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DEL 1: INNLEDNING
Barne- og ungdomshabilitering (HABU) i Helse Stavanger har en gjeldende
strategiplan for perioden fram til 2020. Revidering av Helse Vest sin plan for
habilitering og rehabilitering [1] samt flere interne endringer, har gjort det
hensiktsmessig å revidere avdelingens strategiplan på nåværende tidspunkt.
Strategiplanen skal bidra til at HABU videreutvikler tjenesten i tråd med
de overordnede målene i Helse Vest sin reviderte plan for habilitering og
rehabilitering. Den reviderte regionale planen er Helse Vest sin strategi for
å videreutvikle habilitering- og rehabiliteringsfeltet, oppnå koordinerte og
sammenhengende tjenester for pasientene.
Strategiplanen for HABU bygger på styringsdokumenter, samarbeidsavtaler,
faglige anbefalinger og retningslinjer ([2], [3], [4], [5], [6]).
HABU er organisert i Kvinne- og barneklinikken sammen med
Kvinneklinikken (KK) og Barne- og ungdomsklinikken (BUK). HABU skal
ivareta spesialisthelsetjenestens oppgaver innenfor habilitering av barn og
unge med medfødt eller tidlig oppstått funksjonsnedsettelse. Habilitering på
spesialistnivå er ikke avgrenset til HABU, men bør også foregå i andre deler
av spesialisthelsetjenesten der barn og unge får sitt tilbud; BUK og Barne- og
ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).
Det overordnete målet med habilitering er at barn og unge med
funksjonsnedsettelser skal oppnå deltakelse i samfunnet ut i fra sine
forutsetninger og behov. Kommunen har hovedansvar for habilitering av sine
innbyggere, og kan henvise til spesialisthelsetjenesten ved problemstillinger
som krever kompetanse ut over det en kan forvente finnes i kommune
[6]. HABU sin målgruppe er, i tillegg til pasientene, familiene deres samt
fagpersonene i kommunen.
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Innledning

HABU jobber etter en familiesentrert modell for habilitering, utviklet av
Canchild-miljøet i Canada [7]. Sentralt i den familiesentrerte modellen
er vektleggingen av familiens betydning for barnets utvikling og helse,
ivaretakelse av alle familiemedlemmer, informasjonsutveksling, samarbeid
og partnerskap i beslutningsprosesser og tjenester som er i tråd med
familiens ønsker og behov. Slik modellen er beskrevet, harmonerer og utfyller
denne tenkningen Helse Stavanger sin overordnede visjon om respekt og
kvalitet samt underbygger konsekvenser av Samhandlingsreformen [8].

VISJON
Helse, deltakelse og mestring.

VERDIER
Respekt, kvalitet og trygghet - gjennom familiesentrert habilitering.

MÅL

Oppdrag for
spesialisthelsetjenesten
• pasientbehandling
• utdanning av
helsepersonell
• opplæring av pasienter
og pårørende
• forskning

Hovedmål
Riktig tjeneste til rett tid.

H
A
B
U

Delmål
• helhetlig, spesialisert habilitering
• attraktiv, lærende og utviklende arbeidsplass
• brukermedvirkning og samhandling
• utvikle gode pasientforløp
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DEL 2: UTFORDRINGSBILDE

Det er våren 2016 foretatt en strategisk analyse for å klargjøre hvilke interne
og eksterne muligheter og begrensninger HABU står overfor for å kunne
nå målene og realisere visjonen. Analysen ble foretatt av en arbeidsgruppe
bestående av representanter fra medarbeidere, ledelse og vernetjeneste
ved HABU.
Resultatene er kategorisert i eksterne og interne faktorer - og fremstilt i
figuren under.

Kunnskapsgrunnlag

Pasientlogistikk

Sykdomsbilde

Pasientmedvirkning

Prioritering

Organisasjonsstruktur

Kvalitet

Samhandling

Kompetanse

Demografi

Prioritering
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2.1. Eksterne faktorer
SYKDOMSBILDE OG DEMOGRAFI
Heving av aldersgrensen fra16 år til 18 år medfører ansvar for to nye årskull,
nye problemstillinger og nye, eksterne samhandlingspartnere. HABU har
de siste årene også fått ansvar for habilitering av flere diagnosegrupper og utviklingstrenden er at økende andel vil være personer med utenlandsk
opprinnelse. Stadig bedre behandlingsmetoder bidrar til at flere av de som
blir født med alvorlig funksjonssvikt lever opp, og at flere overlever akutt
og alvorlig skade og sykdom [1]. Det er samtidig økende kunnskap om
belastningslidelser og psykisk helse som følge av kroniske tilstander, og det
er endrede forventninger til spesialisthelsetjenesten om utredning
og oppfølging.

KUNNSKAPSGRUNNLAG
Både innholdet i, og organiseringen av helsetjenestene, skal være basert
på tilgjengelig kunnskap. Det kan være forskningsbasert kunnskap,
erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap. Det heter i den regionale
planen [1]: “Det er ei kjent utfordring at habiliterings- og rehabiliteringsfeltet
har eit mangelfullt kunnskapsgrunnlag. […]
Habiliterings- og rehabiliteringstenestene er i relativt liten grad
standardiserte på tvers av tjenestesteder. Dette kan være eit hinder for å yte
likeverdige tenester til pasientene. Det utarbeides imidlertid flere nasjonale
retningslinjer og veiledere både i forhold til utredning og oppfølging av
spesifikke diagnosegrupper.”
Forskning er ett av oppdragene til spesialisthelsetjenesten, og
habilitering er et forskningssvakt fagfelt. I Helse Vest er det lite tverrfaglig
forskning og forskningssamarbeid innen habiliteringsfeltet. Norsk
akademi for habiliteringsforskning [9] har blitt opprettet for å styrke
kunnskapsgrunnlaget, men i konkurranse med forskningssterke fagmiljø har
det vist seg vanskelig å få til finansiering.

SAMHANDLING
Habilitering i spesialisthelsetjenesten grenser opp mot, og samarbeider
med andre fagområder og aktører. Innenfor det kommunale
hjelpeapparatet gjelder det blant annet helse- og omsorgstjenester, fastlege,
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pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), skole og barnehage. Andre
viktige samarbeidspartnere er for eksempel nasjonale kompetanse- og
behandlingstjenester og de statlige kompetansesentrene [1].
Samhandlingsreformen [8] er en retningsnorm som beskriver et mål om
helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet. Reformen
innebærer en forskyving av tjenester fra spesialisthelsetjenestene til
kommunen. Det er skrevet egen samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger
og kommunene om behandlingsforløp for habilitering [5].
HABU gir tjenester til kommuner av ulik størrelse og organisering.
Samarbeidspartnerne våre arbeider etter lovverk for både helse og
opplæring, noe som kan være en utfordring for sammenhengende
pasientforløp. Det finnes elektroniske løsninger for samhandling som ikke
er fullt ut benyttet per i dag.
Habilitering i spesialisthelsetjenesten er ikke avgrenset til HABU, men
foregår også i andre deler av spesialisthelsetjenesten der barn og unge får
sitt tilbud; pediatri, nevrologi, psykisk helsevern, rehabilitering og læring
og mestring. Ansvars- og oppgavefordelingen, og samarbeid mellom
avdelinger gjennom hele pasientforløpet, er nødvendig å ha avklart. I
oppfølging av regional plan ber Helse Vest helseforetakene å prioritere noen
konkrete tiltak i årene framover, og rapportere på disse. Tiltakene gjelder
blant annet intern samordning i spesialisthelsetjenesten og samhandling
med kommunen [10].
Pasienter, som tilhører HABUs målgruppe, skal også ha tilgang til annen
spesialisthelsetjeneste [11]. HABU har bred, tverrfaglig kompetanse, men
skal ikke utvikles til å bli et særomsorgstilbud for målgruppen. Det er
en samlet vurdering av medisinske og sosialmedisinske aspekter, som
tilsier om pasienten skal få tjenester fra HABU eller andre avdelinger i
helseforetaket [12].

PRIORITERING
Stortingsmelding 14 omhandler kommunereformen og nye oppgaver
til større kommuner [13]. Det foreligger anbefalinger om å overføre et
større ansvar for habiliteringstjenester til kommunen, men regjeringen
konkluderer foreløpig med at “den vil arbeide videre med en vurdering av
fremtidig organisering og ansvarsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten
og kommunene for habiliterings- og rehabiliteringstjenestene.”
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I Regional plan for habilitering og rehabilitering beskriver Helse Vest
områder som skal prioriteres i perioden 2016-2020. Forslagene til
forbedringstiltak skal «bidra til å videreutvikle tenestene i samsvar med
overordna nasjonale føringar» [1].

2.2. Interne faktorer
PASIENTMEDVIRKNING
Habilitering skal fremme personlig ansvar og mestringsfølelse, og det
er avgjørende at pasienten og familien har en aktiv rolle. Slik arbeidet
er organisert og utført per i dag, er det en utfordring å få gitt pasient
og pårørende tilstrekkelig informasjon slik at de kan bli mer aktive i
beslutningsprosesser.

ORGANISASJONSSTRUKTUR OG PASIENTLOGISTIKK
For å sikre riktig tjeneste til rett tid er det nødvendig at organiseringen er
pasientfokusert [4]. Utskiftning av kontinuitetsbærende personer har ført til
tap av taus kunnskap knyttet til ansvar- og oppgavefordelingen i avdelingen.
Utskiftningen, sammen med økende behov for tilpasning fra ytre faktorer
som blant annet strammere budsjettsituasjon og nye krav- og retningslinjer
fra eier, gjør organisering og logistikk utfordrende. For å kunne gi pasientene
sammenhengende og koordinerte tjenester, er den interne samhandlingen
og informasjonsflyten viktig, og det er nødvendig med kontinuerlig fokus på
ansvars- og oppgavefordeling og logistikk innad i avdelingen.
Helse, miljø og sikkerhet for både pasienter og medarbeidere må ha
kontinuerlig fokus i avdelingen.

KOMPETANSE OG KVALITET
Kompetanse, kunnskapsutvikling og forskning knyttet til habilitering av barn
og unge er spesielt utfordrende. Det er lav forekomst av de ulike diagnosene,
og det kreves kompetanse fra mange fagprofesjoner. Ny kunnskap og nye
metoder samt standardisering av enkelte oppfølgingsprogram, gjør det
nødvendig å jobbe kontinuerlig med fagspesifikke- og tverrfaglige prosedyrer
for ulike diagnosegrupper. Dette for å sikre god kvalitet og koordinering av
våre tjenester.
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HABU har et tverrfaglig forsknings- og utviklingsutvalg (FOU). Det er en
utfordring å organisere driften slik at medarbeidere stimuleres til å realisere
mulige forskningsprosjekt, og mangler per i dag et forskningsfellesskap hvor
forskningen er rettet mot våre målgrupper.

PRIORITERING
HABU skal ha en ansvarlig ressursforvaltning som understøtter
kjernevirksomheten; pasientbehandling, utdanning av helsepersonell,
opplæring av pasient og pårørende og forskning. HABU har fått tilført flere
nye arbeidsoppgaver uten tilsvarende økning av ressurser. Dette medfører
krevende prioritering mellom de ulike oppgavene, og hvordan den enkelte
oppgaven skal løses.
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DEL 3: MÅL
Hovedmålet med denne strategiplanen for HABU er å sikre at pasientene i
målgruppen får riktig tjeneste til rett tid.
Hovedmålet er delt inn i fire delmål:

HELHETLIG, SPESIALISERT HABILITERING
HABU skal avklare grensesnittene til - og samhandle med andre avdelinger
i Helse Stavanger, med kommunale tjenester og andre aktører. HABU skal
bidra til helhetlig og likeverdig tilbud i Helse Vest.

ATTRAKTIV, LÆRENDE OG UTVIKLENDE ARBEIDSPLASS
For å sikre kvalitet og pasientsikkerhet, skal HABU beholde og rekruttere
dyktige medarbeidere innen alle yrkesgrupper ved å være en attraktiv,
lærende og utviklende arbeidsplass. HABU skal sørge for at medarbeidere
har felles kompetanse og kunnskap knyttet til habilitering samt spesialisert
profesjonsbasert kunnskap.
Avdelingen skal være organisert på en slik måte at medarbeidere opplever
medbestemmelse, ivaretakelse og målrettet oppfølging. HABU skal
etterstrebe optimal oppgavefordeling.
HABU har som mål å øke forskningsaktiviteten i avdelingen. Høy akademisk
kompetanse og forskning, kombinert med klinikk, vil styrke fagområdet
generelt og kvaliteten i avdelingen. Avdelingen skal etablere strukturer som
stimulerer og legger til rette for utviklingsarbeid og forskning.

BRUKERMEDVIRKNING OG SAMHANDLING
HABU skal etterstrebe regjeringens visjon om pasientens helsetjeneste ved
å arbeide i tråd med en familiesentrert modell, fokusere på pasienten og
familiens styrker, interesser og ønsker. Samtaler med barn og unge skal være
en viktig del av habiliteringsarbeidet.
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HABU skal gi spesialiserte tjenester som inngår i et helhetlig
habiliteringstilbud med pasientens egne mål og behov i sentrum. Tjenesten
skal gis i en felles forståelse med det kommunale hjelpeapparatet,
og habiliteringen skal skje i kontinuerlig samarbeid med pasientens
hjemkommune.
HABU skal delta i etablerte samarbeidsfora mellom helseforetaket og
pasientorganisasjoner.
HABU og den enkelte medarbeidere skal ha kjennskap til hva kommunene
tilbyr av tjenester. HABU skal bistå kommunene med veiledning og
kompetansbygging [6].

UTVIKLE GODE PASIENTFORLØP
HABU skal utarbeide standardiserte kunnskapsbaserte pasientforløp og
fagprosedyrer. HABU skal særlig ha oppmerksomhet rundt behov ved
livsfaseoverganger [14].
HABU skal sørge for å tilby intensiv tverrfaglig habilitering der dette bør
inngå i et helhetlig pasientforløp.
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DEL 4: STRATEGISKE
SATSINGSOMRÅDER

Basert på avdelingens utfordringsbilde, og for å nå det overordnede målet
ved avdelingen, er det valgt ut strategiske satsingsområder. En tilhørende
handlingsplan utarbeides og beskrive mer i detalj hvordan disse strategiene
skal gjennomføres.

HABU skal gi riktig tjeneste til rett tid ved å:
• Sikre at tjenestetilbudet er i tråd med nasjonale og internasjonale
retningslinjer og lokale føringer.
• Sikre at organiseringen og logistikken i avdelingen er optimal for
pasienter og medarbeidere.
• Beholde og videreutvikle spesialistkompetansen i avdelingen ved
faglig utviklingsarbeid og forskning.
• Tilpasse veiledning og opplæring etter pasienten og familiens behov.
• Samarbeide med det kommunale hjelpeapparatet, og gi veiledning
og undervisning til relevant personell for kompetansebygging.
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