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3. Formål: 
 sikre pasientene sammenhengende og koordinerte 

rehabiliteringstjenester av god kvalitet  

 medvirke til bedre ressursutnyttelse i helse- og omsorgssektoren 
ved å sørge for at helsetilbudet blir gitt på rett nivå 

 

Bidra til   

 Å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver 

 Å sikre pasientens rett til medvirkning 

 Å Sikre gode pasientforløp 

 Et godt løsningsfokusert samarbeid 

 Å sikre effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt 

 Å redusere risikoen for uheldige hendelser 

 

 
Tilbake 
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4. Virkeområde 

■ Personer over 16 år innen somatikk 

■ Behov for rehabilitering på grunn av medfødt eller 

ervervet funksjonshemming 

■ Eller kronisk sykdom 

■ Ofte fra forskjellige deler av helseforetaket og 

kommunen 

Tilbake 
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6.1 Når pasienter innlegges akutt i 

spesialisthelsetjenesten: 

Helseforetakets ansvar og oppgaver 

■  Sende egen melding om behov for rehabilitering til 
koordinerende enhet så tidlig som mulig, i tillegg til 
tidligmelding i tråd med bestemmelsen i delavtale 5 

■ Igangsette rehabiliteringsprosessen ved behov 

 

Kommunens ansvar og oppgaver 

■ Etablere system for mottak av melding om behov for 
rehabilitering hos koordinerende enhet 

■ Avklare koordinator/kontaktperson 

■ Starte planlegging av rehabiliteringsprosessen 

 
Tilbake 
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6.2 Når pasienten blir henvist til 

spesialist: 
 

Kommunens ansvar og oppgaver: 
 identifisere brukere som har behov for rehabilitering 

 gi nødvendig informasjon 

 fastlegen ansvar for henvisning 

 innhold i søknaden 

 involvere bruker i prosessen 
 

Helseforetakets ansvar og oppgaver: 
 vurdere rett til helsehjelp 

 informere pasient, henvisende instans/fastlege om resultat av vurderingen, 
og om fristen for når eventuell helsehjelp gis 

 hvis pasienten vurderes til ikke å ha rett til eller behov for helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten, skal henviser gis veiledende tilbakemelding 

 opplyse om inntakskriterier 

  

Tilbake 
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6.3Når pasienten er til behandling: 

 
Kommunens ansvar og oppgaver:  
■ Delta i samarbeidsmøte 

■ Tilby koordinator 

■ Avklare veiledningsbehov 

■ Starte planlegging 

Helseforetakets ansvar og oppgaver: 
■ Varsle koordinerende enhet 

■ Oppnevne koordinator 

■ Varsle om behov IP 

■ Innkalle koordinerende enhet, fastlege og andre aktuelle samarbeidspartnere til 
samarbeidsmøte når det er hensiktsmessig 

■ Utarbeide mål og tiltaksplan som beskriver funksjonsnivå 

■ Bistå pasienten med søknad om helse- og omsorgtjenester ved behov 

■ Kartlegge pasientens behov for og bestille behandlingshjelpemidler der det er 
aktuelt, og bestille forflytningshjelpemidler til pasienter med omfattende og 
komplekse problemstillinger. Dette skal skje i dialog med pasienten og eventuelt 
pårørende, og i samarbeid med kommunen.  

■ Gi ambulante tjenester der dette er hensiktsmessig 

■ Sende epikrise og utskrivningsrapport til fastlege. Dersom pasienten trenger 
koordinerte tjenester, skal epikrisen også gå til koordinerende enhet, etter 
pasientens samtykke.  

 
Tilbake 
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6.4 når pasienten skrives ut/tilbakeføres  

 Kommunens ansvar og oppgaver 
 Vurdere behov for døgn-, dag- eller ambulant rehabilitering 

 Ta stilling til veiledningsbehov fra spesialisthelsetjenesten 

 Videreføre mål og tiltaksplan, eventuelt utarbeide rehabiliteringsplan. 

 Videreføring av eventuell etablerte ansvarsgrupper og individuell plan 

 Vurdere opprettelse av ansvarsgruppe/tverrfaglig team 

 Informere om individuell plan 

 Sørge for at det ved behov blir utarbeidet individuell plan og at planarbeidet koordineres 

 Fortsette rehabiliteringsprosessen i samarbeid med fastlege 

 Vurdere behov for ny henvisning til spesialisthelsetjenesten ved nye aktuelle problemstillinger 

 Ivareta eventuelle barn som pårørende etter den enkelte kommune sine rutiner 

 
Helseforetakets ansvar og oppgaver 
 Sende epikrise og utskrivingsrapport til fastlege 

 Også til koordinerende enhet dersom samtykke 

 Lege tar stilling til oppfølgingsbehov  

 Helseforetaket behjelpelig med å bestille time hos fastlege 

 

Tilbake 
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Kompetanseheving rehabilitering 

 

Inviterende 

samtaleteknikk 

Tilbake 
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8. Individuell plan 

Felles ansvar 

■ Ha retningslinjer for arbeid i egen virksomhet 

Helseforetakets ansvar 

■ Informere pasienten om rette til IP 

■ Melde fra om behov til koordinerende enhet 

■ Medvirke i samarbeid med kommunen ved behov 

Kommunens ansvar 

■ Ha hovedansvar for IP 

■ Sikre samordning og fremdrift 

■ Informere bruker om retten til koordinator og IP 


