
Statusrapport til Samhandlingsutvalget fra fagråd knyttet til 

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering 2b og 

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering 2c.     
 

1 Mandat  

Fagrådet/arbeidsgruppen skal følge opp avtalen i praksis, vurdere å bidra til at avtalen 

fungerer. Gi innspill til Samhandlingsutvalget dersom det er behov for endringer. Fagrådet 

rapporterer årlig til samhandlingsutvalget i tråd med Samhandlingsutvalgets aktivitetsplan. 

Fagrådet har avklart følgende arbeidsform:  

• Å gå gjennom en avtale om gangen punkt for punkt  

• Fokus på implementering av avtaleverket  

• Fokus på forbedringsområder knyttet til avtaletekst  

• Innhente erfaringer og innspill fra de som er berørt av avtaleverket, spesielt de som 

representerer kommuneregioner      

•          Benytte etablert Møteplass ved behov for informasjons og erfaringsutveksling                  

mellom sykehus og kommunene 

 

2 Fagrådets sammensetning 

Tore Solbakken, overlege nevrologisk avdeling SUS 

Grete Opsal, spesialergoterapeut barnehabilitering SUS 

Kjersti Eide, rådgiver koordinerende enhet SUS 

Liv Strand, seksjonsleder for rehabilitering Lassa, SUS   

Bjørn Roar Vagle, seksjonsleder habilitering voksne SUS 

Per Bråten, leder fysio – ergoterapi avd. Strand 

Ingunn Sveine Ytredal, rehab/hab-leder fysio og ergo Sandnes kommune 

Bjørg Elen Abrahamsen, fysio/ergotjenesten koordinerende enhet Eigersund kommune 

Eva Vabø, helse- og sosialsjef Stavanger kommune 

Ingeborg Sanner Buckle, leder bestillerkontoret/koordinerende enhet Sola kommune 

 

3 Fagrådets struktur 

Leder og sekretær velges for ett år. Veksling mellom kommune og helseforetak. 

Fra helseforetaket september 2014: Leder: Kjersti Eide. Sekretær: Bjørn Roar Vagle   

Leder og sekretær fra kommunene overtar i september 2015 ved Eva Vabø og Ingeborg 

Sanner Buckle.   

 

Fagrådet har avholdt fem møter: 

26.september og 19.november i 2014  

13.mars, 28.april og 9.juni i 2015 

   

4 Saker som fagrådet har jobbet med og status på dette. 

 

I. Oppnevning av kommunale representanter til «Revisjon av regional plan for 

habilitering og rehabilitering i Helse-vest» på oppfordring fra Samhandlingsutvalget.  

Status: Ingunn Sveine Ytredal fra Sandnes og Bjørg Elen Abrahamsen fra Eigersund 

kommune deltok i prosjektgruppen.  

 

II. Gjennomgang av de to avtalene fra punkt 1-6, med tanke på språklig harmonisering. 

Med bakgrunn i at mye av innholdet er sammenfallende, men ulikt beskrevet. 

Samtidig anbefaler fagrådet noen konkrete endringer som å ta inn punkt om private 

rehabiliteringsinstitusjoner i delavtale 2c, tilsvarende som punkt 1 om avtalespesialist i 



2b.  Samt mer faglig korrekt beskrivelse av virkeområdene i punkt 4 i begge avtalene, 

i tillegg noe språklig harmonisering av andre punkter.  

Status: Fagrådet foreslår noen endringer i avtaleteksten. Se konkret forslag i punk 5 

under.     

 

III. Meldingsutveksling mellom helseforetaket og koordinerende enhet (KE) i 

kommunene.   

Fagrådet mener at avtalene på dette området er gode og ikke trenger endring i 

avtaletekst, men at det er klare implementeringsutfordringer på dette området.  

 

- Noen meldinger fra HF er fremdeles med konkrete bestilling av tjenester ut fra 

pasientbehov. Dette blir utfordrende når kommunene vurderer behovet og tiltaket 

annerledes, behovet kan endre seg, eller at kommunen mangler kompetansen og/eller 

tjenestene.  

- HFet opplever at de ofte ikke når fram til KE i kommunene på oppgitt 

kontaktinformasjon. Noen koordinerende enheter i kommunene stiller seg også 

undrende til at informasjonsformidling / samarbeidet skjer via dem, når de blir 

kontaktet av HFet.  

- Både HF og kommunene etterlyste tilrettelegging med elektronisk 

meldingsutveksling til KE i kommunene.  

 

Status:  

- Som ledd i å bedre kjennskapen til meldingsutveksling og koordinerende enhet, er 

dette tatt opp og drøftet på Møteplassen 9. juni 2015 mellom kommuner og HF. 
www.sus.no/ke  
 

- Elektronisk meldingsutveksling til KE i kommunene.  

Kommune representantene har undersøkt hvordan dette fungerer. Noen kommuner 

videreformidler PLO meldinger til KE/ eller KE mottar disse meldingene direkte, for 

andre kommuner var det ikke tilrettelagt for videreformidling/mottak av meldinger til 

KE.  

Det var samtidig uklart hvordan sengeposter i sykehuset skulle sende elektronisk PLO 

melding for å nå fram til KE i kommunene. Sykehuset har ut fra dette laget ny rutine 

for elektronisk melding om rehabilitering til KE i kommunene, med egen «PLO 

plakat».   

Saken er tatt opp i SU. Sykehuset sender nå elektroniske PLO meldinger med 

overskrift «melding til koordinerende enhet i kommunen». Kommunene 

videreformidler meldingen internt til koordinerende enhet. 

 

IV. Gjennomgang av avtale 2b Habilitering 

Fagrådet mener dette er en god avtaletekst, men det er noen utfordringer spesielt i 

tilknytning til punkt 7 Bruk av tvang og makt 

- Noen få kommuner spesifiserer ikke omfang av tjenester ved tildeling av 

bofellesskap. Dette er en praksis som byr på utfordringer i kap. 9 saker om makt 

og tvang, fordi man da ikke kan gi/motta informasjon om hvor mange timer 

miljøarbeidertjeneste brukeren har til rådighet.  

 

- Det er i noen saker/kommuner utfordringer ved at det ikke tilrettelegges 

tilstrekkelig for at spesialisthelsetjenesten skal kunne ivareta sine oppgaver og 

plikter. Jf. p. 7.2.    

http://www.sus.no/ke


Status: Fagrådet ser behov for og foreslår endring på noen få punkter. Se konkret 

forslag i punkt 5 under.  

 

Utfordring knyttet til ny bestemmelse om endring av frist for å behandle henvisninger 

innen 10 virkedager. Barnehabiliteringen Østerlide viser spesielt til at henvisningene 

må inneha gode opplysninger om barnet for å vurdere at alvorlighetsgraden er av en 

slik art at denne hører hjemme i spesialisthelsetjenesten. Dette for å unngå unødvendig 

retur av henvisninger.     

 

V. Gjennomgang av avtale 2c Rehabilitering  

Enighet i fagrådet om at avtaleteksten er god, og det er ingen forslag til endringer på 

avtaletekst. Den må imidlertid oppdateres til ny bestemmelse om vurdering av 

henvisning innen 10 virkedager.  

Utfordringer:  

- Ulike programvare for elektronisk IP i kommunene og ulike føringer for bruk av 

elektronisk IP i kommuner og sykehus (jf. Pasientjournalloven §§9 og 19). 

Status: IP tas opp i fagrådet høsten 2015.  

Konkret forslag til endring av vurderingsfrist, se punkt 5.  

 

 

5 Resultat av gjennomgang av avtalen for evaluering og evt. revidering, jfr overordnet 

samarbeidsavtale pkt.14 

  

II. Forslag til revidering av avtaletekst punkt 1-6 i 2b og 2c  

 

Avtale 2b Habilitering   

 

4 Virkeområde 

Erstatte 1. og 2.avsnitt med følgende:  

Avtalen gjelder for pasienter/brukere med medfødte eller tidlig ervervede 

funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom, som har behov for habiliteringstjenester 

fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. De sentrale gruppene er personer med 

utviklingshemming, multifunksjonshemming, autismespekterforstyrrelser, cerebral 

parese, myelomeningocele, muskelsykdommer og sjeldne syndromer. I gruppen er det 

stor komorbiditet og mange har behov for oppfølging fra flere av helseforetakets og 

kommunens tjenester, samt fra landsdekkende sentre.  Dette vil i stor grad dreie seg 

om pasienter/ brukergruppene som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.   

 

Avtale 2c Rehabilitering  

 

1 Parter  

Nytt 2. avsnitt: 

De private rehabiliteringsinstitusjoner med Helse Vest RHF avtale bør forplikte seg til 

å følge delavtale 2c på samme måte som Helse Stavanger HF. 

 

4 Virkeområde 

Erstatte 1. avsnitt med følgende: 

Avtalen gjelder pasienter/brukere over 18 år innen somatikk, som har behov for 

rehabilitering på grunn av en kronisk tilstand og / eller funksjonsnedsettelse og med 

behov som strekker seg utover det de ordinære rutiner for innleggelse (delavtale 3) og 



utskriving (delavtale 5) ivaretar. Delavtale 3 og 5 skal gjelde på området. Dette vil i 

stor grad dreie seg om pasienter og brukere som har behov for sammensatte og 

koordinerte tjenester fra forskjellige deler av helseforetaket og kommunen. 

 

Forslag til felles språklig harmonisering av avtale 2b og 2c: 

 

2 Bakgrunn  

Omskrevet 1. avsnitt i 2b Habilitering: 

Denne avtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første 

avsnitt, nr. 2. Avtalen omfatter samarbeid tilknytting til habilitering 

 

Erstatte/korte ned 2. avsnitt i begge avtalene til: 

Avtalen bygger på helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, 1. ledd nr. 2. 

 

3. Formål 

Felles formulering i begge avtale: 

Formålet med avtalen er å sikre pasientene sammenhengende og koordinerte 

(habilitering/rehabiliterings) tjenester av faglig forsvarlig kvalitet på rett nivå. 

Avtalen omhandler pasienter som har rett til enten habilitering (i 2b), rehabilitering (i 

2c), individuell plan, koordinator og /eller tjenester fra koordinerende enhet i 

spesialisthelsetjenesten og i kommunens helse- og omsorgstjeneste. 

 

Avtalen skal medvirke til: 

• Å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver gjennom 

pasientens habiliteringsforløp/rehabiliteringsforløp 

•  Et godt løsningsfokusert samarbeid om pasienter med behov for 

habilitering/rehabilitering i kommunen og i helseforetaket 

• Å sikre gode pasientforløp  

• Å sikre effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom helseforetaket, 

kommunene og pasient  

• Å sikre pasientens rett til informasjon, medvirkning og involvering i 

habiliteringsprosessen/rehabiliteringsprosessen 

• Å redusere risikoen for uheldige hendelser 

 

 

IV. Forslag til revidering i delavtale 2b Habilitering  

 

7. Bruk av tvang og makt 

Nytt punkt 7.1.7 Kommunenes ansvar og oppgaver 

7. Legge forholdene til rette slik at spesialisthelsetjenesten kan bistå på en 

faglig forsvarlig måte. 

 

Endringsforslag/presisering til punkt 6.1.2. Helseforetakets ansvar og oppgaver  

10. gi råd og veiledning til fagpersonell innen både barnehage -/skole- og helse- og 

omsorgsektoren i kommunen etter endt utredning eller ved behov for spesialiserte tjenester. 

 

V. Forslag til revidering i delavtale 2c Rehabilitering 

6.2.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver oppdateres til ny bestemmelse 

punkt 1, siste setning:  

Vurdering av henvisning må skje innen 10 virkedager. 



 

6 Råd fra faggruppen til Samhandlingsutvalget 

  

Fagrådet anbefaler Samhandlingsutvalget å revidere delavtale 2b og 2c i tråd med de 

konkrete endringsforslagene over.  

 

 

 

 

Stavanger 19. august 2015  

 

Kjersti Eide 

For fagråd delavtale 2b og 2c 


