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Vi er kjent med at styret i Helse Vest RHF har bedt helseforetakene om en uttalelse i 

forbindelse med at Helse Vest RHF skal behandle forslag til ny plan for habilitering og 

rehabilitering i løpet av høsten 2021. I planen er det foreslått å inkludere habilitering for barn 

og unge i «Barn og unges helsetjeneste». Det foreslås å sette i gang systematisk arbeid med 

avklaring av forløp og tjenester til barn og unge med ervervet hjerneskade og barn og unge 

med medfødt skade i sentralnervesystemet. Det pekes i planutkastet på at perioder med 

intensiv tverrfaglig habilitering bør integreres i oppfølgingstilbudet til barn med 

funksjonsnedsettelse fra 0-18 år, og at dette kan være nyttig i fase 4 og fase 5 av 

pasientforløpet. Det skal legges opp til kunnskapsbaserte pasientforløp som er forutsigbare for 

brukerne og tilpasset behovet til pasienten i et livsløpsperspektiv. Vi forstår planutkastet slik 

at helseforetakene i Helse Vest selv skal utføre behandlingen i fase 1 til 3, og at Helse Vest 

tenker å sørge for behandlingen i fase 4 og 5 ved kjøp av tjenester fra andre institusjoner. 

Barnas Fysioterapisenter er nevnt flere ganger som et henvisnings alternativ for sykehusene i 

Helse Vest i fase 4 og fase 5. Per i dag henviser leger fra spesialisthelsetjenesten til intensiv 

habilitering og trening ved Barnas Fysioterapisenter. Dette kan de gjøre fordi senteret er 

godkjent som leverandør av spesialisthelsetjenester innenfor ordningen Fritt Behandlingsvalg. 

Planutkastet som foreligger ser ut til å forutsette at spesialisthelsetjenesten i Helse Vest kan 

fortsette å henvise barn og unge til Barnas Fysioterapisenter.  

 

Etter valget i september 2021 forventes det å bli regjeringsskifte. De partiene som 

sannsynligvis vil danne ny regjering, har programfestet å avvikle ordningen fritt 

behandlingsvalg. Man må derfor påregne at kun institusjoner som har direkte avtale med et 

Regionalt Helseforetak vil kunne levere tjenester til pasienter fra sykehusene i Helse Vest i 

fremtiden. Barnas Fysioterapisenter har ikke en direkte avtale med Helse Vest. Barna som 

planen omhandler vil da ikke lenger kunne henvises fra helseforetakene til Barnas 

Fysioterapisenter og barna vil miste et viktig supplement i sitt habiliteringsforløp. Brukernes 

behov for intensiv funksjonsrettet trening blir da ikke dekket ettersom det, så vidt vi vet, ikke 

finnes andre institusjoner som leverer samme tjenester som vi gjør. Konsekvensen blir at den 

planen som er foreslått for å imøtekomme behovet for fase 4 og 5 av habiliteringsforløpet 

ikke kan la seg gjennomføre når fritt behandlingsvalg er avviklet, fordi Barnas 

Fysioterapisenter ikke har noen direkte avtale med Helse Vest RHF. Slik vi forstår forslag til 

ny plan har helseforetakene i Helse Vest og vi en felles interesse i at intensiv tverrfaglig 

habilitering kan integreres i oppfølgingstilbudet til barn fra 0-18 år med funksjonsnedsettelse.  

 

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en privat, ideell organisasjon, som er godkjent av Helfo 

som leverandør av spesialisthelsetjenesten intensiv tverrfaglig habilitering. Godkjenningen 

gjelder rehabilitering og intensiv tverrfaglig habilitering av barn fra 0 til og med 16 år med 

vesentlig nedsatt funksjonsevne som skyldes medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade. 



Senteret er anerkjent i fagmiljøet for sin lange erfaring og høye kompetanse innen intensiv 

trening av barn med medfødt eller ervervet hjerneskade. Barna må rettighetsvurderes og 

henvises fra offentlig spesialisthelsetjeneste for å kunne motta tjenestene våre. Fagpersonene 

ved senteret er helsepersonell. Vi har tett samarbeid med både kommune- og 

spesialisthelsetjenesten. Vi driver intensiv motorisk trening med fokus på å lære nye 

ferdigheter med brukermedvirkning, mestring, egenomsorg og deltagelse i fokus, til brukere i 

fase 4 og fase 5 i forløpet. Habiliteringstilbudet drives som poliklinisk virksomhet, med 5 

timer trening 4 dager per uke sammenhengende i 3 uker. Barna får et nytt tilsvarende opphold 

i løpet av et år. Senteret driver også fagutvikling og forbedringsarbeid som kommer 

brukergruppen til gode. Henvisningstallet til senteret har vært kontinuerlig økende siden 

godkjenning som spesialisthelsetjeneste forelå høsten 2017, og mange av barna blir henvist til 

flere opphold. Ca halvparten av henvisningene kommer fra sykehus i Helse Vest. Mengden 

henvisninger fra de ulike helseforetakene viser at legene opplever at pasientene har behov for 

de tjenestene senteret vårt leverer. Foreldre og barn melder om at de trenger dette tilbudet i 

sitt pasientforløp og at de ikke har tilsvarende alternativer innenfor den ordinære 

spesialisthelsetjenesten. Hør gjerne brukernes mening i filmen «Trening gir mening»: 

https://vimeo.com/manage/videos/487017224 Passord: Barnas_Fysioterapi 

 

Vi er interessert i å få en direkte avtale med Helse Vest RHF slik at vi fortsatt kan ivareta 

disse pasientene. En slik avtale er den eneste mulighet for at Helse Stavanger fortsatt skal 

kunne henvise barn til intensiv tverrfaglig habilitering ved Barnas Fysioterapisenter hvis fritt 

behandlingsvalg avvikles. Ifølge Helse Vest må initiativet til å inngå en slik avtale komme fra 

helseforetakene. Helse Vest RHF vil ikke selv utlyse en anbudskonkurranse dersom ikke 

helseforetakene uttrykker til Helse Vest at det er behov for et tilbud om poliklinisk intensiv 

tverrfaglig habilitering for barn 0-18 år. Vi ber om at styret i Helse Stavanger tar dette 

innspillet i betraktning i forhold til ny regional plan for habilitering og rehabilitering. Ved 

eventuelle spørsmål er dere velkommen til å kontakte undertegnede, og vi stiller gjerne til et 

møte om ønskelig.  
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