
    

Regional plan habilitering og 

rehabilitering 

1 

Hilde Rudlang, seniorrådgiver 
Helse Vest RHF 
 
oktober 2015 



• Revidering av eksisterande 

regional plan frå 2006 

• Prosjektarbeid okt. 2014 – juni 

2015 

• Planforslag har vore på høyring 

frå juni – oktober 2015 

• Planlagt styrebehandling i 

november 

• Planperiode 2016-2020 
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• Helse Vests strategi for vidareutvikling av habiliterings- 

og rehabiliteringsfeltet 

 

• Legge grunnlag for vidareutvikling av koordinerte, 

samanhengande og kunnskapsbaserte tenester med 

pasientens eigne mål og behov i sentrum.  

Formålet med planen 
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• Samhandling: Dei mange tenesteytarane koordinerer 

seg rundt behova til pasienten. 

• Pasient- og brukarmedverknad: Pasienten sine eigne 

mål pregar møtet mellom pasient og helsepersonell og 

samhandlinga på alle nivå. Pårørande som ressurs. 

• Tydeleg plassering av ansvar og oppgåver innanfor 

eigne tenester, både i spesialisthelsetenesta og 

kommunane. Tenestene i private rehabiliterings-

institusjonar er integrert i pasientforløpa. 

• Standardiserte, kunnskapsbaserte pasientforløp / 

behandlingslinjer 

Hovudmål for habilitering og 

rehabilitering i planperioden 
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• Forsking og kunnskapsutvikling er styrka gjennom 

systematisering av erfaringskunnskap og 

standardisering av tenestene på tvers av einingar, i 

samarbeid mellom fagmiljø 

• Kapasitet og kompetanse: Det er lagt opp til ein 

kapasitet og kompetanse i tenestene som møter 

behova for habilitering og rehabilitering til befolkninga 

på Vestlandet, og som legg til rette for fagutvikling og 

forbetringsarbeid. 

• Datakvalitet: Kvaliteten på aktivitetsdata for 

habiliterings- og rehabiliteringstenestene er betra, og 

gir lett tilgjengelege og samanliknbare styringsdata 

som grunnlag for utvikling og forbetring av tenestene. 

Hovudmål for planperioden 
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• Mange aktørar involvert i eit pasientforløp 

• Stort vekslingsfelt der oppgåve- og ansvarsdelinga vil 

vere i endring og må tilpasse seg den aktuelle 

situasjonen 

• Planen ser på føresetnader for å oppnå 

samanhengande tenester i overgangen mellom nivåa: 

– Samhandlingsverktøy og samarbeidsavtaler 

– Førebygging og tidleg oppdaging 

– Ambulant verksemd og tidleg støtta utskriving 

– Råd, rettleiing og kompetanseutveksling 

– Brukarperspektivet og pasient- og pårørandeopplæring 

– Rolla til fastlegen i (re)habilteringsforløpet 

Vekslingsfelt – samhandlingssone  
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• Iverksetting av samarbeidsavtalene mellom 

helseføretak og kommunar 

• Ta i bruk koordinator og IP, KE som kontaktpunkt for 

meldingar 

Tiltak for å bidra til implementering av lovfesta krav: 

• Elektronisk meldingsutveksling mellom 

spesialisthelsetenesta og KE i kommunane 

• Funksjonell bruk av elektronisk IP på tvers av nivåa 

• Utvikle e-læringsprogram 

• Forbetre informasjon på nettsidene 

Samhandlingsverktøy og 

samarbeidsavtaler 
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• Spesialisthelsetenesta skal bidra til å fremme 

folkehelsa og førebygge sjukdom og skade  

• NCD-strategien blir lagt til grunn: 

• Førebygging gjennom tidleg oppdaging og rask 

diagnose 

• Førebyggingsperspektivet er integrert i møtet med 

pasienten gjennom i heile pasientforløpet  

Førebygging og tidleg 

oppdaging 
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• Regionalt prosjekt som evaluerer og ser nærare på 

moglegheitene for meir bruk av ambulante tenester. 

• Vurdere ambulante tenester som eit verkemiddel for 

kunnskapsoverføring og rettleiing til kommunane 

• Vurdere større bruk av telemedisin og velferdsteknologi 

for å yte tenester 

• Hente erfaringar frå prosjektet «Slagbehandlingskjeden 

i Bergen» og frå vaksenhabiliteringsfeltet  

Ambulant verksemd og 

tidleg støtta utskriving 
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• Tverrfaglege nettverk i HF-a for kompetanseutveksling 

mellom spesialisthelseteneste og kommune 

 

• Samarbeidsprosjekt HF – kommunar for å utvikle gode 

system for tilrettelegging, slik at rettleiing knytt til 

enkeltpasientar kan føre til reell kompetanseoverføring 

mellom nivåa, og kontinuerlege tenester til pasienten 

Råd, rettleiing og 

kompetanseutveksling 
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• Gjennomføre brukarerfaringsundersøkingar  

• Spørjeskjema for pasientrapporterte data (PROMs) i 

klinisk praksis 

• Ta i bruk nye teknologiske løysingar som understøtter 

pasientane sine behov, styrker meistringsevne og aktiv 

eigenomsorg  

• Inkludere pasient- og pårørandeopplæring i 

pasientforløpa  

 

Brukarperspektivet og 

pasient- og pårørande-

opplæring 
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• Nøkkelrolle i ei samanhengande behandlingskjede for 

pasienten og viktige for m.a. førebygging, rett 

prioritering og rett bruk av helsetenestene. 

 

• Utarbeide felles (regional) sjekkliste for fastlegar om 

innhald i tilvisingar til habilitering og rehabilitering, 

tilgjengeleg på helseføretaka sine nettsider. Bygge på 

den nasjonale rettleiaren for tilvising. 

 

Rolla til fastlegen i 

(re)habilteringsforløpet 
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Etter vedtak i styret: 

 

• Oppdrag til helseforetakene / private med avtale 

• Helse Vest følger opp regionale initiativ, m.a. med 

oppdrag til regionalt kompetansesenter 

Oppfølging av planen 
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