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Hå kommune

• langstrakt                    

• 3 tettsteder

• 16.360 innbyggere

pr. 01.01.2010



Oppstart Medisinsk Rehabilitering 
i Hå kommune

• 1992: Vedtak om å opprette et planutvalg for 
medisinsk rehabilitering der politiker, fagfolk og 
brukerrepresentanter skulle være med.

• Høst 1993: oppstart av arbeidet.

Medlemmer: - 2 personer fra helse- og sosialstyret  

- 3 personer fra helse- og sosialetaten:  

kommunelege 1, sjeffysioterapeut og

pleie- og  omsorgssjef 

- leder av PPT-kontoret

- 2 brukerrepresentanter



mål 

• Utgreiing og systematisering av rehabiliteringsmål

• Tiltak vurderes i forhold til om definert mål blir 
oppnådd

• Sammensatte problemstillinger krever tverrfaglig og 
ofte også tverretatlig samarbeid og samarbeid med 
1., 2. og 3. linjetjenester

• Mer målrettet tjeneste kan gi bedre utnytting av 
ressurser, mindre press på tjenester og kan sikre 
rettere prioriteringer



Eksisterende tiltak i 1995

• Barn / unge t.o.m. 18 år: PPT, fysio/ergoterapi, 
støttekontakt, avlastning ( ansvarsgrupper )

• Voksne fra 19 til 66 år: lite systematisk samarbeid 
mellom faggrupper og avdelinger

• Eldre over 67 år: heimeboende eller på Hå sjukeheim
• Psykisk utviklingshemmede: først og fremst 

vedlikeholdstrening, dagplass, voksenopplæring og 
arbeid

Konklusjon: Trenger videre systematisering av samarbeid.
PPT er en viktig samarbeidspartner for Helse- og
sosialetaten.



Organisering av rehabiliteringstjeneste

Organisert ved hvert helsesenter med lege, heimesykepleier, 

fysioterapeut, helsesøster og sosialkurator. 

Koordinator: fysioterapeut

Fordeler: Desentralisert, i nærheten av brukeren og tverrfaglig 

Ulemper: Spredd ansvar for rehabilitering og uklar adresse for

brukeren

Sentral faggruppe ( kommunelege 1, sjeffysioterapeut, pleie-og

omsorgssjef og leder for PPT ): ansvar for planlegging og utvikling

av medisinsk rehabilitering



Saksfremgang

• Vurdering av behov for opprettelse av ansvarsgruppe 
og / eller Individuell Plan blir meldt til koordinator ved 
helsesenteret 

• Koordinator kaller inn til møte i medisinsk 
rehabiliteringsgruppe 

• Referat blir skrevet med konklusjon om ansvarsgruppe 
/ IP blir opprettet eller ikke og evt. deltakere og 
rollefordeling

• Koordinator på hvert helsesenter registrerer alle 
brukere som har ansvarsgruppe og / eller IP og har 
ansvar for årlig oppdatering

• Vanskelige saker blir tatt opp i Sentral Faggruppe 



Endringer og videre utvikling av Medisinsk 
Rehabilitering i Hå kommune 2010 – 2011 

• Rådgiver for funksjonshemmede og leder for 
psykiatritjeneste er medlemmer til Sentral Faggruppe for 
medisinsk rehabilitering

• Koordinator funksjon er omdefinert: kan delegere ansvar 
til innkalling til og gjennomføring av møte i medisinsk 
rehabilitering til fagpersonen som melder opp saken

• Sentralisering av koordinatorfunksjonen på Hå 
helsesenter. Gir et enklere og bedre oversikt pga. nytt 
elektronisk pasientjournal. 

• Internettbasert Individuell Plan i 2011? Kan gi en mer 
aktiv bruk av IP, lettere tilgjengelighet og mer likeverdig 
tilgang til både brukere og faggrupper


