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Bakgrunn 



Sørge-for-ansvar 

Det regional helseforetaket skal sørge for tilbud om 

intensiv trening som inngår i individuell habiliteringsplan 

               Forskrift 

Tilbud med høy grad av intensitet kan gis både i 

kommuner og helseforetak. Behov for stor faglig bredde 

kombinert med høy intensitet kan peke i retning av at 

tilbudet bør gis i spesialisthelsetjenesten (regi av). 

               Veileder 

Forskrift og Veileder for habilitering, 

rehabilitering, koordinator og individuell plan 



Habilitering omfatter tiltak som har en bredere 

tilnærming enn trening og 
• kan rette seg både mot barnet og familien, og mot andre 

omgivelser 

• Intensiv trening/intensive tiltak kjennetegnes ved: 
• omfang 

• trening/tiltakene er fokuserte og 

• skal bidra til barnets utvikling, motorisk, 

kommunikasjonsmessig, sosialt og mentalt 

• Forutsettes gitt i tidsavgrensede perioder 

 

           S. Østensjø, 2017 

Hva er intensiv tverrfaglig 

habilitering?? 



Helsedirektoratet.: 

«Intensiv innsats» i stedet for intensiv habilitering, fordi 

intensiv habilitering er for nært knyttet til motorisk trening. 

Innsats kan lettere anvendes om områder som 

kommunikasjon, sosial og kognitiv funksjon 

Forts. 



Kompetansenettverket skal bidra til: 

 

oFelles utvikling 

oForbedring  

oKoordinering 

 

av tilbudene innenfor intensiv tverrfaglig habilitering i 

Helse Vest 

Målsetting 



• Følge med på og ta del i fagutvikling 

• Utveksle erfaringer 

• Søke samarbeid med andre regioner 

 

Mandat og oppgaver 



• Legge til rette for kompetanseoppbygging innenfor 

HABU i Helse Vest 

• Skaffe oversikt over kunnskap på feltet 

• Bidra til helthetlige og likeverdige tilbud i 

helseforetakene i Helse Vest 

Tre hovedoppgaver 



• Initiere interne og eksterne kurs, hospitere og utveksle 

erfaringer og kompetanse 

Følge med på og ta del i 

fagutvikling: 



• Se på ulike modeller for organisering av intensiv 

tverrfaglig habilitering 

• Kartlegge måleinstrumenter og standardisering av bruk 

• Kartlegge effekt av ulike tverrfaglige tilbud/modeller 

 

Skaffe oversikt over kunnskap 

på feltet ved å: 



• Utvikle forslag til modeller for intensiv tverrfaglig 

habilitering  

 

• Utvikle forslag til samarbeidsformer mellom 

kommunene og HABU for koordinering av tjenestene 

 

• Utarbeide forslag til hvordan intensiv tverrfaglig 

habilitering kan inngå i standardiserte, 

kunnskapsbaserte pasientforløp 

Bidra til helhetlige og 

likeverdige tilbud i 

Helseforetakene i Helse Vest 



Praksis basert på forskning, klinisk erfaring og 

brukererfaring 

 

Vi må vite 

at det vi anbefaler har effekt 

Kunnskapsbasert praksis 



Nettverket har: 

- Arrangert fagdag for 1. og 2. linjetjeneste  

- Hospitert ved ulike HABUer  

- Deltatt på ulike tverrfaglige og særfaglige kurs 

- Juni 2018: HINE kurs for 2. linjetjenesten 

- 30. oktober 2018: Fagdag i Stavanger for 1. og 2. 

linjetjenesten ( 

Status pr nå 



• Nettverket har hatt møter med referansegruppen, og 

særskilt møte med representantene fra 

kommunehelsetjenesten 

Status forts. 



• Nettverket har: 

- Oversikt over de fleste modellene som finnes nasjonalt 

vedr intensiv tverrfaglig habilitering  

- Måleinstrumenter er skissert, men må stadig 

oppdateres pga ny kunnskap 

- Startet arbeidet med å systematisere det vi vet om 

effekt 

Status forts. 



• Utvikle forslag til modeller 

• Utvikle forslag til samarbeidsformer 

• Utvikle forslag til hvordan intensiv tverrfaglig 

habilitering kan inngå i standardiserte, 

kunnskapsbaserte pasientforløp 

Hva gjenstår: 



Takk for oppmerksomheten!  


