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Samhandling innen habilitering og rehabilitering

Sentrale føringer med to 

forskriftsfestede (2001) 

bestemmelser 

• Systemnivå – koordinerende 

enhet i kommunen og i 

spesialisthelsetjenesten

• Individnivå – Individuell plan



Bakgrunn i Helse Vest

• Med bakgrunn i Regional plan for habilitering og 
rehabilitering (desember 2006) ble Regionalt 
kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i 
Helse Vest (RKHR) opprettet. 

• Mandat/hovedoppgaver:

- Forskning og fagutvikling

- Undervisning

- Nettverksbygging

- Funksjon som regional koordinerende enhet

- Vurderingsenhet fra 9. august 2010



Organisering

• Organisert som egen enhet ved                             
Rehabiliteringsklinikken i Helse Bergen HF fra 01.09.07

• Referansegruppe med representanter fra de fire HFene, 
spesialisthelsetjenesten, kommune og universitet

• Rådgivere i Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna og 
Helse Stavanger med bindeleddsfunksjon til 
kompetansesenteret

– oppgaver spesielt knyttet til regional koordinerende enhet

– kombinasjon med funksjon som koordinerende enhet i 
Helse Stavanger



Ansatte knyttet til Regional koordinerende enhet

• Edith Victoria Lunde – leder RKHR

• Merethe Boge - rådgiver Regional 
funksjon

• Stig Igland - rådgiver 40%

Helse Førde, 

Vikar: Sissel Hagen Rotti  

• Heidi Borchgrevink – rådgiver 100% 
Helse Bergen

• Merete Røthing - rådgiver 50%
Helse Fonna

• Kjersti Eide - rådgiver 40% Helse 
Stavanger



KOORDINERENDE ENHETER I 
HELSEREGION VEST

• Regional koordinerende enhet for habilitering og 
rehabilitering (2007)

• Koordinerende enhet i de fire lokale helseforetakene 

– I Helse Stavanger KE funksjon lagt til Med.div. Avdeling for 
fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR), Lassa. Med 
funksjon på tvers av divisjonene (høsten 2009)

• Kontaktpersoner for koordinerende enhet i kommunene

– Kontaktnettverk med navngitte kontaktpersoner i alle 84 
kommunen og 4 helseforetakene i HV

– i Helse Stavanger foretaksområde er det oppnevnt 
kontaktpersoner for KE i alle 18 kommunene. Synliggjort på 
RKHR- og SUS sine KE - nettsider fra januar 2010



Oppgaver knyttet til koordinerende 
enhet i Helse Stavanger

• Har oversikt på og synliggjort habilitering- og rehabiliteringstilbud i 
spesialisthelsetjenesten (kontinuerlig utvikling)

• Har etablert kontakt med, avholdt informasjonsmøte og avklart 
kontaktform med brukerutvalget
– oppnevnt representant fra brukerutvalget til AU

• Etablert kontakt med/ besøkt relevante avdelinger i sjukehus
• Kontakt med/besøkt private rehabiliteringsinstitusjoner med RHF 

avtale
• Etablert kontakt med/ besøkt KE i alle 18 kommuner

• Startet etablering av kontaktnettverk med faste og stabile 
møteplasser med kommunene i helseforetakenes nedslagsfelt

– Tilstreber lik struktur i Helse Bergen, Helse Fonna , Helse Førde og Helse 
Stavanger

– Felles retningslinjer for Møteplasser innen Habilitering og rehabilitering med 
utgangspunkt i regional koordinerende enhet, med lokale tillegg for de ulike 
helseforetakene



04.11.2010



Forankring av kontaktnettverk med møteplass og AU i eksisterende 

samhandlingsstruktur i Helse Stavangerområdet

• Drøftet med seksjon for samhandling ved SUS at 

kontaktnettverket innen hab/rehab rapporterer til 

samhandlingsutvalget på linje med ”kliniske utvalg”.        

(-referat, gjensidig informasjon med mer)

• Oppe i toppledergruppen SUS i mars 

• I samhandlingsutvalget i april

– utnevnte en representant fra de Koordinerende enhetene i 

hver av de fem kommuneregionene til arbeidsutvalget (AU)



Arbeidsutvalg for møteplassen 

• Første møte i arbeidsutvalget var 11. juni 2010

• Medlemmer i AU: 
1. Olaug Haaland, Brukerutvalget Helse Stavanger, NFU / SAFO 
2. Bjørg Elen Abrahamsen, KE Eigersund kommune, Dalane kommuneregion 
3. Hilde Ledaal, KE, Rennesøy kommune, Jæren kommuneregion 
4. Gunn Vignes, KE Sandnes kommune 
5. Christine Spence, KE, Stavanger kommune 
6. Jos Van Langen, KE Hjelmeland kommune, Ryfylke kommuneregion 

7. Randi Schiøtz, Avdelingssjef, Barnehabilitering Østerlide, SUS 
8. Susan Carol Maun, Ledende fysioterapeut, Dalande DMS, Helse Stavanger 
9. Dagny Sevheim, Leder, Nevrosenteret, SUS 
10. Astrid Tytlandsvik, Avdelingsjef, Avd.for fysikalsk medisin og rehabilitering,     
Lassa, SUS 
11. Kristian Lima, Koordinator, Habiliteringsteamet for voksne, AFMR, Lassa, SUS 
12. Kjersti Eide, koordinerende enhet, Helse Stavanger (leder av Arbeidsutvalget)



Møteplass, et forum for informasjon, erfaringsutveksling 

og samarbeid kommuner og spesialisthelsetjenesten

• Formål for Møteplasser

– Kontaktnettverket skal ha en fast Møteplass i hvert foretak/foretaksområde 
for dem som innehar koordinerende enhetsfunksjon for habilitering og 
rehabilitering i kommunene og sjukehusene.

– Møteplassen skal legge til rette for samhandling mellom koordinerende enhet 
(KE) og aktuelle samarbeidspartnere for utvikling innen habiliterings- og 
rehabiliteringsfeltene.

– Møteplassen skal legge til rette for erfarings- og informasjonsutveksling

– 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. 

– 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.

– Møteplassen vil være et viktig utgangspunkt for å danne lokale og regionale 
fagnettverk. Regionalt kompetansesenter vil ta initiativ til etablering og drift av 
fagnettverk



Møteplassen i Helse Stavanger 

foretaksområde 

• 1. møteplass i dag 28. oktober 2010

• For å få et godt fungerende kontaktnettverk mellom 

kommunene og spesialisthelsetjenesten innen 

habilitering og rehabilitering, ønsker arbeidsutvalget 

tilbakemelding fra dere om hvordan vi skal bruke 

møteplassen.

– Forslag på tema/innhold

– Hvor ofte, 1 eller 2g/år?

– Andre innspill



For mer informasjon:

• Fortløpende informasjon om Møteplassen og 

Arbeidsutvalget på KE nettside i Helse Stavanger: 

http://www.sus.no/omoss/avdelinger/medisinsk-divisjon/koordinerende-enhet-for-habilitering-og-

rehabilitering/Sider/side.aspx

• Regionalt kompetansesenter for habilitering og 

rehabilitering, se regional koordinerende enhet: www.helse-

bergen.no/kompetansesenter-habrehab

• Ta direkte kontakt med rådgiver Kjersti Eide, Helse Stavanger og Regionalt 
kompetansesenter for habilitering og rehabilitering på tlf 51599260 eller 
kjersti.eide@sus.no
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