
    

Delavtale 2b  

Behandlingsforløp for habilitering 

Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide    



Kommunene: 

• Christine Spence, rådgiver Oppvekst og Levekår, Stavanger kommune 

• Anne Margrethe Bakkevig, Helse og sosialsjef, Stavanger kommune 

• Gunn Vignes, Leder Samordningsenheten, Sandnes kommune 

• Ine Hareland Lunde, Fagkonsulent Samordningsenheten, Sandnes kommune 

• Bjørg Elen Abrahamsen, Leder koordinerende enhet voksne, Egersund 

kommune 

Helse Stavanger HF:  

• Kjersti Eide, rådgiver, Avd. for rehabilitering 

• Trude Njølstad, overlege, avd. for Fys med og rehab, Lassa 

• Grete Opsal, konstituert avdelingssjef, Østerlide barnehabilitering 

• Arne Leif Pedersen, leder for Mobilt innsatsteam, Spesialavdeling voksne 

• Asle Hjelmen, seksjonsleder, Autismeteamet, BUPA 

  

 

Arbeidsgruppe  



Delavtale for Habilitering 2b en av fire delavtaler (2a-2d)   

beskriver avklaring av ansvar- og oppgavefordeling 

• Definerte gråsoneområder 

• Detaljerte  

 

 

DELAVTALE 2 

Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, 

utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og 

mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende 

helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for 

koordinerte tjenester 



Sikre pasientene  helhetlige, sammenhengende og koordinerte 

habiliteringstjenester av god kvalitet.  

 

• Klargjør ansvar og oppgavefordeling gjennom hele 

habiliteringsforløpet 

• Bidra til løsningsfokusert samarbeid  

• Partene opptrer samordnet og koordinert i møte med 

pasient/pårørende 

• Sikre rett til brukermedvirkning og IP 

• Bedre ressursutnyttelse ved rett nivå på tjenestetilbudet 

• Koordinert og forsvarlig tjeneste 

• God informasjonsflyt 

• Redusere risiko for uheldige hendelser 

 

Formål 



 

Målgruppen for habiliteringstilbud er mennesker med 

medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. De 

sentrale gruppene er personer med utviklingshemming, 

multifunksjonshemming, autismespekterforstyrrelser, 

cerebral parese, myelomeningocele, muskelsykdommer 

og sjeldne syndromer. I gruppen er det stor komorbiditet, 

og mange har behov for oppfølging fra andre deler av 

helseforetakets og kommunens tjenester. 

  

 

 

Virkeområde  



• Vurdere rett til tjeneste, fatte vedtak og iverksette 

– Definere type og omfang av tjenester 

 

• Ha koordinerende enhet med oversikt og plan for hab.tjenestene 

• Tilby koordinator, ansvarlig for koordinering med HF 

 

• Kartlegging, utredning og oppfølging før henvisning til HF 

• Henvise til HF v fastlegen, fortrinnsvis i samarbeid m andre aktuelle 

 

• Relevant kommunalt personell er til stede når det mottas veiledning 

fra helseforetaket slik at det over tid fører til en 

kompetanseoppbygging i kommunen 

• Vurdere behov for helhetlige, sammenhengende og koordinerte 

tjenester og individuell plan, iverksette samarbeidstiltak 

 

Kommunens ansvar og oppgaver 
 

 

 



• Oversikt over habiliteringstilbud/henvisningsadresser  HF 

• Vurdere rett til helsehjelp, videresende internt i HF  

• Informasjon etter gjeldende regler  

• Spesialisert utredning, diagnostisering, poliklinisk og ambulant 

virksomhet 

• Utredning: relevant kommunal fagperson tilstede, tilbakemelding, 

informasjon om diagnose og videre plan for oppfølging, søknader  

• Råd og veiledning som kan føre til kompetanseoverføring  

• Tilby koordinator og samarbeide med andre instanser når dette er 

nødvendig  

• Vurdere behov for helhetlige, sammenhengende og koordinerte 

tjenester og individuell plan, iverksette samarbeidstiltak 

• Avslutningsrapport/ epikrise til pasient, henviser og  

 event. Koordinerende enhet/aktuelle kommunale instanser    

        dersom samtykke til dette  

 

Helseforetakets ansvar og oppgaver 

 



Felles ansvar og oppgaver:  

• system for oppnevning av koordinator som ivaretar samarbeidet 

mellom nivåene  

• samarbeide om individuell plan der dette er påkrevd. Kommunen 

har hovedansvaret for utforming, og HF skal medvirke 

• opptre slik at bruker opplever tjenestene som et 

sammenhengende og helhetlig tilbud, avklare partenes 

tjenestetilbud  

• ha spesiell oppmerksomhet overfor sårbare grupper som har økt 

risiko for å utvikle psykiske vansker og lidelser, koordinert innsats  

• skape kontinuitet i tilbudet til pasienten ved at kunnskap og ansvar 

videreføres i overgangen fra barn til voksen 

• Ivareta barn som pårørende  

 

 

Samhandling om pasienter som har behov for 

langvarige, helhetlige, sammenhengende  

og koordinerte tjenester fra kommunen og HF 



KE med oversikt over kommunens hab.tilbud og med 

ansvar for samhandling mellom nivåene på systemnivå 

 

• Koordinere intern samhandling mellom tjenester/instanser 

 

• kontaktpunkt for henvendelser om IP, sørge for utarbeidelse av IP  

 

• sørge for koordinator/plankoordinator for IP 

 

• påpeke manglende samordning i enkeltsaker og initiere prosesser 

som kan gi bedre koordinering 

• ha et overordnet ansvar for å se til at arbeidet med individuell plan 

blir fulgt opp 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens ansvar 



Ha KE som skal 

•  nettside med oversikt over Habtilbudet i HF 

•  samlet oppdatert oversikt over KE i kommunene 

• Overordnet ansvar for IP, interne retningslinjer 

• Drifte kontaktnettverk  

Tilby koordinator, samarbeide og medvirke til IP 

Etablere rutiner for samarbeid internt i HF 

Avklare roller, informere før hab.forløp avsluttes 

Gi ambulante tjenester i samråd med kommunen 

/sammen der dette er faglig hensiktsmessig/påkrevd 

Informere om aktuelle LMS tilbud,  HF nettside   

   

 

 

Helseforetakets ansvar 



Samarbeide om kompetanseutvikling og 

metodeutvikling 

 

Følge føringene i gjeldende rundskriv ved 

vurdering og iverksetting av tiltak etter HOL 

kap 9 
• utarbeide henvisningsrutiner og rutiner for samarbeid om 

bruk av tvang og makt 

Redusere bruk av tvang og 

makt 

 



• Opprettelse av og videreføre faglige nettverk 

• Samarbeid om forskning og fagutvikling 

• Arrangere kurs og kompetansehevende tiltak 

• Nødvendig kompetanseoverføring i habiliteringstilbudet ved 

overgang fra barn til voksen 

• Sørge for opplæring, etter- og videreutdanning, forsvarlige 

tjenester  

 Kommunen skal sørge for nødvendig tilrettelegging slik at planlagt 

veiledning fra helseforetaket kan føre til kompetanseoppbygging i 

kommunen 

 HF gi råd, veiledning og opplysninger om helsemessige og andre 

forhold som er påkrevd for at den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og 

forskrift  

 

Kompetanse og veiledning 

 



Kjersti Eide 
Rådgiver  
Koordinerende enhet Helse 
Stavanger HF 
51599260  www.sus.no  
 kjersti.eide@sus.no  
 
Regionalt kompetansesenter for  
habilitering og rehabilitering i Helse Vest 
www.helse-bergen.no/kompetansesenter-
habrehab 
  
For spørsmål om habilitering og rehabilitering, 
ring grønt nummer 800 300 61 
Hverdager mellom kl. 09:00 – 15:00 
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