til Sykehuset Østfold, utkast 15 - 30nov.-10. 
Sluttrapport, Slagbehandling i Sykehuset Østfold, utkast 01.11.10 
 
 


