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Bakgrunn for 
prosjektet 

 Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 

«En forutsetning for et godt rehabiliteringstilbud er koordinering og 
samarbeid mellom tjenestene. Det gjelder internt i kommunene og 
mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Derfor vil et godt 
kommunalt tilbud og et godt tilbud for brukerne ikke bare kreve 
større kapasitet, men fremfor alt endrede arbeidsformer og 
innretning av tilbudet både i kommunene og 
spesialisthelsetjenesten» 

 



Mål for 
prosjektet 

Å etablere en god og tjenlig organisering av koordinerende enhet i Finnøy 

 Økt Tverrfaglig kjennskap til de forskjellige tjenestene i kommunen 

 Sikre søker av IP og koordinator en rettferdig vurdering 

 Utvikling av gode rutiner 
 Mottak og behandling av søknad 

 Utarbeidelse av IP  

 Utdanning av koordinatorer 

 Økt brukermedvirkning 

 Ta i bruk de resurser vi allerede har 
 



Dagens 
organisering 

 En person som tar i mot søknad, vurderer og koordinerer en 
gruppe 

 



Kartlegging i 
kommunen 

 Hvilke rutiner har vi i dag? 

 Hva slags tjenestetilbud og kompetanse har vi? 

 Hva må vi eventuelt hente fra andre 
kommuner/spesialisthelsetjenesten? 



Erfaring fra de 
andre 
kommunene 

 Organisering 
 En gruppe eller enkeltpersoner? 

 Pasientforløp 
 Vurdering av søknad 

 Tildeling av IP og koordinator 

 Kartlegging av behov 

 Oppfølging 

 



Resultatet fra 
kommunene 

 Stor forskjell i organiseringen 
 Kommune størrelse 

 Resurser og behov 

 Veldig avhengig av enkeltpersoner 



Vi falt for 
modellen til 
Suldal 



Hva har blitt 
gjort? 

 Økt Tverrfaglig kjennskap til de forskjellige tjenestene i 
kommunen 

 Alle i kommunen (PLO og helse) fyller ut selvrapporteringsskjema 
med utdanning og kompetanse 



Hva har blitt 
gjort? 

 Sikre søker av IP og 
koordinator en rettferdig 
vurdering 

 

 

 



Ny 
organisering 

 En person 

Nav 

Fysio/ergoterapi 

Helsestasjonen 

Hjemmesjukepleien 

Psykisk helse 

Faatunet 

Lege 

Leder enhet for 
helsetjenester 

Skole 



Hva har blitt 
gjort? 

 Mottak og behandling av søknad 
 Tverrfaglig inntaksteam 

 Intervju guide 

 Kartlagt kompetanse i kommunen 

 



Hva har blitt 
gjort? 

 Utarbeidelse av IP  
 Koordinatorhåndbok fra Suldal, tilpasset Finnøy 

 



Hva har blitt 
gjort? 

 Utdanning av koordinatorer 
 Foreløpig ingenting gjort, men et ønske om å ha årlig kurs 

 



Forslag til 
rutiner 

 Inntaksmøte hver 3 uke (2x45 min) 

 Møteleder følger intervjuguide 

 Søker er selv tilstede under møtet for å presentere sin sak 

 Møter uten søknad 
 Faglig diskusjon 

 Presentasjon av et valgt emne 



Veien videre 

 Fortsette kartlegging av kompetanse i kommunen 

 Lage skriftlige rutiner 

 Avklare roller og ansvar 

 Oppstart 1 september 
 4 mnd. kontinuerlig vurdering og endring 

 

 



Takk for meg 


