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Utarbeide et beslutningsgrunnlag  

for vurdering av om  

barnehabiliteringstjenestene i helseforetakene  

skal styrkes 



Prosjektet får i oppgåve å: 
 

a. Vurdere kunnskapsgrunnlaget (evidens og effekt) for intensiv tverrfagleg habilitering. 
 
b. Vurdere og eventuelt foreslå vidareutvikling og forbetringar i arbeidsmetodar i 

habiliteringstenestene. 
 
c. Vurdere behovet for å etablere regionale tenester til pasientgrupper som i dag ikkje blir 

ivaretatt i tilstrekkelig grad. Dette vil kunne gjelde barn med omfattande problemstillingar og 
komplekse tilstander, atferdsvanskar, kommunikasjonsvanskar, kognitive utfall knytt til ulike 
syndrom, spiseproblem e.l. Desse barna kan stå i fare for å falle utanfor etablerte tilbod fordi 
det ofte ikkje er eit tilpassa tilbod verken i spesialist- eller kommunehelsetenesta. Desse 
barna har ofte behov for breie, tverrfaglege tilbod som «ser heile» barnet, og per i dag finst i 
liten grad kognitive intensive tilbod.  

 
d. Sjå nærare på samarbeidet med kommunane om desse pasientgruppene og foreslå tiltak 

som kan bidra til samanhengande tenester. 
 

e. Prosjektet skal legge til grunn nasjonale overordna dokument, nyare utgreiingar og 
kunnskapsoppsummeringar. Blant anna bør ein gjere bruk av rapporten «Kartlegging av 
intensiv habilitering av barn og unge», Helsedirektoratet, november 2013. 

 
f. Så langt det lar seg gjere skal prosjektet samordne seg med arbeidet med revidering av den 

regionale planen som er planlagt starta opp hausten 2014, jf. styresak 136/13. 
 
 

Prosjektbeskrivelse 2014 

Prosjektoppdraget fra     



Prosjektoppdraget – to hovedleveranser 

1 

Intensiv tverrfagleg habilitering 

a) Vurdere evidens og effekt av slike 
tilbod 

b)Vurdere eventuell vidareutvikling og 
forbetring av arbeidsmetodar på dette 
området ved HABU i regionen 

2 

Identifisere pasientgrupper med behov 
for habiliteringstiltak som  i dag ikkje 
blir ivaretatt i tilstrekkeleg grad 

a)Sjå nærmare på samarbeidet mellom 
helseføretaka og kommunane om desse 
pasientane,  

b)og foreslå tiltak som kan bidra til 
samanhengande tenester  

c)Vurdere om det er behov for å 
etablere regionale tenester til desse 
barna 

 



Regional prosjektgruppe 

4 HABU/Spesialisthelsetjeneste  

2 KS/Kommune 

2 Brukerrepresentanter 

Prosjektledelse 

Prosjektbistand 

 

Styringsgruppe 

Fagdirektørmøtet   

SAFO 



Fremdrift i prosjektet 

 

• Oppstart 26. mai 

• Fire møter/samlinger 

• Elektronisk samarbeid 

• Leverer Sluttrapport til                        
Helse Vest 28. oktober 

• Høring  

• Behandling i styret i Helse Vest 

 

 



Foreløpig resultat  

• Oversikt over tilbud innen intensiv tverrfaglig habilitering  

• Kjennskap til hvilke barn og unge som ikke får tilstrekkelig 

tilbud om habilitering 

• Innsikt i mulige årsaker til dette 

• Kjennskap til samarbeidsutfordringer mellom systemene/de 

profesjonelle  

 

 



 
 

Endelig resultat 
? 



Takk for oppmerksomheten 
 

edith.victoria.lunde@helse-bergen.no 


