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UTTALELSE OM REHABILITERING VED UNN HARSTAD

Sør-Troms regionråd viser til uttalelse fra Harstad kommune, samt til
ny helhetlig strategisk plan for rehabilitering i Helse Nord for perioden 2014-2017.
Regionrådet støtter Harstad kommunes sitt syn på at man i denne saken har gått på tvers av
egen strategi ved å redusere rehabiliteringstilbudet. Reduksjonen følger heller ikke
Stortingets vedtak om at rehabilitering skal være det neste store satsningsområdet.
Sør-Troms regionråd finner det svært betenkelig at underdekningen på rehabiliteringsplasser i
Tromsø skal løses ved å hente fire plasser fra UNN Harstad. Å flytte på problemene løser på
ingen måte regionens samlede behov, og vi stiller oss kritisk til fremtidige behovsberegninger.
Vi ønsker her å anmerke at rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad gir tjenester til hele
Midtre-Hålogaland (den mest folkerike regionen i Nord-Norge).
Sør-Troms regionråd betviler ikke at Tromsø har et stort behov for rehabiliteringsplasser, men
det har man i høyeste grad også i vår region. UNN Harstad må derfor ikke bli en
salderingspost for driften av UNN Tromsø. De regionale behovene må her være styrende.
Vi mener at Helse Nord må sørge for at rehabiliteringstilbudet blir styrket i henhold til egen
strategi og Stortingets vedtak, og at den planlagte flyttingen av rehabiliteringsplasser fra UNN
Harstad til UNN Tromsø må omgjøres.
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Leder
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