
    

  

Koordinerende enhet i 

sykehuset  

Møteplassen 9. juni 2015 
v/Kjersti Eide Rådgiver/ KE i HST   



Organisatorisk plassering av  
koordinerende enhet i  

Medisinsk divisjon Avd. for 
rehabilitering   

- med virkeområde på tvers av       
 divisjonene i sykehuset  

- stabsfunksjon med nærhet til 
feltet (www.sus.no/ke) 

- med bindeledds funksjon til 
regional koordinerende enhet i HV 
    (www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab)    

Koordinerende enhet for habilitering og 

 rehabilitering i Helse Stavanger HF  

http://www.sus.no/ke
http://www.sus.no/ke
http://www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab
http://www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab
http://www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab
http://www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab
http://www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab


• Ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og 
rehabiliteringsvirksomheten i kommunene.  
 

• Ha en generell oversikt over habiliterings- og 
rehabiliteringstiltak i helseregionen. 
 

• Bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter med behov for 
sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og 

rehabilitering.  
 

• Ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan. Det 
innebærer å ta imot meldinger om behov for individuell plan 
- og å sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer 
for arbeid med individuell plan.  
 

• Ha overordet ansvar for oppnevning, opplæring og 
veiledning av koordinatorer.  

Oppgaver til KE i sykehuset på systemnivå  



Oversikt over og nødvendig kontakt gjennom  

kontaktnettverk  - KE på tre nivå 

 Regional koordinerende enhet i HV   
 Koordinerende enhet i Helse Stavanger   
 Koordinerende enhet i kommunen  
 
Kontaktnettverk for koordinerende enheter 
og deres samarbeidsparter i HST område:  
 
- lik struktur i HV  
- oversikt over KE i kommunene www.sus.no  
- kontaktpersoner for KE i kliniske enheter  
 
Med felles møteplass og arbeidsutvalg 
(AU)for koordinerende enheter og 
samarbeidsparter innen habilitering og 
rehabilitering   
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Forankring i samhandlings-struktur i Helse Stavanger  

  MP 

MP 

MP 

MP 

RMP 

AU 
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Kontaktnettverk med MP og AU  

Brukerutvalg  

Samhandlingsutvalget 

oppnevnt KE representanter fra 

de 5 kommuneregioner som er 

i AU  

 

Brukerutvalg oppnevnt 

brukerrepresentant i AU  

 

Ledere ved aktuelle avd innen 

habilitering og rehabilitering i 

sykehuset/kontaktpersoner for 

KE  representert i AU  

 

Behandlet i LG møte SUS og 

samhandlingsutvalget våren 

2010  



Nettsider på sykehus og regionalt:  
www.sus.no/ke med videre lenker til KE sider i kommunene  

www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab  
 

Telefon:  

 

      

 

- RKE/vurderingseininga kompetansesenteret   

 

Informasjon, råd og veiledning ved behov 

      

Oversikt over rehabiliterings-  

og habiliteringstilbud       
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Overordnet ansvar for IP og koordinator i Helse Stavanger 

 Prosedyrer (IP og KO) i sykehuset på tvers av divisjonene  

 - Dialogforum for kontaktpersoner til KE og koordinatorer 

 - Informasjon, råd og veiledning ved behov 
 

 

 

Bidra til helhetlig tilbud i samarbeid med avdelingene  

 - helhetlige pasientforløp  

 - meldingsutveksling til KE i kommunene 

 - med i fagråd for tjenesteavtale 2b og 2c  

 - undervisning/råd og veiledning ved behov  

 - fagnettverk mm  

Koordinering på systemnivå 

– utfordringer  




