CP-diagnosen krever spesialister!
CP-foreningen ser fram til regjeringens varslede satsing på rehabilitering, men vi frykter at
overføring av oppgaver til kommunene vil skje på bekostning av det spesialiserte
rehabiliteringstilbudet som spesialisthelsetjenesten i dag tilbyr.
Regjeringen har varslet en opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering i 2017. CPforeningen synes det er veldig bra at regjeringen satser på dette og vi har store
forventninger til opptrappingsplanen.
Planen faller sammen i tid med en annen stor reform. Stortinget skal i juni 2017 vedta en ny
lovproposisjon om ny kommunestruktur og nye oppgaver til kommunene. Vi er kjent med at
kommunene er tiltenkt et større ansvar for rehabilitering.
Det er positivt at regjeringen har ambisjoner om å skape gode velferdskommuner. Det er
stort potensial for å forbedre dagens kommunale tjenestetilbud, også innenfor
rehabilitering. Samhandlingsreformen gjør det nødvendig å ta grep og dessuten vil det
framover også bli økt fokus på både på eldre og hverdagsrehabilitering.
CP-foreningen støtter helhjertet en styrking av rehabiliteringen både på kommunenivå og på
statlig nivå, og ser samtidig behov for en klar ansvarsfordeling mellom nivåene. Vi anbefaler
sterkt at ansvaret for spesialisert rehabilitering forblir i spesialisthelsetjenesten.
Rehabiliteringen må inneholde en psykiatrisk oppfølging som en del av den tverrfaglige
rehabiliteringen. De som skal utøve tjenestene må ha tilstrekkelig kompetanse.
Danmark har allerede gjennomført en kommunereform, og erfaringene viser at man der har
sett at spesialiserte fagmiljøer har blitt splittet opp og svekket fordi kommunene har fått økt
ansvar for rehabilitering. Dette har også skjedd på hjelpemiddelområdet, et område som den
norske regjeringen også har foreslått lagt til kommunene.
Vi frykter at vi i Norge vil se den samme oppsplittingen som har skjedd i Danmark. Derfor
ønsker vi oss politikere som tar lærdom av andres erfaringer, og bevisst arbeider for å
motvirke at det samme skal skje her i landet.

Vi ønsker en satsning på rehabilitering generelt velkommen. Vi forventer samtidig at den
ikke går på bekostning av de gruppene i samfunnet som har de største behovene; de som
har en kronisk diagnose eller funksjonsnedsettelser, og som har behov for spesialisert
rehabilitering hele livet.

