
 
 
 

 Habiliteringsforløp: Fra utredning til det gode liv?  
- Samarbeid mellom kommune og helseforetak  

  

 
HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle  

Sandnes kommune,  koordinator, Ine Hareland Lunde  



Kommunens ansvar i forkant av henvisning 

• Kartlegging, utredning og oppfølging 

 

• Henvisning- fastlege henviser i samarbeid med aktuelle fagpersoner i 

kommunen 









Henvisning  

Problemstilling  

 

Informasjon  

 



Inntaksmøte  

• Hver mandag  

• Tverrfaglig. Seksjonsleder, sjefpsykolog og overlege 

• Vurderer alle innkomne henvisninger siste uke   

 

 

Prioritering: Rett til nødvendig helsehjelp 









Samarbeidsavtale formål gjennom 

habiliteringsforløpet  
• Oppklare oppgaver og ansvar  

• Bidra til at HAVO og kommune er samordnet og 

koordinert overfor bruker og pårørende   

• Sikre brukerrettigheter blir ivaretatt  

• LEON – prinsippet  

• Bidra til løsningsfokusert samarbeid  

• Redusere risiko for uønskete hendelser  

• Å sikre en effektiv, korrekt og sikker 

informasjonsflyt  

 

 

 



Utredning 

1. Innhenting av 

   opplysninger 

2. Kartlegging av 

    pasient  og miljø 

3. Detaljert beskrivelse 

    av målatferd 

4. Funksjonell kart- 

    legging / analyse 

1. Beskrivelse av problem 

1. Er dette et nytt problem? Periodisk? Gradvis 

utvikling over tid? Situasjonsbestemt? 

2. Kjent sykdom? Kjent syndrom? 

3. Har atferden sammenheng med nylige endringer 

(pasient, omgivelser, rammer)? 

2. Vurderinger knyttet til KHOL, kapittel 9 

1. Benyttes det tvang og makt? 

2. Er det fare for vesentlig skade? 

3. Er tiltakene som benyttes faglig og etisk forsvarlig. 

4. Er det behov for å utarbeide vedtak?  

3. Vurdering av hvilke konsekvenser atferden(e) har for 

pasienten og andre. 

• Risikoanalyse (ved behov) 

4. Er det akutt behov for bistand? 

5. Foreløpig definisjon av målatferd(er) 

6. Definere arbeidsoppgaver, fordele ansvar og avtale 

fremdrift for utredningsperioden. 

 

• Midlertidige tiltak 

• Viderehenvisning 

• Krisehåndteringsplan 

5. Analyse og utforming 

av hypoteser 

(kasusformulering) 

6. Hypotesetesting /  

    utprøving 

7. Utarbeidelse av forslag 

til intervensjon 

Første møte 



2 uker etterpå: Innledende møte  

Tilstede fra kommunen: 

 

 

Beskrivelse og informasjon av observert problem:  

 



Konklusjoner på innledende møte  

Løsning på problemet er ønsket av kommune og pasienten 

Pasientens ønsker om løsning er nok både urealistiske og 

urimelige  

Avtaler observasjoner og konsultasjoner med pasient 

Fagkonsulent fra HAVO vurderer om det er grunnlag for ny 

utredning diagnostikk  

Kommunen fortar relevante registrering som avtalt  

Avtaler dato for oppsummeringsmøte     

 



Sjekkliste 

Utredning 

3. Detaljert beskrivelse 

    av målatferd 

4. Funksjonell kart- 

    legging / analyse 

1. Somatiske forhold 

2. Psykisk/nevro-psykiatrisk 

    lidelse (ICD-10) 

3. Kognitiv, adaptiv og 

    motorisk funksjon 

4. Kommunikasjon, sosiale   

    ferdigheter og relasjoner 

5  Belastende livshendelser,   

    stress og sårbarhet 

6  Rusmisbruk, vold,  

   overgrep og seksualitet 

Individ Miljø 1. Innhenting av  

    opplysninger 

2. Kartlegging av 

    pasient  og miljø 

1. Rammebetingelser for 

miljøarbeid 

… 

2. Samhandling mellom pasient 

og tjenesteytere 

…. 

3. Tilgang på forsterkende 

hendelser / livskvalitet 

 … 

4. Pasientens 

påvirkningsmulighet 

5  Holdnings- og 

    miljømessige barrierer 

 

5. Analyse og utforming 

av hypoteser 

(kasusformulering) 

6. Hypotesetesting /  

    utprøving 

7. Utarbeidelse av forslag 

til intervensjon 

Sjekklisten gir en oversikt over forhold det kan 

være aktuelt å vurdere. Bare forhold som vurderes 

relevante for den konkrete henvisning blir 

gjenstand for videre utredning 

7. Pasient og pårørendes 

    ønsker og preferanser.   



Etablering av kontakt mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunen 

• Henvendelse til kommunen 

– Innkalling til utskrivningsmøte 

• Avklare hvem skal delta fra kommunen 

– Informasjon gitt pr telefon  

 

 



Avklare ansvarsforhold 

• Spesialisthelsetjenesten: 

– Beskrive bruker og hvilke behov bruker har 

– Bistå bruker i søknad om tjenester  

– Veilede kommunen ved behov 

  

• Kommunen: 

– Avklare behov og yte tjenester 

 



Til drøfting etter kartlegging  

Kartlegging:  

 

Atferdsmessige utfordringer:  

  

 



Ramme-

betingelser 
 

- Turnus 

- Personalmøter 

- Holdninger 

- Fagadm. 

- Kompetanse 

- Ledelse 

- …etc. 

Pasient-

medvirkning 
 

Pasient, 

eventuelt verge 

og pårørendes 

ønsker og 

preferanser 

vedrørende 

intervensjon. 

Forslag til 

intervensjon 

Utredning 

3. Detaljert beskrivelse 

    av målatferd 

4. Funksjonell kart- 

    legging / analyse 

1. Avklaring av  

   henvisning/problem 

2. Kartlegging av 

    pasient  og miljø 

5. Analyse og 

utforming av hypoteser 

(kasusformulering) 

6. Hypotesetesting /  

    utprøving 

7. Utarbeidelse av 

forslag til intervensjon 

Beslutning 

Individuelt tilpasset 

behandlingsplan 

Behandling-1 

Behandling-2 

Behandling-4 

Behandling-3 

Det bør være samsvar 

mellom behandlings-

tiltakenes kompleksitet 

og rammebetingelsene 

for tjenestene. 



Tiltak  



Resultater  

  
 



Utfordringer 

 

• Ulik vurdering av hjelpebehov 

– Hva har bruker behov for og hvordan skal hjelpen gis 

• Omgivelsenes forventninger og ønsker på vegne av bruker 

• Komme i posisjon til bruker 

• Bruker ønsker ikke å ta i mot hjelp 

 


