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Utviklingsområder i kommunen 

Rehabililiteringspyramiden 

Rapport: Fra Passiv mottaker til aktiv deltager, KS 2014 
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Brukerinvolvering 
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  Oppgjør med hjelpefellen 
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Koordinerende enhet 

…et utviklingsområde 

■ Nye faggrupper 

■ Nye verktøy 

■ Inviterende samtale 

■ Målsettingsverktøy 

■Pasientspesifikk funksjonskala - PSFS 

■ Funksjonsmåleverktøy 

■Short Physical Performance Battery - SPPB 
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Sentrale føringer rehabilitering 

■ Riksrevisjonen 2012: For å planlegge og 

dimensjonere tilbudet er det nødvendig å ha 

kunnskap om å fange opp behov. 

■ Helsedirektoratet 2012: Kunnskaps – og 

datagrunnlaget innen rehabilitering er mangelfullt 

■ Oppdragsdokument HOD 2014: etterlyser 

dokumentasjon på effekt av rehabilitering i 

kommunehelsetjenesten 
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Hverdagsrehablitering 

http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-

og-skjema/Helse/Helsehuset-Stavanger/Leve-HELE-

LIVET1/Hverdagsrehabilitering-pa-Madla/ 

Resultat: 

Per 30. september 2014 har 105 brukere avsluttet hverdagsrehabilitering 

for mer enn 6 måneder siden. 

 

Av disse brukerne mottok 15 personer hjemmesykepleie, 10 personer 

hjemmehjelp og en person langtidsplass i sykehjem 6 måneder etter 

avsluttet rehabiliteringsperiode.  
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Hjemmerehabilitering 

…et utviklingsområde 

 

■ Status: 

■ Pasienter med kronisk nevrologiske lidelser faller 

utenfor utredning/diagnostikk når endringer skjer 

■ Økte ressurser fra hjemmesykepleien bidrar til at 

funksjon forsvinner 
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Døgnrehabilitering 2013 
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■ Almenn 

■ Cancer  

■ Komplikasjoner etter operasjoner 

■ Vurderingsopphold 

 

■ Nervesystemet 

■ Hjernebetennelse 

■ Traumatiske hodeskader 

■ Hjerneslag 

■ Multipel sclerose 
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Muskel/skjelett 

■ Proteser 

■ Diverse bruddskader 

■ Nakkebrudd, kompresjonsfraktur 

■ Brudd med hodeskader 

■ Amputasjoner 
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Traumepasienter 

 

 

■ Alkohol 

■ Vold 

■ Sportskader 
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Interkommunal rehabilitering 

■ Målgruppe: brukere 18-67 med sjeldne 

diagnoser/kompliserte problemstillinger 

■ Fordeler 

■ Etablering av pasientmiljø 

■ Tilrettelegge for selvhjelp 

■ Robuste fagmiljø 

■ Bruk av velferdsteknologi 
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Mandat 

FFO, Jeanette Skaland 

Helse Stavanger HF: Astrid Tytlandsvik, Elisabeth Farbu, Tove Alfsvaag  

Sandnes kommune, Ingunn S. Ytredal 

Klepp kommune, Rolf Bergseth 

Sola kommune, Gunn Laila Dalseng Hope 

Stavanger kommune, Harald Bjørnestad,  Øyvind Røgenes, Hilde Wisløff, Gro S. KLeppestø 

Bente Gunnarshaug, prosjektleder 

 

■ Gruppens skal: 

■ kartlegge behov for interkommunal rehabilitering alderen 
18 – 67 år 

■ beskrive faglig innhold i tilbudet 

■ beskrive samarbeidsområder mellom 
spesialisthelsetjenesten og interkommunalt 
rehabiliteringssenter 

■ dimensjonere tilbudet 
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Hva lærte vi  av å snakke med 

brukere og ansatte? 

 
■ Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten bør starte så 

snart som mulig 

■ Brukeren / pårørende må involveres i 

rehabiliteringsprosessen. 

■ Samarbeidet må struktureres og koordineres 

■ Basiskompetanse om rehabilitering er viktig 

■ Kommunikasjon og rolleavklaring er viktig 
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■ Tilbud ble etablert på bakgrunn av antall behov, ikke brukerstyrt 

tilbud, jeg opplevde stor grad av «overkjøring» 

 
 

■ Stort sett handler det om at ting kunne gått raskere, kunne godt 

hatt et mye mer intensivt rehabiliteringsopplegg 
 

 

 

■ Det som mangler er at sykehuset burde snakke om det virkelige 

livet for at pasienten skal komme i gang med sin prosess tidligere 
 

 

 

■ Kommunen er ikke i stand til å håndtere denne type unge og syke, 

tankegangen er rettet mot eldre og syke. 
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Hvilke behov ble avdekket? 

 

■ Informasjon 

■ Tilbud til ynger brukere 

■ Likemannsarbeid 

■ Kommunalt innsatsteam 

■ Fysisk aktivitet og trening til kreftpasienter 

■ Synspedagog, psykolog, logoped 
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■ Jeg fikk informasjon, men forsto ikke… 

 

■ Jeg har aldri gjennom Helsevesenet fått spørsmål omkring fysisk 

aktivitet eller livsstil. Jeg er overrasket over dette fordi jeg synes 

det er noe av det første helsepersonell burde spurt om. 

 

■ Kommunen mangler tilbud om vennegrupper, for at pasienten skal 

kunne møte andre i samme situasjon. 

 

■ En logoped kunne nok hjulpet i jungelen av bokstaver som filtret 

seg sammen og lignende ord som erstattet hverandre så jeg ble 

usikker …. 
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Prosjektgruppens forslag til tiltak 

 

■ Ressurssenter Rehabilitering,  

■ Kompetanseheving,  utvikling og forskning 

■ Likemannsarbeid i samarbeid med LMS 

■ Ambulant ressursteam 

■ Dagrehabilitering 

■ Døgnrehabilitering 
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