Mandat
Møteplassar
innan habilitering og rehabilitering
med utgangspunkt i Regional koordinerande eining (RKE)

Utarbeidd av Regionalt kompetansesenter
for habilitering og rehabilitering

Bakgrunn
Den koordinerande eininga er forankra i Spesialisthelsetenestelova og Helse- og
omsorgstenestelova, samt i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og
koordinator (2001/2012). Nettverksbygging og funksjon som RKE er oppgåver til
Regionalt kompetansesenter (ref. mandat frå Helse Vest).
For å oppfylle funksjonen som regional koordinerande eining, har kompetansesenteret
rådgjevarar med bindeleddsfunksjon i Helse Stavanger, Helse Fonna og Helse Førde i
tillegg til rådgjevar med koordinerande funksjon i Helse Bergen. Oppgåver og funksjoner
for regionale koordinerande einingar er knytt til anbefalingane i Veileder om
rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (2015).
I tråd med anbefalingane, har den Regionale koordinerande eininga opparbeida oversikt
over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringstenesta i
kommunehelsetenesta (koordinerande einingar) og i spesialisthelsetenesta i Helseregion
Vest. Oversikten utgjer eit kontaktnettverk. Kontaktnettverket skal ha ein Møteplass som
skal være eit forum for informasjon, erfaringsutveksling og samarbeid mellom kommunar
og spesialisthelsetenesta innan habilitering og rehabiliteringsområda.
Forankring
Møteplassen er forankra i Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering.
Møteplassen er forankra i Forskrift om habilitering og rehabilitering, samt Veileder om
rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (2015).
Møteplassen er forankra i lovpålagt samhandlingsavtaler (delavtale 2) mellom
kommunar og spesialisthelsetenesta i kvart helseføretaksområde.
Rådgivar for koordinerande eining i helseføretaket med bindeleddsfunksjon til
kompetansesenteret, har hovudansvar for framdrift av og invitasjon til Møteplassen.

Føremålet med Møteplassar:
1. Kontaktnettverket skal ha ein fast Møteplass i kvart føretak/føretaksområde for
dei som har koordinerande einingsfunksjon i kommunane og sjukehusa.
2. Møteplassen skal legge til rette for samhandling mellom koordinerande eining (KE)
og aktuelle samarbeidspartnarar.
3. Møteplassen skal vere ein arena for å styrke arbeidet for utvikling av, samarbeid
om, og synliggjering av tenestetilbod innan habilitering og rehabilitering både i
somatisk helse, rus og psykiatri.
4. Møteplassen skal legge til rette for erfarings- og informasjonsutveksling.
5. Møteplassen skal synliggjerast som ein del av samhandlingsstrukturen mellom
kommunar, spesialisthelsetenesta, brukarorganisasjonar og andre relevante
samarbeidspartnarar som har til oppgåve å styrke samanhengande tenestetilbod
til pasientane.
6. Møteplassen med arbeidsutval kan vere eit hensiktsmessig utgangspunkt for å
danne lokale og regionale fagnettverk for god samhandling mellom nivå (t.d. for
ivaretaking av vegleiingsplikta og for utveksling av erfaring).

Deltakarar
Møteplassen er for koordinerande einingar, leiarar og deira samarbeidspartnarar, både
offentlege og private.
Myndigheit
Møteplassen har ingen avgjerande mynde i høve oppgåver som koordinerande einingar i
kommunar eller andre tilsette har i sine stillingsfunksjonar.
Arbeidsutval for møteplassen
Kvart HF har eit arbeidsutval (AU)for kvart føretaksområde med representasjon frå både
Brukarutval og kommunar, spesialisthelsetenesta med basis i koordinerande einingar.
Arbeidsutvalet har særskilt ansvar for å bidra til utarbeiding av program og møteplan for
Møteplassen. Rådgivar leder arbeidsutvalet.
Møteverksemd/drift
Møteplassen skal arrangerast ein til to gonger i året, etter behov i det enkelte
føretaksområde. Alle deltakarar kan foreslå tema og melde ønske om innhald i
møteverksemda til AU. Tema og problemstillingar som blir tatt opp på Møteplassen må
vere av felles interesse.
Kommunikasjonsform
Invitasjon til Møteplassen blir sendt elektronisk til kontaktnettverket og andre aktuelle
samarbeidspartnarar. I tillegg blir invitasjon og anna aktuell informasjon om
Møteplassen, gjort tilgjengeleg på kompetansesenteret sine internettsider og på HF`a
sine KE inter- og intranett sider.
Evaluering av retningslinjene
Evaluering skjer etter behov og i regi av Regionalt kompetansesenter for habilitering og
rehabilitering.
I det enkelte
dømes:
o
o
o
o

føretaksområde vurderast konkretisering av punkta i retningslinjene til
Kven som er representert og tal på deltakarar i arbeidsutval
Møtehyppigheit i arbeidsutval og Møteplass
Evaluering av arbeidsform
Forankring og samarbeid lokalt
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Lokalt mandat for Møteplassen og AU innen habilitering
og rehabilitering i Helse Stavanger foretaksområde
Møteplassen i Helse Stavanger er forankret i felles regionalt mandat for
Møteplasser med utgangspunkt i Regional koordinerende enhet.
Lokal forankring
Møteplassen med arbeidsutvalg er forankret i samhandlingsstrukturen i
foretaksområdet våren 2010 gjennom presentasjon/framlegg for Seksjon for
samhandling, Toppledergruppen, Brukerutvalget og Samhandlingsutvalget i
Helse Stavanger. Senere gjennom delavtale 2b og 2c mellom kommunene og
foretaket. Kontaktnettverket skal være en synlig og integrert del av
samhandlingsstrukturen mellom Helse Stavanger og kommunene og rapporterer
til samhandlingsutvalget. (referat). Leder av fagråd for delavtale 2b og 2c mottar
kopi av møtereferat fra AU. Fylkesmannen i Rogaland mottar også kopi av
møtereferat, og møter i arbeidsutvalget.

Målgruppe for Møteplassen







Fagpersoner med oppgaver knyttet til funksjon som Koordinerende enhet
(KE) i kommunene, koordinatorer og aktuelle ledere innen helse og
omsorgstjenesten, samt andre aktuelle samarbeidsparter i kommunene
KE med samarbeidspartnere/ledere fra aktuelle fagområde/enheter og
koordinatorer i Helse Stavanger.
Aktuelle samarbeidspartnere med oppgaver og interesser innen fagområdene
habilitering og rehabilitering, representanter fra brukerorganisasjoner,
Brukerutvalget i Helse Stavanger, NAV, VID, UIS og KS
Representanter fra samarbeidspartnere i private rehabiliteringsinstitusjoner i
Helse Stavanger foretaksområde

Arbeidsutvalg (AU)
Spesialisthelsetjenesten representeres ved ledere/kontaktpersoner for KE ved
relevante enheter i Helse Stavanger, brukerrepresentant oppnevnt av
Brukerutvalget i Helse Stavanger, og en KE representant for hver av de fem
kommuneregionene oppnevnt av Samhandlingsutvalget i Helse Stavanger.
Arbeidsutvalget møtes 4 ganger i året og har særlig ansvar for utarbeiding av
program og plan for møteplassen. I tillegg blir AU møtene brukt til informasjonsog erfaringsutveksling knyttet til koordinerende enhets oppgaver på tvers av
nivåene, og andre aktuelle tema innen habilitering og rehabiliteringsområdene.
Møteplassen arrangeres 1-2 ganger pr år og kan ha ulike målgrupper og tema.

AU representanter:
Hallfrid Kristoffersen, Brukerutvalget Helse Stavanger
Elin Sandsmark, KE Eigersund kommune, Dalane kommuneregion
Anneth Svela, KE Time kommune, Jæren kommuneregion
Siv Skjennum Vigesdal, KE Sandnes kommune
Ingrid R. Strømsvold, rådgiver levekår og Kjell Inge Vestre, Leder fysio- og
ergoterapiavdeling, Stavanger kommune
Tonje Moen Skjæveland, systemkoordinator Strand kommune, Ryfylke
kommuneregion
Bjørg Odland, Rådgiver, Statsforvalteren i Rogaland
Helse Stavanger HF:
Kari Helene Bjo Reinås, Avdelingssjef, Barne- og ungdomshabilitering,
Siw Nybø, Seksjonsleder, habiliteringstjenesten for voksne,
My Torkildsen, Avdelingssjef AFMR
Edda Bryndis Sigurbjörnsdôttir slagpost, Nevrosenteret,
Kjersti Eide, rådgiver koordinerende enhet i Helse Stavanger (leder av AU)
Kopimottaker: Faglig samhandlingsutvalg og Statsforvalteren i Rogaland
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