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Generelle kommentarar:
Haukeland universitetssjukehus (HUS) meiner at høyringsutkastet er omfattande, grundig og inneheld
mange viktige tiltak. Det er identifisert over 60 satsingsområder/tiltak. Omfanget og organisering av
utkastet gjer det imidlertid vanskeleg å sjå ei klar retning i planen. Det går fram av planutkastet at dei
prioriterte tiltaka i planen er samla i samandraget, men ei tydelegare prioritering og grunngjeving av
denne ville styrke rapporten.
Haukeland universitetssjukehus er opptatt av at prioriterte tiltak skal bli gjennomført. For å få dette til
ønskjer ein å gjera formuleringane i planen mest mogeleg forpliktande. Det er ønskeleg at dei høgast
prioriterte tiltak blir innarbeidd i dei komande styringsdokumenta til helseføretaka og i Helse Vest
sine eigne handlingsplanar.
Gjennomføring av tiltaka krev medverknad frå svært mange aktørar og fagområder. Mange av tiltaka
krev finansiell styrking, men dette er ikkje omtala i høyringsutkastet. Både kommunane og forskingsog utdanningsinstitusjonane må involverast på ein forpliktande måte for å kunne få til den utvikling
ein ønskjer. Det er i den samanheng naturleg å nytte etablert samarbeidsstruktur. Det er allereie under
arbeid fleire utviklingsprosjekt lokalt som aktuelle tiltak kan knytast opp mot. Spesielt når det gjeld
pasientforløp har det vore og er det pågåande prosjekt der habilitering og rehabilitering er ein naturleg
del. Det bør vurderast nærare om prioriterte tiltak skal organiserast som eigne prosjekt, eller om dei
bør bli knytt opp mot eksisterande utviklingsarbeid.

Arbeidsdeling mellom spesialisthelsetenesta og kommunane:
Høringsutkastet inneheld tiltak som vil kunne styrke dei spesialiserte habiliterings- og
rehabiliteringstenestene. Dette skjer samtidig med at det blant anna gjennom samhandlingsreforma og
primærhelsemeldinga blir lagt opp til at større del av ansvaret skal leggast til kommunane.

Besøksadresse: Haukeland universitetssykehus, Jonas Liesvei 65, Postadresse: Helse Bergen HF, 5021 Bergen
Telefon 55 97 50 00 – Innvalg 55 97 47 14 – Telefaks 55 97 47 85, E-post: postmottak@helse-bergen.no
Foretaksnr. NO 983974724 mva.
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Vi saknar ei grunnleggande drøfting av om dagens ordningar er tenlege på noko lengre sikt. Behovet
for dagens tenestetilbod, til dei brukargruppene som no får desse tilboda, er avgjort til stades, jamvel
om det er eit behov for å lage klare kriterier for kva som i framtida skal vere spesialisthelsetenesta sitt
ansvar og kva som skal bli teke hand om i kommunane. Det er viktig at det i planen kap.7 er definert
ansvarsområder. Det er viktig at definisjonen som i planen blir gjort i spesialisthelsetenesta blir følgd
opp lokalt med samarbeidande kommunar. Erfaringa er at det er ulike vurderingar mellom nivåa i høve
arbeidsdelinga.
Formuleringa om at ein skal unngå nedbygging i spesialisthelsetenesta fram til kommunane har
kompetanse og kapasitet til å ta et større ansvar meiner vi bør endrast. Vi er av den oppfatning at det
må skje ei satsing på den spesialiserte habiliteringa og rehabiliteringa samtidig med at ein utviklar det
kommunale tilbodet. Dette er som det også går fram av planen nødvendig på grunn av:
-

Aukande alder, aukande komorbiditet og aukande kompleksitet.
Fleire yngre, livslangt perspektiv, tap av gode leveår
Behov for spesialisert kompetanse og intensitet
Når det er nødvendig med tverrfaglege, spesialiserte vurderingar/tiltak det ikkje er mogeleg å
få til i kommunane.
- Det er eit stadig aukande krav om forsking og dokumentasjon. Spesialisthelsetenesta har eit
spesielt behov for forsking med etablering av robuste forskingsmiljø. Det er behov for
styrking av habiliterings- og rehabiliteringsforskinga.
Det er no evidence-baserte data for at rehabilitering som intervensjon betrar både livskvalitet, yteevne
og levetid for kronisk sjuke, mellom anna for Kols-pasientar. Den nye prioriteringsveilederen for
lungesjukdommar har opna for rett til rehabilitering i spesialisthelsetenesta for Kols-pasientar av alle
alvorsgrader. Det er og ynskje om kvalitetsregister for å kunne måle effekten av behandlinga.

Pasientforløp og rettleiingsansvar:
For å kunne tilby rettleiing til kommunane på habiliterings- og rehabiliteringsområdet må ein ha eigen
klinisk aktivitet innan fagfeltet i tillegg til teoretisk kompetanse. Habiliterings- og
rehabiliteringstilboda må utviklast i eit forpliktande samspel mellom kommunar og
spesialisthelsetenesta, basert på semje om kva som er gode pasientforløp og kva desse krev av
fagkompetanse. Det er store variasjonar når det gjeld kva type rehabilitering ulike brukargrupper har
behov for og i kva grad og kor lenge det er behov for rehabilitering i spesialisthelsetenesta.
Vi ser behov for at det skjer noko sekundærrehabilitering/førebygging i spesialisthelsetenesta i tilfelle
der pasienten sin funksjon utviklar seg negativt. Ofte kan det vera vanskeleg å definere/fange opp eit
rehabiliteringsbehov som har utvikla seg over tid. Tapet kan vere ei følgje av sjukdomen , men kan og
skuldast nedsett mogelegheit for å vera fysisk aktiv. Spesialisert rehabilitering kan då vera nødvendig
både for å betre funksjon og for å hindre ytterlegare funksjonstap. Dette er og ei vesentleg side av
førebygging, og det er viktig at ein ikkje definerer rehabiliteringsbehovet for snevert.
Det er behov for å utarbeide ein meir detaljert oversikt over innhald og kompetanse/tilbod ved dei
ulike rehabiliteringsinstitusjonane, med mål om rett pasient får rehabilitering rett stad(jfr. kompleksitet
i sjukdom/problem-bilde).
Det er framleis behov for å styrke arbeidet med individuell plan og koordinatorrolla. Det er her
naturleg å sjå nærare på det som skjer i arbeidet med pakkeforløp kreft der koordinatorrolla er sentral.
Det er tenkt vidareføring av pakkeforløp til andre fagområder som. t.d psykisk helse.
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Vi støtter meir bruk av ambulante tenester og forslaget om evaluering av ambulant team (bindeledd
mellom sjukehus og kommune i overføringsfasen) mellom anna knytt til ESD Stroke Bergen
prosjektet. Det er viktig at dei som inngår i ambulant team, har solid klinisk erfaring og erfaring med å
rettleie. I Bergen kommune er det oppretta tverrfaglege innsatsteam som følgjer opp pasientane i
kommunen etter dei er komne heim og har et tett samarbeid med spesialisthelsetenesta. Vi erfarer at
dette er ei hensiktsmessig organisering for å styrke behandlingskjeda, og støtter både etablering av
ambulante team/tenester og innsatsteam.
Vi meiner det vil være behov for seinfase- rehabiliteringstilbod som bl.a. kan gis i grupper. Aktuelle
problemstillingar kan som nemnt i planen f.eks. være kognitive utfordringar, samansette
funksjonsutfall, nedsett hukommelse, fatigue, Constrait induced movement theraphy(CI)-terapi og
språk. Tilbodet kan gjennomførast som faste forløp med til dømes opphald på 2 - 4 veker der det blir
meir intensitet og muligheiter for erfaringsutveksling mellom pasientane. I polikliniske grupper har vi
erfart at pasientane trekker frem gruppesamling som ein viktig læringsarena i sin rehabilitering.
Haukeland universitetssjukehus meiner dette er ei viktig satsing og organisering for nokre
pasientgrupper.
Vi viser her til andre helseføretak som har ulike gruppetilbod

o Sunnaas Sykehus HF, ulike gruppeopphold (se link under for informasjon)
http://www.sunnaas.no/pasient/behandlingstilbud/gruppeopphold
o Sykehuset Innlandet HF, Ottestad (CI- terapi gruppeopphold)
o St. Olavs, CI- terapi gruppeopphold
Vi meiner dette i stor grad høyrer inn under spesialisert rehabilitering og at det i all hovudsak
ikkje kan forventast at kommunen innehar kompetanse til denne type rehabilitering.
Ambulant og poliklinisk verksemd er viktig også ved tidlig rehabilitering for nokre
pasientgrupper, og truleg eit aukande tal pasientar i framtida. Om det er behov for poliklinisk
eller ambulant verksemd er avhengig av pasienten sitt funksjonsnivå og alvoret i sjukdomen.
Habiliteringsforløpet:
Planen for habilitering skulle kanskje ha vore tydelegare skild ut frå planen for rehabilitering. Vi må
vere villige til å vurdere mogleg styrking av habiliteringstenestene slik at dei har reell kapasitet til å
møte behova for habilitering.
Talet på legar i vaksenhabiliteringa pr. innbyggar ligg i Helse Vest på 42 % av landsgjennomsnittet,
psykologar 63 % og anna tverrfagleg personell 64 %. http://www.habilitering.no/wpcontent/uploads/2014/10/Bemanningskartlegging-2014-voksenhab.pdf
Legar og dei andre fag profesjonane må prioritere det daglege pasientarbeidet og har avgrensa
kapasitet til å arbeide med kvalitetsforbetring og fagutvikling. Det er eit klart behov for å tilføre
ressursar for både å kunne gje befolkninga eit tilfredsstillande fagleg tilbod, imøtekomme
forventningar frå førstelinetenesta om spesialkompetanse og i tillegg arbeide med regionale
kompetansenettverk (pkt. 6.3) og å kome i gang med forsking (punkt 8). Vi har stor uro for den svake
legedekninga i habiliteringstenesta for vaksne og vil foreslå at dette temaet vert løfta fram som eit høgt
prioritert område.

Brukarmedverknad og pårørande si rolle:
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Haukeland universitetssjukehus er nøgd med fokus på brukarmedverknad og bidrar gjerne i arbeidet
med utvikling av tenestane basert på brukarne sine eigne mål. Pårørande si rolle som ressurs er i liten
grad omtala i høyringsutkastet. For mange av dei aktuelle brukargruppene innehar pårørande ei viktig
rolle, for mange blir brukarrolla ivaretatt gjennom pårørande. Denne burde i større grad vore omtala.

Kompetanseutvikling og forsking
Vi støtter tilrådinga om å opprette et regionalt kvalitetsregister med oppstart i Bergen for
rehabilitering som inkluderer alle AFMR i regionen og som inkluderer pasientrapporterte data
(PROMs)
Det bør etablerast samtidig praksis for ulike utdanningsgrupper i tillegg til tradisjonell sær fagleg
praksis.
I konkurranse med tradisjonelle medisinske fag, oftast biomedisinsk orienterte fag, taper
rehabiliteringsprosjekt. De store faga blir større og de små blir verande små. Når
rehabiliteringsprosjekt søkjer på lik linje med forskingssterke etablerte miljø som har fått store
nasjonale og internasjonale miljø i ryggen gjennom mange års samarbeid (som gir mange «poeng»),
når ikkje rehabiliteringsprosjekta opp, sjølv om prosjekta i seg sjølv er gode. Vi meiner at det bør
lagast eit eige program for eller satsast systematisk på habiliterings- og rehabiliteringsforsking, klinisk
forsking og helsetenesteforsking, slik som er blitt gjort med suksess for psykiatrien (Rapport forsking
2014 Psykisk helsevern). Strategiske midlar og forskarutdanning er sentralt. For Helse Øst var det (før
samanslåinga til Helse Sør-Øst) et eige panel som vurderte søknader med tanke på
rehabiliteringsprosjekter. Skiping av postdoc-stillingar vil og kunne være et virkemiddel med kraft til å
bygge opp forskingssamarbeid på tvers i regionen. På side xi om forsking pkt.2 bør ein endre
formuleringa frå vurdere til at ein bør øyremerke midlar til doktorgradsprosjekt.
Styrking av kompetansesenteret for forsking, fagutvikling og nettverksbygging er viktig. Styrkinga
kan nyttast til frigjering av ressursar i fagmiljøa, mellom anna etablering av prosjektstillingar i
habiliteringstenesta. Ein må satse på både klinisk forsking og helsetenesteforsking.
Regionale funksjonar;
Det er viktig at det er løfta frem behov for tydeliggjøring av de regionale funksjonane innan
rehabilitering.

Med vennleg helsing,

Alf Henrik Andreassen (sign.)
Fagdirektør

Vedlegg: Innspel frå aktuelle tenester

Magne Høgelid (sign.)
Rådgjevar

- Fremmehelseoglioskralitet

Helse Vest RHF
Att. Hilde Rudlang
Postboks 303, Forus
4066 Stavanger
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regional plan for habilitering

Reidun Rasmussen Mjør, tlf
53491000

og rehabilitering

STORD,
07.10.2015

i Helse Vest

Vi ønskjer å gje honnør for innhaldet i planen. Vi opplever at både habiliterings- og rehabilitetsfeltet vert
skildra på ein god måte. Planen er oversiktleg med ei inndeling som er klar på kva tiltak som er tilrådd og
den gjer tydelegare skilnaden mellom fagfelta enn vi har sett i tidlegare føringar. Planen gjer god
bakgrunnsinformasjon, samstundes som den er kort og konkret i samandragsdelen.
Regional plan for habilitering og rehabilitering 2016-2020 framstår først og fremst som ein overordna
«retningsplan». Den peiker på behov for styrking av fagområda innan spesialist-helsetenesta, nyttar
mykje omgrepet bør, har eit sørge-for-perspektiv, og gjer ikkje så mange konkrete føringar til
enkeltføretak. Helse Fonna støttar forslaga til tiltak i planen knytt til både habiliterings- og
rehabiliteringsfeltet. Tiltak må setjast i verk etter kvart som vi på eit overordna nivå klarer å prioritera
auka innsats gjennom strategiar og budsjett.
Kommentarar/innspel

til planen

Det vert vist utviklingstrekk i befolkninga sine behov, overordna føringar, grunnleggande fagleg
orientering om mål og retning og forståing av fagområda. Dette er nyttig bakgrunnsstoff for å
forstå planen.
Planen omtalar oppgåve- og ansvarsdeling mellom kommunehelsetenesta og
spesialisthelsetenesta og utfordringar i grensesnittet mellom nivåa. Dette er utfordringar som
fagmiljøa kjenner seg igjen i. Det er positivt at planen peikar på løysingar for å styrka
samhandlinga mellom dei ulike aktørane innan fagfelta.
Innan rehabilitering vert det peika på behovet for ambulante tenester, tidleg støtta utskriving og
rettleiing overfor kommunehelsetenesta. Det er eit ønskje å kunne gje betre rådgjeving til

Helse Fonna
P.Boks:2170
5504Haugesund
Foret.nr:983974694
Bank.5082.08.47218

Kontaktinfo:
Sentralbord:
05253
Telefaks:52732002
post@helse-fonna.no
www.helse-fonna.no

Fakturaadresse:
HelseFonnaHF
Rekneskap,
Postboks
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5504Haugesund
Tlf:05253

•

Helse Fonna

kommunane, gjerne ved bruk av ambulante tenester, dersom ein på sikt får kapasitet til dette. I
planen vert det føreslått at Helse Vest initierer eit regionalt utviklings-/innovasjonsprosjekt som
ser på mogleiken for meir bruk av ambulante tenester. Vi støttar forslaget om gjennomføring av
eit slikt prosjekt.
Planen peikar på behov for samhandling mellom seksjon fysikalsk medisin og rehabilitering og
akuttavdelingar ved sjukehusa, samhandling kring rehabiliteringstenester i tidleg fase internt i
føretaket, bruk av spesialistkompetansen ved andre sengeposter. Intern samhandling er eit aktuelt
forbetringsområde som vi kjenner oss igjen i. Det blir jobba med konkrete tiltak i Helse Fonna.
Det er positivt at det er gjennomført eit analyse-arbeid i høve bruk av tenestar i befolkninga
innafor dei fire helseføretaksområda. Statusskildring av pasientstraumar og på kva tilbod som vert
gjeve i dei ulike helseføretaka er nyttig, sjølv om det kan stillast spørsmål ved kor sikre og
samanliknbare nokre av tala er. Denne usikkerheten i seg sjølv viser behovet for meir samla
forståing av koding og registringspraksis. Det er positivt at Helse Vest RHF vil initiera meir
samling av aktuelle fagpersonar og opplæring kring lik registreringspraksis.
Det er bra at planen 6g famner om dei private rehabiliteringsinstitusjonane
ansvarsdeling mellom dei og helseføretaka.
Vi støtter planen sin omtale om styrking av kunnskapsgrunnlaget
forsking innan eit noko forskingssvakt fagområde.

og oppgåve- og

innan fagfelta og behov for meir

Det er viktig at tenester innan psykisk helsevern for pasientar knytt til habiliteringsfeltet vert
styrka, for å sikre at denne pasientgruppa får same tilbod som andre.
Det at CFS/ME hjå barn, ei pasientgruppe som aukar, er lagt til habiliteringstenesta vil påverka
det samla kapasitetsbehovet innan barnehabiliteringsfeltet. Dette forholdet kunne vore omtalt i
planen.
Gjennomføring av fagrevisjon er eit positivt tiltak

Helse Fonna HF
-

Olav Klausen
Administrende direktør
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Høyringssvar – regional plan for habilitering og rehabilitering i Helse
Vest frå Hå kommune.
Viser til høyringsbrev ref.: 2015/1953 av dato 15.06.15 som gjeld revidering av den eksisterande planen
for habilitering og rehabilitering frå 2006 i Helse Vest.
Hå kommune er positive til den nye planen. Vi reknar ikkje med at denne høyringa inneber store
endringar i fordelinga av oppgåvene i vekslingsfeltet mellom spesialisthelsetenesta og kommunane, men
ei forbetring for pasientane og kommunen. Hå kommune reknar med at alt som gjeld krav og
forventingar til kommunane som endrar oppgåvefordelinga, eller har kostnadsmessige konsekvensar for
kommunen, vert drøfta i samhandlingsutvalet og teke med i samarbeidsavtalane.
Vi vil kome med nokre kommentarar til kapittel 5 som gjeld vekslingsfeltet mellom spesialishelsetenesta
og kommunane.
5.1. Forslag til forberingstiltak knytt til samarbeidsavtaler og samhandslingsverktøy
Det er nå vanskar med å få til ein god flyt mellom sjukehus og kommune for pasientar som treng
rehabilitering og IP, når pasienten blir utskriven frå sjukehuset og ført over til heimekommunen. Vanskane
oppstår ved vurdering av behov for habiliterings og rehabilitering, behov for IP (individuell plan) og
koordinator. Vi er einige i prinsippa i kap 5.1., men vil kome med følgjande presiseringar:
 At det blir utvikla ein felles forståelse og respekt for kvarande sitt arbeidsområdet
 At det blir ein felles elektronisk IP for sjukehus og kommune, og at det blir utarbeidd tydelige
kriterier for kven som har krav på IP.
 At alle parter deltek i bruken av IP.
 At det er sterkt fokus på felles opplæring, som igjen vil føre til felles forståing av kvarandre sitt
område.
 Sterk støtte til forslaget om å etablere og gjennomføre eit implementeringsprosjekt i samarbeid
mellom spesialisthelsetenesta og kommunar for å prøve ut praktisk gjennomføring av
retningslinjer for koordinator og IP i helseføretaka , og meldingsutveksling til koordinerande
eningar i kommunane.
5.2. Førebygging og tidleg oppdatering
Helseforetaka skal satse innan førebygging og vi vil at følgjande skal bli tatt med i forbetringstiltaka:
• Førebygging må skje i samarbeid med frisklivssentralane i kommunen.
• Mandatet til fagråda for samarbeidsavtalene må spissast, slik at ein kan spisse innsatsen mot
oppgåvene og utfordringane som oppstår i vekslingsfelta.
5.3. Ambulant verksemd og tidleg støtta utskriving
Vi ser positivt på dette utviklings-/innovasjonsprosjektet der ein vil sjå nærare på moglegheitane for meir
bruk av ambulante tenester, og reknar med i den grad det forpliktar kommunen utover nåverande
avtaler, vil det bli tatt opp i samhandlingsutvalet.
Vi ønskjer i tilegg at prosjektet
• Vurderar web-basert pasientundervisning knytta til behandlar.
5.4. Råd, rettleiing og komeptaseutvikling
Deling av kompetanse er relevant for alle parter. Vi vil derfor forslå at det vert lagt til rette for ein
kursportal som er lett tilgjengeleg for alle partar. I denne portalen forestlår vi at det blir lagt til rette for
at ein kan melde inn spørsmål, få oversikt over kva spesialisthelsetenesta kan tilby av veileding, og ikkje
minst oversikt over alle kursa som både er fastsatt og planlagt fram i tid.
5.5. Brukarperspektivet og pasient- og pårørandeopplæring
Vi ser positivt på forbetringstiltaka som er nemnde her, og vil be om at orientering om frisklivssentralane
blir tatt med i pasient- og pårørandeopplæringa.
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5.5. Rolla til fastlegen i (re)habiliteringsforløpet
I første kulepunkt vil vi førelså at ein i den andre setninga endrar bør til må, slik: «Ein må også søke å få
gjort sjekklista tilgjengeleg i fastlegane sin EPJ etter mal frå tidlegare samarbeid mellom
praksiskonsulentar og kliniske avdelingar i Helse Bergen- og EPJ leverandør. «
I tillegg ber vi om denne presiseringa blir tatt med.
• Spesialisthelsetenesta bør ha endå meir fokus på kva som skal skje etter utskriving, det som
fastlegen har ansvar for, med rågjeving til legen.

Med vennlig hilsen
Vigdis M. Austdal
Kommunalsjef
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Melding om vedtak - Høringsuttale til regional plan for
habilitering og rehabilitering i helse vest.
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 30.09.2015
Vedtak til uttale:
Askøy kommune støtter Regional plan for habilitering og rehabilitering i Helse Vest slik den
foreligger.

Med hilsen
Else Gammelsrød
leder politisk sekretariat
Kristin Ådlandsvik
konsulent
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift
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Org.nr:
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Høringsuttalelse Regional plan for habilitering og rehabilitering
EILA

ESARK-03-201500090-133

Hva saken gjelder:
Helse Vest har sendt på høring utkast til revidert Regional plan for habilitering og rehabilitering 20162020. Høringsfrist er 9. oktober 2015.
Regional plan for habilitering og rehabilitering skal være Helse Vest sin strategi for å videreutvikle
habiliterings- og rehabiliteringsfeltet og oppnå koordinerte og sammenhengende tjenester for pasientene.
Planen gjelder somatisk habilitering og rehabilitering.
I høringssvaret fra Bergen kommune vektlegges i hovedsak områder som berører samhandling mellom
tjenestenivåene, og i mindre grad det som omhandler intern (re)habiliteringsvirksomhet i Helse Vest
(helseforetakene).
Planen legger til grunn definisjonen av habilitering og rehabilitering som framgår av Forskrift om
habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator (2011):
«Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens
egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse
sosialt og i samfunnet».
Planen bygger på følgende føringer:
- Samhandlingsreformen og de etterfølgende lov- og forskriftsendringene legger til grunn at
pasientene skal få helsetilbud så nært hjemmet som mulig. Et grunnleggende prinsipp er at
hovedtyngden av habilitering og rehabilitering skal skje i hjemkommunen til pasienten, mens
spesialisthelsetjenesten skal bidra med spesialisert kompetanse og veiledning
Fram til kommunene har kapasitet og kompetanse til å ta et større ansvar for habilitering og
rehabilitering, skal en unngå nedbygging i spesialisthelsetjenesten. For å bidra til at kommunene
skal kunne løse oppgavene sine skal spesialisthelsetjenesten gi råd og veiledning og bidra til
kunnskaps- og kompetanseutveksling.
- Helsedirektoratets anbefalinger for ansvarsfordeling mellom tjenestenivåene i rapporten
«Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på
rehabiliteringsområdet» (2012).
- Systematisk samarbeid mellom tjenestenivåene på individ- og systemnivå skal sikres gjennom
samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommunene, forskriftsfestede samarbeidsverktøy
(individuell plan, koordinator og koordinerende enhet) og veiledningsplikten til
spesialisthelsetjenesten.
I forslaget til Regional plan for habilitering og rehabilitering i Helse Vest er satsningsområdene
samhandling og brukermedvirkning, tydelig ansvarsplassering, pasientforløp, forskning og
kunnskapsutvikling, kapasitet og kompetanse, datakvalitet.
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Planen identifiserer hovedtrinnene i habiliterings- og rehabiliteringsforløp som en pasient kan møte fra
hjemmet via primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og tilbake i hjemmet. For hvert trinn er
kunnskapsgrunnlaget vurdert, og det er påpekt flaskehalser og brudd i pasientforløpene. Særlig vektlegges
fasene i pasientforløpet der ansvaret for pasientene skifter nivå: i planen kalt «vekslingsfelt».
Forslag til forbedringstiltak
Det er foreslått en rekke forbedringstiltak for å bedre samhandling for å oppnå koordinerte og
sammenhengende tjenester for pasientene blant annet:
Kap. 5.1 Samhandlingsverktøy og samarbeidsavtaler
- Implementere samarbeidsavtale 2 og samarbeidsavtale 3-5 i samarbeid mellom
sykehus/helseforetak og kommunene. Dette innebærer å ta i bruk individuell plan (IP) og
koordinator som samhandlingsverktøy mellom pasient, sykehus og kommune, samt å bruke
koordinerende enhet (KE) som kontaktpunkt for meldinger om behov for habilitering og
rehabilitering, IP og koordinator. Det foreslås et implementeringsprosjekt i samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten og kommuner for å prøve ut disse samhandlingsverktøyene i praksis.
Utvikling av velfungerende IKT-løsninger er en forutsetning for vellykket implementering.
Kap. 5.2 Forebygging og tidlig oppdaging
- For å styrke helsefremmende og forebyggende arbeid skal helseforetakene forebygge gjennom
rask diagnostisering, ved å integrere forebyggende innsats i hele pasientforløpet og gi pasient- og
pårørendeopplæring.
Kap. 5.3 og 7.1 Ambulant virksomhet og tidlig støttet utskrivning
- Helse Vest initierer et regionalt utviklings/ innovasjonsprosjekt som evaluerer og ser nærmere på
mulighetene for bruk av ambulante tjenester. Prosjektet kan bygge på erfaringer fra blant annet
voksenhabiliteringsfeltet og prosjektet «Slagbehandlingskjeden i Bergen».
Kap. 5.4 Råd, veiledning og kompetanseutveksling
- Helseforetakene etablerer tverrfaglige nettverk for kompetanseutveksling mellom
spesialisthelsetjeneste og kommune.
- Helseforetakene etablerer prosjekt i samarbeid med kommuner for å utvikle rutiner for samarbeid i
forhold til enkeltpasienter. Målet er å sikre reell kompetanseoverføring mellom nivåene og
kontinuerlige tjenester for pasienten.
Kap. 5.5 Brukerperspektivet og pasient- og pårørendeopplæring
- Pasientens egne mål er kjernen i rehabiliteringsprosess og – tiltak, og dette skal gjennom konkrete
tiltak prege møtet med brukeren og innretting av tjenestene på systemnivå.
- Pasient- og pårørende opplæring må inkluderes i pasientforløpene, både individuelt og i
gruppebaserte tilbud.
Kap. 5.6 Rollen til fastlegen i (re)habiliteringsforløpet
- Helse Vest tar initiativ til at det blir utarbeidet en felles (regional) sjekkliste for fastleger om
henvisninger til habilitering og rehabilitering.
- Spesialisthelsetjenesten skal ha som rutine å sende kopi av epikrise, rapporter, møtereferat m.m. til
fastlegen (dersom pasienten ikke motsetter seg dette).
- Praksiskonsulentene og fagenhetene kan samarbeide om dialog med fastleger om
problemstillinger knyttet til oppfølging av samarbeidsavtale 2.
Kap. 6.3 Habiliteringsforløpet - utrednings- og behandlings-/tiltaksfasen i spesialisthelsetjenesten
- Det er behov for å avklare ansvars- og oppgavefordelingen internt i spesialisthelsetjenesten for de
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pasientene som ifølge prioriteringsveilederen kan ha rett til habilitering i spesialisthelsetjenesten,
og som befinner seg i en gråsone mellom ulike tjenester (for eksempel mellom
habiliteringstjenesten og psykisk helsevern).
Helse Vest initierer et regionalt samarbeid om å utarbeide standardiserte, kunnskapsbaserte
pasientforløp i habilitering.
Helseforetakene må styrke kompetanse og kapasitet innen habiliteringsfeltet; med særlig vekt på
nyrekruttering av spesialister og tilrettelegging for økt grad av relevant videreutdanning og
forskningsvirksomhet.

Kap. 7.1- 7.2 Rehabiliteringsforløpet – tidlig- og senfase
- Helseforetakene utvikler standardiserte pasientforløp på tvers av avdelinger/klinikker for å sikre
samarbeidsrutiner og klar oppgavedeling mellom akuttavdelinger og rehabiliteringsavdelingen.
Bevisstheten om at rehabilitering skal være en del av behandlingskjedene styrkes.
- Helseforetakene må sørge for tidlig kontakt med kommunene (koordinerende enhet) for tidlig
planlegging av tverrfaglig rehabilitering.
- Øke oppmerksomheten på overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og de private
rehabiliteringsinstitusjonene. Ved revisjon av Tjenesteavtale 2 mellom helseforetakene og
kommunen inkluderes de private rehabiliteringsinstitusjonene i avtalen.
- Ved utvikling av standardiserte pasientforløp for ulike pasientgrupper må helseforetakene
inkludere senfase- rehabilitering.
- Helseforetakene bør i større grad gjør bruk av tverrfaglig poliklinikk og ambulante tjenester for
pasienter med behov for rehabilitering i senfase.
- Helseforetakene inkluderer tjenestene i de private rehabiliteringsinstitusjonene i pasientforløp som
utvikles, og bør i større grad samarbeide med de private rehabiliteringsinstitusjonene om å utvikle
ytterligere spesialiserte tilbud for utvalgte pasientgrupper.
Byrådets vurderinger:
Byrådet støtter utkastet til Regional plan for habilitering og rehabilitering 2016- 2020 med følgende
merknader.
Samhandling og pasientforløp
Det er positivt at det blir mer samkjøring av habilitering og rehabilitering i hele Helse Vest, og
samordning internt mellom akutt- og rehabiliteringsavdelingene på sykehusene. Særlig positivt er det at
forebyggings- og rehabiliteringstanken skal fremmes i alle avdelingene, blant annet ved at en tilstreber
rask diagnostisering og igangsetting av rehabilitering så tidlig som mulig under sykehusoppholdet.
Forslaget om å utarbeide standardiserte pasientforløp i habilitering og rehabilitering er positivt da det gir
trygghet og forutsigbarhet for pasient og helsepersonell, god utnyttelse av ressursene og legger grunnlaget
for god samhandling mellom tjenestenivåene. Bergen kommune har gode erfaringer med
samarbeidsprosjektet «Slagbehandlingskjeden i Bergen» der målsettingen var å etablere en
sammenhengende rehabiliteringskjede fra spesialisthelsetjenesten til sykehjem, dagtilbud og tiltak i eget
hjem. Som en følge av prosjektet har Bergen kommune etablert fire Innsatsteam som jobber etter
metodikken Tidlig støttet utskriving (ESD). Pasienter innenfor definerte målgrupper får her tverrfaglig
oppfølging i første fase etter utskriving fra sykehus. Det er positivt at Helse Vest vil bruke erfaringene fra
dette prosjektet i utvikling av pasientforløp, og det forventes at kommunene blir involvert i dette arbeidet.
Det foreslås forbedringstiltak for å oppnå koordinerte og sammenhengende tjenester for barn og unge som
har sammensatte behov (for eksempel både somatiske og psykiske vansker). Dette er viktig da disse
pasientene på grunn av mangelfull samordning internt i spesialisthelsetjenesten kan «falle mellom to
stoler», noe som også er en kjent problemstilling også i kommunehelsetjenesten. Disse barna og
ungdommene må oppsøke ulike tjenester for sine ulike hjelpebehov og diagnoser, og opplever de største
avvisningene fra et hjelpeapparat der «hver plage har sin tjeneste». Derfor har de i særlig grad behov for
3

koordinerende bistand når tjenestene ikke makter å samarbeide godt nok (Ungdata, Nasjonale tall 2014,
NOVA rapport 7/2015).
For at pasientene skal få helhetlige (re)habiliteringsforløp og at kommunen skal kunne gi de forsvarlige
tjenester, er det viktig at pasientens behov meldes tidligst mulig fra spesialisthelsetjenesten. Likeledes er
det gode pasienttiltak at arbeidet med IP blir satt i gang allerede i spesialisthelsetjenesten dersom
pasienten har behov for dette. Forslaget om å implementere eksisterende samhandlingsverktøy støttes.
Bergen kommune er positiv til å delta i utvikling av IKT-løsninger som kan forenkle daglig
kommunikasjon mellom ansvarsnivåene og ikke minst samarbeid om IP og koordinator.
For en del pasientgrupper er det evidens for at senfase rehabilitering i kjente omgivelser gir større effekt
enn i institusjonsmiljø. Samtidig vil en rekke av disse pasientene ha behov for et spesialisert
rehabiliteringstilbud i perioder. Forslaget om å inkludere senfase rehabilitering, og de private
rehabiliteringsinstitusjoner i pasientforløpet, er positivt da det vil bedre kvaliteten på tilbudet ved at
samhandling og koordinering mellom aktørene bedres. Også her bør kommunene involveres i utvikling av
pasientforløp. Det bør videre bli en tydeligere avklaring av ansvarsområdene mellom tjenestenivåene, og
mellom kommunen og de private rehabiliteringsinstitusjonene.
Spesialisthelsetjenesten vil utrede muligheten for å etablere ambulante team som skal følge opp
pasientene ved utskriving. Dette ses på som et positivt tiltak for å sikre at tiltakene glir mer sømløst. Det
samme gjelder utvidelse av poliklinisk tilbud i senfase rehabilitering. Samtidig understrekes betydningen
av at fagfolk fra spesialisthelsetjenesten ved behov gir helsepersonell i kommunen veiledning når
pasienter utskrives til hjemmet.
Kompetanse og kunnskapsutveksling
Planen foreslår samarbeid med utdanningsinstitusjonene for helsepersonell på alle utdanningsnivå, for å
bedre kunnskap om habilitering og rehabilitering i alle profesjonsutdanningene. Dette er et viktig forslag
som bør skje tverrfaglig og må også gjenspeiles i studentenes praksis for at vi skal lykkes bedre.
Det gis tilslutning til at kompetanse om syn og kognitiv svikt bør økes, dette gjelder både i
helseforetakene og i kommunene. Oppgave og ansvarsfordeling ved sansetap må også avtales nærmere
mellom tjenestenivåene for at pasientene skal få best mulig tilbud tidligst mulig.
Planen understreker behovet for styrking av møteplasser mellom ansatte i helseforetaket og
kommunehelsetjenesten. Kommunen har god erfaring med samarbeid med spesialisthelsetjenesten om
utviklingsarbeid og kompetansehevende tiltak. For å styrke samarbeidet på flere måter er det viktig at det
etableres både prosjekter og kompetanseheving hvor ansatte fra begge nivå deltar på lik linje.
Hospitering er en god måte å overføre kunnskap på. Tradisjonelt er det ansatte i kommunen som deltar på
hospitering på sykehusene. Byrådet ønsker å understreke viktigheten av at også ansatte på institusjonene
kan hospitere i kommunehelsetjenesten for å få større forståelse for arbeidsforholdene og oppgavene i
kommunehelsetjenesten.
Fastlegens rolle i (re)habiliteringsforløpet
Fastlegene har en meget viktig funksjon i habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet og helseforetaket vil
bedre dette samarbeidet, dette støttes. Utarbeiding av en sjekkliste til hjelp for legene som
skal henvise til habilitering og rehabiliteringer er et klokt grep. I tillegg vil helseforetaket sende hyppigere
epikriser og referater fra sine møter til fastlegene. For at dette skal bli mest mulig hensiktsmessig må de
ulike dataprogrammer og journalsystem kommunisere med hverandre.
Brukerperspektivet og pasient- og pårørendeopplæring
Helseforetaket foreslår at det på spesialistnivå skal være større fokus på opplæring av pårørende for å
mestre den totale situasjonen de og pasienter er kommet i. Det er også viktig å orientere pårørende om
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mulig videre forløp for pasienten, og om hva som er mulig å oppnå med behandling slik at ikke
urealistiske forventninger blir skapt ved overføring til kommunehelsetjenesten. I tråd med kommunenes
erfaring med brukerundersøkelser er det viktig at helseforetaket i større grad vil gjennomføre flere
brukerundersøkelser for å styrke brukerperspektivet.
Begrunnelse for fremleggelse for komite for helse og sosial:
Byrådets fullmakter § 7, vedtatt av bystyret i sak 294-13 i møte 18. desember 2013 med endring av 23.
april 2014, sak 84-14. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger,
skal avgis av bystyret.
Forretningsutvalget har i sak 175-15 fattet følgende vedtak:
Byrådet ser på denne og melder tilbake om den kan behandles i komite for helse og sosial
før høringsfristen går ut 09.10.
Byrådet innstiller til komite for helse og sosial å fatte følgende vedtak:
Bergen kommune avgir høringsuttalelse i samsvar med saksutredningen.
Dato:

22. september 2015

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
Martin Smith-Sivertsen
byrådsleder
Hilde Onarheim
byråd for helse og omsorg
Vedlegg:
Høring – Regional plan for habilitering og rehabilitering
Høringsutkast – Regional plan for habilitering og rehabilitering
Vedlegg 1-4 Regional plan for habilitering og rehabilitering

5

Oppvekst og levekår
Levekår

Helse Vest RHF

Dato:
Saksnummer:
Journalnummer:
Deres referanse:

07.10.2015
15/10556-2
92606/15
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VEST

Det har vært et uttalt politisk mål de seneste årene å satse på rehabilitering, likevel har en styrking
i
uteblitt. Riksrevisjonens undersøkelse fra 2012 viser at rehabilitering har hatt lav prioritet innen
helsetjenesten i hele landet, og at situasjonen har forverret seg i perioden 2009–2012.
Spesielt yngre brukere med store og sammensatte behov får ikke får gode nok
rehabiliteringstjenester. Dette er en nasjonal problemstilling og spesielt aktuelt i Helse Stavanger HF
sitt nedslagsfelt. Interkommunal arbeidsgruppe med deltagelse fra Sandnes, Klepp og Sola, Helse
Stavanger HF samt brukerrepresentant har utarbeidet en rapport om Interkommunalt samarbeid om
rehabilitering. Arbeidsgruppen beskriver forbedringsområder som i stor grad er sammenfallende med
ii
forbedringsområdene i dette høringsdokumentet .
Utkast til regional plan gir en grundig beskrivelse av habiliterings- og rehabiliteringsfeltet,
utfordringene kommer tydelig frem og planen inneholder omfattende og gode forbedringstiltak.
Stavanger kommune har følgende innspill til planen
Overorda føringer
Det er bred enighet om at det er viktig å styrke reHabiliteringsfeletet i kommunen og
spesialisthelsetjenesten. Regjeringen tar sikte på å legge frem en opptrappingsplan for
rehabiliteringsfeltet høsten 2015, med hovedvekt på kommunene, hvor også ansvarsdeling mellom
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten inngår. Stavanger kommune er enig i at
spesialisthelsetjenesten ikke må bygge ned tilbudene før kommunene har bygget opp kapasitet og
kompetansen. Samtidig understreker vi at det er viktig at spesialisthelsetjenesten beholder og
videreutvikler både kapasitet og kompetanse, selv om kommunene bygger opp egen kapasitet og
kompetanse.
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Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten. Dokument 3:11 (2011-2012)
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http://stavanger.kommune.no/no/Politikk-og-demokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Kommunalstyret-forlevekar1/Kommunalstyret-for-levekar/#moter/2015/149387
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Ambulant virksomhet og tidlig støttet utskriving
Forskning viser at ambulant rehabilitering i hjemmet for noen pasientgrupper har større effekt enn
rehabilitering i døgninstitusjon. Stavanger kommune støtter forslag om regionalt
utviklingsprosjekt/innovasjonsprosjekt for øket bruk av ambulant tjenester. I planen bør beskrives
hvordan kommunene involveres i planlegging og gjennomføring av prosjektene.
Råd, rettleiing og kompetanseheving
Veiledning fra spesialisthelsetjenesten er avgjørende for at kommuenen skal kunne gi gode
habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Kommunen forventer i den sammenheng at
spesialisthelsetjenesten har tilstrekkelig kapasitet og god tilgjengelighet. Ventetid på veiledning er i
dag en utfordring. Selv om pasientene ikke alltid er i en akuttfase når kommunene kommer inn i
bildet, er veiledningsbehov ofte knyttet til spesielle situasjoner som krever rask oppfølging og
avklaring.
I kap 5.4. side 34 omtales utfordringen som oppstår når kommunene ikke har kompetanse og
stabilitet til å ta imot veiledning. Dette må ikke brukes mot kommunene slik at veiledning dermed ikke
kan gis. Veiledningsplikten må ivaretas og gis ut fra de forutsetninger kommunehelsetjenesten til en
hver tid arbeider under. Stavanger kommune gir tilslutning til alle de gode forbedringstiltakene, på
systemnivå og på individnivå som er listet på side 34 og s. 35.
Habiliteringsforløpet
Stavanger kommune kjenner seg igjen i flaskehalsene og brudd i habiliteringsforløpet som er
beskrevet på side 41. I Helse Stavanger er det ulike instanser med oppgaver innen habilitering, noe
som gjør at det er krevende å finne ut hvem som er ansvarlig og hvordan oppgaver er fordelt.
Kommunen har også erfart at ulike faglige vurderinger i spesialisthelsetjenesten har skapt vansker
for brukere og for ansatte som skal bidra til gode tjenester.
Rehabiliteringsforløpet
Det er en utfordring at pasienter blir utskrevet fra spesialisthelsetjenesten uten at behov for
rehabilitering blir oppdaget, dette gjelder spesielt pasienter med kognitiv svikt og pasienter med
kreftdiagnoser. Det er også en utfordring at mange pasienter med behov for rehabilitering har
sammensatte helseutfordringer basert på flere og/eller sjeldne diagnoser. Overgangen mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er spesielt viktig og Stavanger kommune støtter
arbeid med pasientforløp. Det er her viktig at kommunene blir involvert i forløpsarbeidet, for å sikre
gode overganger fra hjem til sykehus og tilbake hjem igjen. Det er en fare for at pasienter med store
og sammensatte behov ikke passer inn i diagnosespesifikke pasientforløp. For å sikre at brukere
som ikke omfattes av pasientforløpene får rehabilitering er det viktig at alt helsepersonell lærer å
stille spørsmålet: «Har denne pasienten behov for rehabilitering?»
Forskning og kunnskapsutvikling
Rapporten peker på behov for mer forskningsbasert kunnskap på habiliterings- og
rehabiliteringsfeltet. Stavanger kommune ser et stort behov for praksisnær forskning og fagutvikling.
I tråd med ny helse og omsorgslov har kommunene inngått avtaler med helseforetakene om
forskning og fagutvikling. Disse avtalene må i større grad etterleves for å utnytte potensialet som
ligger i forskning og fagutvikling innen habilitering og rehabilitering. Delavtale 6 mellom Helse
Stavanger HF og kommunene omfatter samarbeid om retningslinjer, kunnskapsoverføring og
informasjonsutveksling, faglig nettverk og hospitering. Denne avtalen må i større grad kobles opp
mot tema innenfor rehabilitering både for å heve basiskompetanse og diagnosespesifikk
kompetanse. Delavtale 7 omfatter samarbeid omkring forskning. Forskning på rehabilitering bør
løftes frem, både for å styrke tjenestetilbudet ved å forske på beste praksis, men også for å finne
gode måter å implementere og ta i bruk forskning som allerede foreligger på området. Det foregår
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også forskning på overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste ved Universitetet i
iii
Stavanger . En bør se på gode måter å implementere denne og annen relevant forskning knyttet til
pasientforløp.
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“Quality and Safety within transitional care of the elderly” (Norwegian Research Council, Helse Vest: 20112015).
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