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 Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet 

 

Bakgrunn 

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest (RKHR) ble 

opprettet i 2007 som ledd i Helse Vest sin langvarige satsing på habilitering og 

rehabiliteringsfeltet. Etablering av RKHR var et prioritert tiltak i Regional plan for 

habilitering og rehabilitering (vedtatt av Styret i Helse Vest RHF, des. 2006). Gjennom 

mandat fra Helse Vest RHF ble RKHR tildelt fire hovedoppgaver; forskning og 

fagutvikling, undervisning, nettverksbygging og funksjon som regional koordinerende 

enhet. 

Den regionale koordinerende enhet er også forankret i Forskrift om habilitering og 

rehabilitering (2001). For å oppfylle funksjonen som regional koordinerende enhet, har 

RKHR knyttet til seg rådgivere med bindeleddsfunksjon i Helse Stavanger, Helse Fonna 

og Helse Førde som kommer i tillegg til rådgivere med koordinerende funksjon i Helse 

Bergen. 

I tråd med Forskrift om habilitering og rehabilitering, har den Regionale koordinerende 

enheten opparbeidet oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings og 

rehabiliteringstjenesten i kommunehelsetjenesten (koordinerende enheter) og i 

spesialisthelsetjenesten i Helseregion Vest. Oversikten utgjør et kontaktnettverk. 

Kontaktnettverket skal ha en Møteplass som skal være et forum for informasjon, 

erfaringsutveksling og samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. 

Se også Helsedirektoratets informasjonsside om koordinerende enheter: 

http://www.helsedirektoratet.no/habilitering_rehabilitering/koordinerende_enhet/ 

  

Formål for Møteplasser. 

1. Kontaktnettverket skal ha en fast Møteplass i hvert foretak/foretaksområde for 

dem som innehar koordinerende enhetsfunksjon for habilitering og rehabilitering i 

kommunene og sjukehusene. 

2. Møteplassen skal legge til rette for samhandling mellom koordinerende enhet (KE) 

og aktuelle samarbeidspartnere for utvikling innen habiliterings- og rehabiliteringsfeltene. 

3. Møteplassen skal legge til rette for erfarings- og informasjonsutveksling 

4. Møteplassen skal synliggjøres som en del av samhandlingssystemet mellom 

kommuner, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og andre relevante 

samarbeidspartnere som har til oppgave å styrke sammenhengende tjenestetilbud 

til pasientene.(se også under pkt Forankring side 3). 

5. Møteplassen skal til en hver tid være en aktiv part i det lokale og i det regionale 

arbeid for utvikling og synliggjøring av oppgaver innen fagområdene. 

6. Møteplassen vil være et viktig utgangspunkt for å danne lokale og regionale 

fagnettverk. Regionalt kompetansesenter vil ta initiativ til etablering og drift av 

fagnettverk 

 

Deltakere 

Møteplassen er for koordinerende enheter eller personer som har koordinerende 

funksjoner i kommuner og sjukehus og deres samarbeidspartnere, både offentlige og 

private. 

 

Forankring 

Møteplassen er forankret i Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. 

Møteplassen er forankret i Forskrift om habilitering og rehabilitering. 

Møteplassen søker å forankre sitt arbeid i øvrige overordnede samhandlingsavtaler 

mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. 

Rådgiver for habilitering og rehabilitering i helseforetaket som har bindeleddsfunksjon til 

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering, har hovedansvar for 

framdrift av og invitasjon til Møteplassen. 

http://www.helsedirektoratet.no/habilitering_rehabilitering/koordinerende_enhet/
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Myndighet 

Møteplassen er ment å være en arena for å styrke arbeidet for utvikling av, samarbeid 

om, og synliggjøring av tjenestetilbud innen habilitering og rehabilitering. Møteplassen 

har ingen besluttende myndighet i forhold til oppgaver som koordinerende enheter i 

kommuner eller andre ansatte er tillagt i sine stillingsfunksjoner. 

 

Arbeidsutvalg for møteplassen 

Rådgivere med bindeleddsfunksjon tar initiativ til å danne et arbeidsutvalg for hvert 

foretaksområde med representasjon fra både kommuner og spesialisthelsetjenesten 

(offentlig og private) med basis i koordinerende enheter. Arbeidsutvalget har særskilt 

ansvar for å bidra til utarbeiding av program og møteplan for Møteplassen. Rådgiver 

leder arbeidsutvalget. 

 

Møtevirksomhet/drift 

Kontaktnettverket skal inviteres til Møteplassen 1- 2 ganger i året eller etter særskilt 

behov i det enkelte foretaksområde. Alle deltakere kan foreslå tema og melde ønske om 

innhold i møtevirksomheten til arbeidsutvalget. Tema og problemstillinger som tas opp 

på Møteplassen må være av felles interesse. 

 

Kommunikasjonsform 

Invitasjon til Møteplassen sendes elektronisk. Referat og presentasjoner gjøres 

tilgjengelig på RKHR sine internettsider. Informasjonsmateriale distribueres elektronisk 

etter behov og avtaler. 

Evaluering av retningslinjene skjer etter behov og i regi av Regionalt kompetansesenter 

for habilitering og rehabilitering. 

I det enkelte foretaksområde vurderes konkretisering av punktene i retningslinjene f.eks: 

o Antall deltakere i arbeidsutvalg 

o Møtehyppighet i arbeidsutvalg og Møteplass 

o Evaluering av arbeidsform 

o Forankring og samarbeid lokalt 

 

 

Utarbeidet av Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering desember 

2009. 

Revidert: 20.05.2010 
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Lokale Retningslinjer for Møteplassen og AU innen habilitering og 

rehabilitering i Helse Stavanger foretaksområde  
 

Møteplassen i Helse Stavanger er forankret i felles retningslinjer for Møteplasser innen 

habilitering og rehabilitering utarbeidet av Regionalt kompetansesenter for habilitering og 

rehabilitering i Helse Vest.  
 

Lokal forankring  
Arbeidsutvalget ble evaluert desember 2013, det foretas ny evaluering fortrinnsvis ved 

årsslutt 2017. 

 

Kontaktnettverket for koordinerende enheter og deres samarbeidsparter innen 

habilitering og rehabilitering, Møteplassen med arbeidsutvalg er forankret i 

samhandlingsstrukturen i Helse Stavanger. Forankringen i foretaksområdet er våren 

2010 presenteret for Seksjon for samhandling, Toppledergruppen, Brukerutvalget og 

Samhandlingsutvalget i Helse Stavanger. 

Kontaktnettverket skal være en synlig og integrert del av samhandlingsstrukturen 

mellom Helse Stavanger og kommunene og rapporterer til samhandlingsutvalget (-

referat, gjensidig informasjon med mer).  
 

Møteplassen er for 

 

 Fagpersoner med oppgaver knyttet til funksjon som Koordinerende enhet  (KE) i 

kommunene og KE samt samarbeidspartnere fra aktuelle fagområde/enheter i 

spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger foretaksområde.  

 

 Aktuelle samarbeidspartnere med oppgaver og interesser innen fagområdene 

habilitering og rehabilitering, representanter fra brukarorganisasjoner, 

Brukerutvalget i Helse Stavanger, NAV, Diakonhjemmets Høgskole i Rogaland, 

UIS og KS 

 

 Representanter fra samarbeidspartnere i private rehabiliteringsinstitusjoner i 

Helse Stavanger foretaksområde  

 

Arbeidsutvalg (AU)  

Spesialisthelsetjenesten representeres ved ledere/kontaktpersoner for KE ved relevante 

enheter i Helse Stavanger, brukerrepresentant oppnevnt av Brukerutvalget i Helse 

Stavanger, og en KE representant for hver av de fem kommuneregionene oppnevnt av 

Samhandlingsutvalget i Helse Stavanger. Det skal være vararepresentanter for bruker- 

og kommunerepresentantene.  

 

Arbeidsutvalget møtes 4 ganger i året og har særlig ansvar for utarbeiding av program 

og plan for møteplassen. I tillegg blir AU møtene brukt til informasjons- og 

erfaringsutveksling knyttet til koordinerende enhets oppgaver på tvers av nivåene, og 

andre aktuelle tema innen habilitering og rehabiliteringsområdene.  

Møteplassen arrangeres 1-2 ganger pr år og kan ha ulike målgrupper og tema. 
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AU medlemmer:  

Olaug Haaland, Brukerutvalget Helse Stavanger, NFU / SAFO 

Bjørg Elen Abrahamsen, KE Eigersund kommune, Dalane kommuneregion   

Randi Mattingsdal Ulekleiv, KE Time kommune, Jæren kommuneregion  

Ine Hareland Lunde, KE Sandnes kommune  

Øyvind Røkenes, KE Hundvåg og Storhaug HSK, Stavanger kommune 

Kjell Inge Vestre, Leder fysio- og ergoterapiavdeling, Stavanger kommune  

Mariko Tungland, KE Forsand kommune, Ryfylke kommuneregion  

 

Helse Stavanger HF:  

Kari Helene Bjo Reinås, Avdelingssjef, Habiliteringstjenesten for barn Østerlide 

Bjørn Roar Vagle, Seksjonsleder, habiliteringstjenesten for voksne, AFMR Lassa 

Marianne Bratteteig, Avd.sykepleier, slagpost, Nevrosenteret,  

Gro Tønnesen, Avdelingsleder, generell rehabiliteringsavdeling, Dalane DMS 

Liv Strand, Seksjonsleder for rehabilitering, AFMR Lassa,  

Kjersti Eide, koordinerende enhet i Helse Stavanger (leder av Arbeidsutvalget) 


