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FORSLAG TIL VEDTAK
Styret i Helse Stavanger gir sin tilslutning til oppdatert regional plan for habilitering og
rehabilitering.

Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger
Slik administrerende direktør vurderer det, gir den oppdaterte planen en god retning på det
videre arbeidet innen rehabilitering- og habiliteringsfeltet, der Helse Stavanger har et godt
utgangspunkt for videre utvikling.
Fakta
Den regionale planen for habilitering og rehabilitering i Helse Vest 2016-2020 2016 Regional plan for habilitering og rehabilitering 2016 - 2020.pdf (helse-vest.no) ble vedtatt av
styret i Helse Vest i sak 101/15.
En regional arbeidsgruppe med representanter fra ulike avdelinger og enheter har nå
utarbeidet et forslag til oppdatering.
Oppdateringen baserer seg på utredningen og arbeidet i den gjeldende planen 2016-2020, der
de opprinnelige innsatsområdene og forbedringstiltak ligger til grunn. Disse innsatsområdene
og forbedringene krever langsiktig og kontinuerlig arbeid.
I oppdateringen har arbeidsgruppen utarbeidet et forslag til prioriterte innsatsområder, som
vil være førende for det videre arbeidet..
Disse sju prioriteringene dekker både kunnskapsutvikling og forskning, konkretisering av
pasientforløp, og styrking av kompetanse. Den oppdaterte planen gir dermed en retning for
videre innsats og utvikling de neste årene, og er i tråd med oppdragsdokument for Helse Vest
for 2021.
Kommentarer
Helse Stavanger har pågående og målrettet arbeid innenfor de sju innsatsområdene.
Innsatsområde 1: Bedre implementering av koordinator-ordningen i sykehusene
Koordinator-ordningen er godt implementert og systematisk brukt i samhandling med noen
avdelinger, slik som nevrosenteret og avdeling for blod- og kreftsykdommer, mens det er et
potensial for utvikling i andre avdelinger. Helse Vest initierer et regionalt prosjekt for bedre
implementering av koordinator-ordningen i sykehus. Helse Stavanger støtter at det
igangsettes et regionalt prosjekt knyttet til dette.
Innsatsområde 2: Inkludere habilitering for barn og unge i «Barn og unges helseteneste»
Barn og unges helsetjeneste fremstår som et bra verktøy, og HABU Stavanger
(habiliteringstjenesten for barn og unge) ønsket å ta del i prosjektet da det startet. Prosjektet er
omfattende, og måtte i oppstartsfasen avgrenses til klinikk for psykisk helsevern barn, unge og
rusavhengige (PHBURA), men HABU Stavanger er fortsatt positiv til å inkludere alle barn og unge
i prosjektet. Det er viktig at prosjektet ledes og organiseres fra regionalt hold, da
habiliteringstjenestene er små, og få fagpersoner skal dekke mange funksjoner. Det er en viktig
suksessfaktor for prosjektet, at noen ressurspersoner (prosjektledere) kan dra prosjektet og få
inkludert de ulike tjenestene.
Innsatsområde 3: Styrke legeressurser og nødvendig kompetanse i habilitering for barn,
unge og voksne
I veileder «Habiliteringstjenesten for voksne – i spesialisthelsetjenesten» IS-1739
fremkommer det utfordringsbilde som også samsvarer med dagens utfordring i vårt
helseforetak. Blant annet nevnes: ulik organisering (også innen samme helseregion), for lite
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kapasitet, behov for bedre samordning med andre deler av spesialisthelsetjenesten (spesielt
psykiatrien), behov for kompetansehevende tiltak for helsepersonell, dårlig legedekning og
rekrutteringsproblemer, behov for forskning og kunnskapsbasert praksis, behov for styrking
av samarbeidet mellom kommunen og habilitering for voksne (HAVO). Sosialtjenesteloven
kap. 4A «Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk
utviklingshemning», krever at det skal være diagnose ift. ICD-10, for å bruke tvang.
Diagnostisering skal i hovedsak finne sted i spesialisthelsetjenesten. Voksenhabiliteringen
(HAVO) i Helse Stavanger har de siste årene fått en økende oppgaveportefølje, men har
rekruttert leger og satset på kompetanseutvikling.
Å styrke legeressurser er viktig. Det er i dag store rekrutteringsutfordringer generelt sett til
fagstillinger i habiliteringsavdelingene i spesialisthelsetjenesten. Tall fra Samdata viser at
Helse Vest er den regionen der færrest barn og unge mottar habilitering i
spesialisthelsetjenesten. Det er store forskjeller i tallet på fagstillinger per 10 000 innbyggere
hvor landsgjennomsnittet er 4,6, mens Helse Vest har 2,8.
Styringsdokument 2021 til helseforetakene i Helse Vest sier at en skal øke ressursene til
habilitering for å sikre faglig kvalitet, kompetanse og likeverdige tjenestetilbud og
samhandling i habiliteringstjenestene, i samsvar med veilederen fra Helsedirektoratet. Videre
heter det i styringsdokumentet til Helse Stavanger at «Habilitering til barn og unge skal
styrkast i samsvar med helseføretaket sin eigen opptrappingsplan og brev frå Helse Vest RHF
datert 12. november 2020». Helse Stavanger sin opptrappingsplan innarbeides i de årlige
budsjettene.
Innsatsområde 4: Tidlig start av rehabilitering
Helse Stavanger ser det som en fordel at rehabiliteringstjenesten er organisert i en avdeling,
fra tverrfaglige terapeuter på Våland, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til
lærings- og mestringssenter. Dette gjør at foretaket de siste årene har kunnet bygge opp en
robust, samlende og effektiv tjeneste. Avdelingen har de siste årene jobbet med å utvikle og
styrke tidlig start av rehabilitering i sykehusavdelinger, samt jobbet utfra et
pasientforløpstankegang mer enn begrenset opp mot bestemte avdelinger. Et eksempel er
traumeforløpet som i dag også innbefatter tidlig melding og vurdering av
rehabiliteringsmedisiner, og med dette kunne igangsette tverrfaglig rehabiliteringstiltak samt
planlegge videre sømløs overgang til spesialisert rehabiliteringsavdeling og videre
samhandling med kommunen. Vi jobber fortsatt i dag med å realisere og effektivisere
pasientforløpet da det desidert største volumet av traumepasienter ikke har langvarige eller
varige funksjonsfall som vil kreve spesialisert rehabilitering. Vi har derfor nylig justert rutiner
for melding, til at alle traumepasienter som blir innlagt på intensivavdelingen 2M,
nevroovervåkning 1H og postoperativ 1G skal vurderes av spesialist fra avdeling for fysikalsk
medisin og rehabilitering (AFMR) Lassa innen 3 dager. Tidlig melding går ved at notat fra
tertiærundersøkelsen senest dagen etter går til rehabiliteringsavdelingen. Vurderingen skal
her dekke både rehabiliteringstiltak og påkobling av tverrfaglig personell på Våland samt
planlegge tidspunkt for videre overføring til AFMR Lassa.
Under pandemien ble det satt i gang et prosjekt på kartlegging av styrking av tverrfaglig
rehabilitering på intensivpostene med utgangspunkt i covid-pasienter, men er tiltenkt skal
være en generisk modell. Dette prosjektet er i sin sluttfase.
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Innsatsområde 5: Redusere variasjonene i senfaserehabilitering
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har tilbud til senfaserehabilitering. Dette kan
være som innleggelse, dagtilbud eller poliklinisk – både individuelt og gruppebasert.
Henvisninger fra primærhelsetjenesten avslås sjelden. Vi har derimot opprettet en tverrfaglig
vurderingspoliklinikk som kartlegger utfra rehabiliteringsbehov. Hensikten er rett pasient til
rett rehabiliteringsnivå og tiltak. Bruk av private rehabiliteringssentre dekker ofte pasienter
med bl.a. MS, Parkinson som fortsatt er i stor grad selvhjulpen og ikke har andre
kompliserende medisinske tilstander. Kommunene i Helse Stavangers nedslagsområde har de
siste årene bygd opp rehabiliteringstjenestene. I tillegg har vi styrket samhandlingen i
overgangen sykehus og kommunen med et interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam
(IKART) som bistår med kompetanse og videre intensiv opptrening etter utskrivelse fra AFMR
Lassa. I tillegg er IKART med på å avdekke pasienter i kommunen med behov for senfase
rehabilitering i sykehus.
Av gruppetilbud har vi intensiv håndtrening, intensiv språktrening og tidlig kognitiv
rehabilitering.
Innsatsområde 6: Videreutvikle infrastruktur for samarbeid på tvers om forskning og
kunnskapsutveksling
Dette er et viktig område da det ikke er en sterk forskningstradisjon innenfor
rehabiliteringsfeltet. AFMR Lassa har pågående to multisenterstudie og planlegger for
oppstart av en Ph.d. I tillegg deltar seksjon for rehabilitering prosjekter som utgår fra andre
kliniske avdelinger.
Vi har tett samhandling med Helse Bergen, og det er nylig opprettet nettverk med deltagelse
fra alle fire helseforetak med mål om samarbeid, kunnskapsutveksling og fremtidig forskning.
Habilitering og rehabiliteringsområdet har fra tidligere ikke hatt en sterk forskningstradisjon,
og fra Helse Stavanger sitt ståsted vil det være et viktig utviklingsområde framover der en
imøteser økt satsing frå Helse Vest.
Innsatsområde 7: Utvikle styringsdata og datakvalitet
Helse Stavanger deltar i regional arbeidsgruppe for utvikling av rapport for styringsdata
innen habilitering og rehabilitering. Det jobbes også nasjonalt med å etablere kodenettverk
med likere praksis som formål. HABU Stavanger vil også delta i det nasjonale nettverket.
Innspill fra Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter
Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter har kommet med et innspill til planen, jf. vedlegg. HABU
Stavanger henviser årlig rundt to til fire pasienter til intensiv tverrfaglig habilitering ved
Barnas Fysioterapisenter i Bergen. Det er ikke alltid et alternativ for familiene å reise til
Bergen, men for dem som drar, er dette et viktig supplement.
Det finnes to alternativer for rettighetsvurderinger av intensiv habilitering i regi av fritt
behandlingsvalg, jf. Helsenorge.no. Disse to er Barnas Fysioterapisenter i Bergen og PTØ
(pedagogisk trening og øving) i Stavanger.
For de få pasientene som henvises er nok dette et godt tilbud – spesielt for de barn som
kommer fra kommuner som ikke ressurser og tilstrekkelig kompetanse til å gi et intensivt
tilbud og oppfølging.
Administrerende direktør mener at både tilbudene i Bergen og Stavanger er gode tilbud.
Aktuelle pasienter som henvises til tilbudet i Bergen følges uansett opp av Helse Stavanger,
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men får altså ikke dette konkrete tilbudet dersom det skulle falle bort. Pasienten vil likevel gis
et forsvarlig tilbud samlet sett.
Konklusjon
Helse Stavanger har et godt utgangpunkt for videre arbeid, og mange av innsatsområdene er
godt dekket i det oppdaterte planutkastet. Det mest sårbare området er
voksenhabiliteringen, HAVO, som er en liten seksjon der kompetansebehovene er store, og
Helse Stavanger fortsetter å jobbe systematisk med rekruttering og kompetanseutvikling.

Vedlegg:
Utkast til oppdatert regional plan for habilitering og rehabilitering
Henvendelse fra Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter
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