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Vedlegg 1 Beskrivelse fase 1 Akutt/intensivbehandling
Pasientforløp for barn og unge med ervervet hjerneskade (oppstått etter
nyfødtperioden og opp til fylte 18 år) Helse Vest
Lokalisering og pasientfordeling:
Pasienter fra Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Førde innlegges på Nevrokirurgisk
avdeling/Intensivavsnittet, Haukeland Universitetssykehus.
Pasienter fra Stavanger innlegges på Nevrokirurgisk avdeling/Intensivavsnittet Stavanger
Universitetssykehus, med unntak av drukning/hypotermi og mulig behov for hjertelungemaskin (innlegges på Haukeland Universitetssykehus).
Mål for fase 1:
Overlevelse, stabilisere vitale funksjoner, kartlegge skade, etablere kontakt med
rehabiliteringsteam, starte tidlighabilitering i forhold til pasientens tilstand.
Pasienten er innlagt på intensiv-avsnittet. Skjerming (barn med hjerneskade skal prioriteres for
eget rom). Nevrokirurg og anestesilege har visitt-ansvar og kommuniserer med barnenevrolog
(evt vakthavende barnelege kveld/helg).
Fase 1 handler om overlevelse/vitale funksjoner. Etablere kontakt med nevrokirurg,
barnenevrolog, sykepleier, fysioterapeut, koordinator og andre ved behov. Behandling handler
om akutte tiltak, eventuelt nevrokirurgi, og om normalisering av bevissthet, orientering og ADL.
Skjerming. Starte Tidligrehabilitering så snart som mulig. Pleiepenger til foresatte
(legeerklæring).
Det bør oppnevnes kontaktlege for den medisinskfaglige koordineringen for dem ordningen
gjelder for1.
Det må sikres at barn/ungdom med behov for komplekse eller langvarig koordinerte tjenester
får oppnevnt koordinator i spesialisthelsetjenesten iht. retningslinje. Kontaktlege og koordinator
skal samarbeide (jf. prosedyre for kontaktlege og for koordinator). Det bør utarbeides lokal
prosedyre eller intern rutine basert på overordnet retningslinje. Medisin 3 BUK (HUS) og
sengepost barn (SUS) bør utarbeide dette i samarbeid for å få så lik praksis som mulig.
Koordinerende enhet i helseforetak kan være tilgjengelig for veiledning i arbeidet ved behov.
Det må kartlegges om barnet har mindreårige søsken og om de blir ivaretatt.
Veilende team-sammensetting:
Nevrokirurg, barnenevrolog, anestesilege, nevropsykolog, fysioterapeut, ergoterapeut,
sosionom, koordinator, andre ved behov). Kontaktlege er nevrokirurg eller barnenevrolog.
Fase 1 varer så lenge barnet har behov for intensivbehandling og –overvåking. Overflytting
avtales i forkant med sengepost.
Overføring til fase 2.
Overføringsmøte: foresatte, nevrokirurg, anestesilege, barnelege/barnenevrolog, sykepleier fra
sengepost, koordinator. Informasjon om aktuell status. Prognose og plan for videre behandling.

1

Ordningen gjelder alvorlig syke pasienter med behov for oppfølging fra spesialisthelsetjenesten over en viss tid. Ordningen er særlig aktuell
for pasienter med uavklarte tilstander under tverrfaglig utredning, eller ved tverrfaglig behandling og oppfølging. Helsedirektoratets veileder
IS-2466 – Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-kontaktlege-i-spesialisthelsetjenesten
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Barnet og foresatte skal få god informasjon og være involvert i vurderingene så langt det er
mulig. Informasjon til fastlege.
Ved mistanke om behov for langvarig oppfølging vurderes det, etter samtykke fra foreldre, å
informere Statped (strakstilbud) og koordinerende enhet/forvaltningsenhet i kommunen (i
samsvar med rutiner nedfelt i samarbeidsavtaler mellom kommuner og HF). Koordinator følger
opp behov for samordning og samhandling innenfor og på tvers av nivå. Parallelt og ved behov
ivaretas kommunikasjonen mellom fagpersonene i sykehus og i kommunen ved fysio- og
ergoterapitjeneste, PPT, skole/barnehage.
Helseforetaket der pasienten er hjemmehørende, informeres så tidlig som mulig. Det informeres
ved at overføringsnotatet sendes til barneavdeling i lokalt helseforetak, samtidig som det sendes
internt i behandlende sykehus.
Se:
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Sjekkliste legens arbeidsoppgaver fase 1 og 2
Skjerming
Tidligrehabilitering
Retningslinje for koordinator
Retningslinje for kontaktlege
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Vedlegg 2 Sjekkliste legens arbeidsoppgaver fase 1 og 2
Pasientforløp for barn og unge med ervervet hjerneskade (oppstått etter
nyfødtperioden og opp til fylte 18 år) Helse Vest
1. Kartlegge skade og utfall:
Nevrologisk status inkludert GCS, bildediagnostikk.
Nevrofysiologiske undersøkelser: EEG, AER, VER ved behov.
Ernæring: obs svelgvansker ved overgang fra parenteral ernæring. Behov for PEG? Unngå
katabol fase.
Tarm-, nyre- og blærefunksjon
Endokrine forstyrrelser: diabetes insipidus, SIADH ved TBI, elektrolytter, osmolalitet i serum
og urin, cortisol i serum (ved hypoglykemi og hypotensjon). Hypofysesvikt, binyrebarksvikt?
Evt konferere med endokrinolog.
2. Forebygge og behandle komplikasjoner:
Infeksjonsbehandling (pneumoni, UVI, meningitt/sepsis).
Spastisitetsbehandling: Vurder behov for skinner, botulinum toksin og eventuelt baklofen
ved akutt dystoni.
DVT
Epilepsi: valproat eller karbamazepin ved påvist epileptogen aktivtet. Kan starte
antiepiletika på klinisk mistanke hvis ikke tilgang på EEG.
Posthemoragisk hydrocefalus
3. Vurdere behov for skjerming:
Regelmessig skåring av bevissthetsnivå/kognitivt nivå, testing ved nevropsykolog (coma
recovery scale-R).
Posttraumatisk forvirring til tross for skjerming: vurder Zyprexa 2,5 – 5 mg x 1
4. Andre medikamenter som kan være aktuelle:
Antiepileptika ved epilepsi og/eller nevropatiske smerter
Betablokkere ved autonom dysfunksjon
Sarotex ved smerter/søvnvansker
Melatonin ved søvnvansker
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Vedlegg 3 Skjerming
Pasientforløp for barn og unge med ervervet hjerneskade (oppstått etter nyfødtperioden og opp
til fylte 18 år) Helse Vest
Basert på Prosedyre for skjerming, Sunnaas sykehus HF
Hensikt med skjerming er å beskytte pasienten mot overstimulering ved posttraumatisk
forvirringstilstand.
Som hovedregel 1:1/fastvakt, alternativt overvåking på skjerm når personale ikke er på rommet.
Pasienten bør i størst mulig grad ha oppfølging av fast personale som har opplæring i skjerming.
Reduser stimuli inne på rommet: fjern forstyrrende elementer som unødvendige møbler, aviser
og blader. Trekk evt for gardiner. Kalender og klokke bør være tilstede. Mange har glede av et
album med bilde av familie og venner, evt spesifisert med navn og relasjon.
Aktiviteter skal primært foregår på pasientrommet eller i skjermede omgivelser så lenge barnet
har behov for skjerming (vurderes av tverrfaglig team).
Hvile og aktivitet tilpasses den enkelte pasient. Hovedregel: korte økter hvor pleietid og
aktiviteter begrenses til 15-30 minutter av gangen. Lange hvileperioder.
Måltider inntas inne på pasientrommet
Begrens antall helsepersonell på rommet i den grad behandling og prosedyrer tillater det, helst
ikke mer enn 1-2 personer av gangen. Ny person på rommet skal presentere seg.
Pasienten kan bevege seg selv, men ikke gå rundt alene utenfor pasientrommet (følges av
personale)
Ved uro kan pasienten sove på madrass på gulvet for å redusere risiko for fallskade
Rutiner for skjerming for den enkelte pasient vurderes fortløpende av tverrfaglig team og skal
foreligge skriftlig i pasientperm.
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Vedlegg 4 Tidligrehabilitering
Pasientforløp for barn og unge med ervervet hjerneskade (oppstått etter nyfødtperioden og opp
til fylte 18 år) Helse Vest
Basert på beskrivelse fra Ullevål sykehus OUS «Tidligrehabilitering ved ervervet hjerneskade»
Hensikt med tidligrehabilitering er å forbedre forløp og utkomme etter hodeskade ved å starte
rehabiliteringstiltak tidlig.
Forutsetninger: Pasienten er hemodynamisk stabil og har stabilt intrakranielt trykk.
Tidligrehabilitering kan startes i oppvåkningsfase på Intensivavdelingen (fase 1) og videreføres i
fase 2 og 3.
Prinsipper for tidligrehabilitering:
1) Skjerming bidrar til å redusere posttraumatisk forvirring: Tilstreb rolige omgivelser,
dempet belysning og regulering av hvile og søvn.
2) Leiring i nøytral stilling for å motvirke liggesår og kontrakturer.
3) Trening i korte økter: Treningstiltak gjøres i korte økter med hvile imellom og legges til
situasjoner som stell, måltid og mobiliseringsøkter med fysioterapeut. Pasienten
involveres så godt som mulig i ADL-aktiviteter og mobilisering.
4) Forebygge komplikasjoner:
- ivareta ernæring, blærefunksjon og tarmtømming
- behandle kramper, infeksjoner og hormonforstyrrelser
- spastisitetsbehandling (se sjekkliste Legens arbeidsoppgaver fase 1 og 2)
5) Avklare sansedefekter (syn og hørsel)
6) Ivaretakelse av pasient, søsken og foreldre i forhold til psykiske reaksjoner
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Vedlegg 5 Beskrivelse fase 2 Tidligrehabilitering
Pasientforløp for barn og unge med ervervet hjerneskade (oppstått etter nyfødtperioden og opp
til fylte 18 år) Helse Vest
Mål for fase 2:
Bedring/normalisering av bevissthet, orientering og ADL. Skjerming ved behov. Medisinsk og ev.
onkologisk behandling. Tidligrehabilitering videreføres, og en bør komme i gang med målrettet
trening.
Lokalisering:
Fase 2 foregår på sengepost barn Helse Bergen eller Helse Stavanger. Etablering av skjermet
rom (enerom med minimale forstyrrelser utenfra, mulighet for lys- og lydskjerming). BUK
Bergen har ikke egne rom for dette i nåværende bygning (MJH), men kan bruke eksisterende
rom. Ved innflytting i BUS planlegges dedikerte pasientrom (som også kan brukes av andre
pasienter når det ikke er innlagt barn med skjermingsbehov). BUK Stavanger har ikke egne rom
for dette i nåværende bygning men kan bruke eksisterende rom. Det finnes to som ligger nokså
adskilt fra resten av sengeposten og kan brukes til skjerming. I nybygget, som skal være ferdig i
2023, er det spilt inn behov for rom som er egnet for skjerming.
Kontaktlege og koordinator som følger pasienten gjennom forløpet skal være oppnevnt.
Kontaktlege i fase 2 er barnenevrolog/overlege med postansvar. Det er viktig at pleiepersonalet
har kompetanse på rehabilitering.
Veiledende team-sammensetning:
Barnenevrolog, nevrokirurg, sykepleier, nevropsykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk
ernæringsfysiolog, sosionom, koordinator, pedagog, logoped (vurder team-sammensetning
fortløpende). Det anbefales tverrfaglig visitt med evaluering av mål og tiltak 1 gang pr uke og
daglig visitt ved overlege med postansvar.
Medisinsk behandling og evt onkologisk behandling (tumor cerebri). Sjekkliste for
arbeidsoppgaver barnelege.
Tidligrehabilitering videreføres (korte økter ved redusert våkenhet) ved personale som har
opplæring i rehabilitering.
Fase 2 varer så lenge barnet har behov for å være sykehusinnlagt, dvs. inntil barnet er stabilt
uten ventilasjonsstøtte og/eller behov for intravenøs behandling. Pleiepenger til foresatte under
hele oppholdet (legeerklæring).
Overføring til fase 3
Barnet og foreldrene involveres og skal ta del i vurderingene som blir gjort. Informasjon til
fastlege.
Etter samtykke fra foreldre informeres Statped (strakstilbud) og koordinerende
enhet/forvaltningsenhet i kommunen (i samsvar med rutiner nedfelt i samarbeidsavtaler
mellom kommuner og HF). Kommunen informeres også om barnet har mindreårige søsken.
Koordinator på sykehus følger opp behov for samordning og samhandling innenfor og på tvers
av nivå. Parallelt og ved behov ivaretas kommunikasjonen mellom fagpersonene i sykehus og i
kommunen ved fysio- og ergoterapitjeneste, PPT, skole/barnehage o.a.
Helseforetaket der pasienten er hjemmehørende, informeres så tidlig som mulig, dvs. tidligere
eller samtidig med kommunen. Overføringsnotat sendes til barneavdeling og HABU i lokalt
helseforetak, samtidig som det sendes internt i behandlende sykehus.
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Dersom pasienten skrives ut til hjemmet etter fase 2 sendes epikrise til fastlege. Ved behov for
kommunal oppfølging sendes informasjon til lokal fysio- og ergoterapitjeneste, barnehage/skole,
helsestasjon, PPT, Statped og koordinator. Etter samtykke fra foreldre informeres Statped
(strakstilbud) og koordinerende enhet/forvaltningsenhet i kommunen (i samsvar med rutiner
nedfelt i samarbeidsavtaler mellom kommuner og HF).
Behov for individuell plan må vurderes. Se retningslinje for individuell plan i Helse
Bergen/Helse Stavanger. Det anbefales at det blir utarbeidet lokal rutine for bruk av IP ved
Medisin 3 BUK (HUS) og sengepost barn (SUS). Koordinerende enhet i helseforetak kan være
tilgjengelig for veiledning i arbeidet ved behov.
Dersom barnet går direkte fra fase 2 til fase 4, anbefales kontakt med hjemkommunen med
tanke på mulighet for hospitering eller veiledning for relevante fagpersoner.
Se:






Sjekkliste legens arbeidsoppgaver fase 1 og 2
Tidligrehabilitering
Retningslinje for koordinator
Retningslinje for kontaktlege
Retningslinje for individuell plan
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Vedlegg 6 Retningslinje for koordinator
Retningslinje for koordinator
Tilnærmet lik regionalt
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Vedlegg 7 Retningslinje for kontaktlege
Retningslinje for kontaktlege
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Vedlegg 8 Retningslinje for individuell plan
Retningslinje for individuell plan
Tilnærmet lik regionalt
Det anbefales at det blir utarbeidet lokal rutine for bruk av individuell plan ved Medisin 3 BUK
(HUS) og sengepost barn (SUS). Koordinerende enhet i helseforetak kan være tilgjengelig for
veiledning i arbeidet ved behov.
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Vedlegg 9 Beskrivelse fase 3 Rehabilitering i sykehus
Pasientforløp for barn og unge med ervervet hjerneskade (oppstått etter
nyfødtperioden og opp til fylte 18 år) Helse Vest
(Gjelder ved eventuell etablering av regionalt fase 3-tilbud i Helse Bergen)
Fase 3 forutsetter stabil medisinsk tilstand i forhold til respirasjon og sirkulasjon (ikke behov for
overvåking), enteral ernæring (eventuelt via sonde eller PEG) og ikke intravenøs behandling,
bortsett fra antibiotika ved interkurrent infeksjon.
Det vil fortsatt være behov for skjerming, leiring og posisjonering; trening i korte økter når
pasienten er våken.
Ved mindre utfall er prinsippet at tilrettelagt trening tilpasses barnets situasjon og aldersnivå og
evalueres fortløpende.
Varighet av fase 3 må tilpasses barnets situasjon og kan være langvarig (uker/måneder). I
mindre alvorlige tilfeller med god progresjon vil det være mulig å overføre direkte fra fase 2 til
fase 4.
Pasienter med hjernesvulst vil ha nytte av et fase 3-tilbud ved operasjon i hjernen og/eller tegn
til kognitiv svikt og/eller nevrologiske utfall. Ved behov for operasjon i hjernen bør det
planlegges for postoperativ fase 3 rehabilitering. Pasienten bør kartlegges tidlig, dvs. etter
operasjon, men inkluderes i fase 3 først når pasienten er stabil og ferdigbehandlet. Det videre
rehabiliteringsforløpet modifiseres etter behov. For barn som ikke er blitt operert i hjernen, vil
nevrorehabilitering være aktuelt ved tegn til kognitiv svikt og/eller nevrologiske utfall, som er
forholdsvis vanlig for denne pasientgruppen. Fase 3 er vanskelig å gjennomføre samtidig med
cellegift og/eller stråling. Det anbefales nevropsykologisk screening ved mistanke om kognitiv
svikt og etter fullført behandling. Fase 3 slutter med overføring til hjemmet/poliklinisk
rehabilitering, slik at det er logisk at denne fasen kommer på slutten av sykehusbehandlingen
(men kartlegging kan gjøres tidlig). Etablering av et regionalt tilbud for denne pasientgruppen
vil oppfylle retningslinjer i Helsedirektoratets «Pakkeforløp for kreft hos barn/kreft i hjerne og
ryggmarg hos barn»: https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/kreft-hosbarn/oppfolging-og-kontroll-av-kreft-hos-barn.
Lokalisering:
Det legges til rette for oppbygging av behandlingstilbud for spesialisert rehabilitering i fase 3
ved Helse Bergen, som vil gi felles tilbud til Helse Vest.
I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å henvise til Sunnaas sykehus (hode- og ryggmargskade,
vurdering av vegetativ tilstand/locked in syndrom).
Fase 3 foregår i samarbeid mellom Barneklinikken og HABU.
Pasientrom på MJH (nåværende BUK) og senere BUS (under bygging) tilrettelegges for
skjerming; stort enerom som er minst mulig utsatt for støy/forstyrrelser. På BUS planlegges
tilsluttet overnattingsmulighet for foreldre (i samme rom med barnet). Barneklinikken har
døgnkontinuerlig pleiebemanning.
Det anbefales størst mulig grad av kontinuitet i pleiegruppen og egen opplæring i rehabilitering
for pleiepersonalet.
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Treningstiltak kan gjennomføres på pasientrommet når dette er hensiktsmessig, men vil i stor
grad foregå på HABU/Energisenteret, hvor det er fysio- og ergoterapirom, gymsal og
varmtvannsbasseng og tilrettelegging for rullestol og rullestoltrening. Personalet på HABU har
lang erfaring i vurdering og trening av barn med ulike funksjonshemminger.
Tverrfaglig team-sammensetning:
Veiledende team-sammensetning: barnenevrolog, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering,
sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, nevropsykolog, pedagog/logoped, klinisk
ernæringsfysiolog, sosionom og koordinator. Fysioterapeut, ergoterapeut, nevropsykolog og
pedagog/logoped er ansatt på HABU. Barnenevrolog og sykepleier er ansatt på BUK. Klinisk
ernæringsfysiolog er ansatt på Medisinsk avdeling. Personell fra Regional eining for traumatisk
hodeskade bidrar etter behov med veiledning av personell eller deltar i selve
rehabiliteringsprosessen for den enkelte pasient.
Det er ønskelig med størst mulig grad av kontinuitet i det tverrfaglige temaet gjennom hele
behandlingsforløpet.
Teamets sammensetning vurderes fortløpende og endres ved behov.
Teamets arbeidsmåte:
Tverrfaglig møte som hovedregel 1 gang pr uke.
Vurdere behov for skjerming
Oppsummering av aktuell situasjon, evaluering av tiltak og planlegging av videre tiltak.
Involvere pasient, foresatte og annet personale i rehabiliteringen.
Ivaretakelse av foreldre og søsken, legge til rette for medvirkning, deltakelse, opplæring og
samarbeid. Henvisning til gruppetilbud ved LMS vurderes.
Alle faggrupper har ansvar for informasjon/oppdatering ut til kommunen og det lokale
sykehuset underveis.
Sykehuset bør påbegynne arbeidet med individuell plan, og varsle kommunen om dette, jf.
retningslinjene for koordinator og individuell plan.
Koordinator, som oppnevnes tidlig i forløpet og følger barnet gjennom forløpet, ivaretar kontakt
mot hjemkommune og lokalsykehus. Det må være tydelig hvem som er koordinator i
spesialisthelsetjenesten og i kommunen.
Ulike faggruppers funksjoner:
Barnenevrolog (kontaktlege):
Oppdatere vurdering av skade/funksjonsnivå i forhold til bevissthet, kognitiv og motorisk
fungering.
Ved behov daglig kontakt med barnet.
Vurdere behov for spastisitetsbehandling.
Vurdere ernæring, tarmfunksjon, nyrefunksjon og blærefunksjon. Eventuelt henvise til
ernæringsfysiolog.
Oppdatere medisinering.
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I samarbeid med teamet evaluere klinisk situasjon og effekt av tiltak og anbefale videre
treningstiltak.
Involvere pasient, foresatte og pleiepersonale i rehabiliteringen.
Legeerklæring vedrørende pleiepenger for foresatte under oppholdet.
Involvere lege i spesialisering på seksjon/sengepost i utdannings-sammenheng.
Fysioterapeut:
Kontrakturprofylakse ved liten egenmobilitet.
Oppgaverelatert trening rettet mot oppgaver som det er realistisk at barnet vil kunne mestre
(funksjonell trening), spesielt i forhold til stilling og mobilitet. Ved behov daglig kontakt med
barnet.
Vurdering av behov for ortoser.
Tilrettelegging av omgivelsene i samarbeid med ergoterapeut.
Involvere pasient, foresatte og pleiepersonale i rehabiliteringen.
Oppgavekartlegging – tilpasse oppgaver til barnets kapasitet, og aktivitetsplanlegging for de
neste dagene/ukene.
Ergoterapeut:
Funksjonell trening rettet mot ADL-ferdigheter. Ved behov daglig kontakt med barnet.
Posisjonering. Tilpasning av ortoser og hjelpemidler.
Eventuelt vurdering av svelgvansker i samarbeid med logoped.
Tilrettelegging av omgivelsene i samarbeid med fysioterapeut.
Kartlegge behov for nødvendig tilrettelegging og hjelpemidler i hjemmet sammen med
fysioterapeut og/eller lokal ergoterapeut.
Involvere pasient, foresatte og pleiepersonale i rehabiliteringen.
Nevropsykolog:
Vurdere bevissthetsnivå, kognitive, emosjonelle og sosiale funksjoner og tilbakemelde til resten
av teamet.
Anbefale grad av skjerming og andre tiltak.
Involvere pasient, foresatte og pleiepersonale i rehabiliteringen.
Psykolog kan også tilby samtaler med foreldre og søsken (krisehåndtering) og eventuelt
formidle kontakt med behandler på hjemstedet.
Logoped:
Oppdatere informasjon om språklig og kommunikativ fungering, vurdere behov for eventuell ny
kartlegging. Avklare behov for tiltak i samarbeid med lokale fagpersoner.
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Ved svelgevansker oppdatere funksjon og eventuelt behov for ny vurdering. I samarbeid med
lege sørge for henvisning ved behov for tilleggsundersøkelser (videofluoroskopi, ØNHvurdering).
Gi anbefalinger vedr tilrettelegging, konsistens og stimulering i samarbeid med fysioterapeut og
ergoterapeut.
Spesialpedagog:
Opprette samarbeid med skole og PPT
Delta i ansvarsgruppemøte
Forberede eleven før tilbakeføring til nærskolen.
Forberede skolen og klassen før eleven kommer tilbake i samarbeid med elev og foresatte.
Sikre at fagmiljøet rundt eleven har den kompetansen de trenger for å ivareta eleven når den
kommer.
Overføring fra fase 3 til fase 4 (rehabilitering i kommunen)
Overføring forutsetter at barnet er tilstrekkelig stabilt til at det ikke lenger er behov for
institusjonsplass med døgnkontinuerlig pleie, slik at barnet kan flytte tilbake til hjemmet.
I de mest alvorlige tilfellene kan det fortsatt være behov for pleie i hjemmet, som i så fall må
organiseres av hjemkommunen før utskrivelse.
Ved overføring må det foreligge videre plan for tiltak tilpasset barnets behov,
inkludert tilrettelegging i hjem, barnehage/skole, som er utviklet i et samarbeid med barnet selv
og de foresatte.
Overføringsmøte med familie og tverrfaglig team. Fysisk møte eller videomøte.
Aktuelle personer for innkalling: fastlege, fagperson fra lokal barnehabilitering, helsesykepleier,
personale fra barnehage eller skole (kontaktlærer), fysio- og ergoterapitjenesten lokalt, PPT og
Statped. Fastlegen har det medisinskfaglige koordineringsansvaret, og samarbeid mellom
fastlege og koordinator i kommunen for denne pasientgruppen er viktig.
Det kan være behov for graderte pleiepenger til foresatte (legeerklæring) de første ukene etter
utskrivelse.
Før overføring anbefales kontakt med hjemkommunen med tanke på mulighet for hospitering
eller veiledning for relevante fagpersoner.
Se:
 Retningslinje for koordinator
 Retningslinje for individuell plan
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Vedlegg 10 Beskrivelse fase 4 Rehabilitering i hjemkommune med
oppfølging fra spesialisthelsetjenesten
Pasientforløp for barn og unge med ervervet hjerneskade (oppstått etter nyfødtperioden og opp
til fylte 18 år) Helse Vest
Fase 4 forutsetter tilstrekkelig stabil medisinsk tilstand i forhold til respirasjon, sirkulasjon og
ernæring til at barnet kan bo hjemme. Noen pasienter vil ha behov for hjemmerespirator
og/eller ernæringssonde/PEG. Fase 4 handler om re-integrering i skole, sosialt liv og
fritidsaktiviteter. Mål for rehabilitering i fase 4 er best mulig mestring kognitivt, sosialt og
motorisk, i forhold til pasientens forutsetninger og behov, samt forebygging av sekundære
komplikasjoner.
Lokalisering:
Fase 4 foregår som hovedregel i barnets hjemkommune, dvs. ved lokal barnehabilitering/HABU i
samarbeid med førstelinje/lokalt hjelpeapparat. Barnet bor hjemme og møter poliklinisk eller
får ambulante tjenester, og i enkelte tilfeller gis oppfølging ved bruk av elektronisk samhandling.
HABU må ivareta veiledningsplikten overfor kommuner, jf. Veileder om rehabilitering,
habilitering, individuell plan og koordinator, kap. 9.4 og 8.6.
Ved behov for spesialisert behandling på universitetssykehusnivå, som f.eks. avansert
spastisitetsbehandling, kan det være hensiktsmessig at også fase 4-rehabilitering skjer på
universitetssykehus. Dette kan innebære behov for overnatting, ev. på pasienthotell. Det kan i
noen tilfeller være behov for å fortsette fase 3-tilbudet (rehabilitering i sykehus) for pasienter i
fase 4.
Tverrfaglig team-sammensetning:
Veiledende team-sammensetning: barnenevrolog, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut,
nevropsykolog, pedagog/logoped, klinisk ernæringsfysiolog, vernepleier, sosionom.
Koordinator/hovedkontakt fra HABU. Teamets sammensetning vurderes fortløpende og endres
ved behov.
Teamets arbeidsmåte:
Tverrfaglig vurdering etter modell fra HABU. Fagpersonene møter barnet samme dag eller på
ulike dager, etter vurdering fra HABU. Ved alvorlige skader kan det være nødvendig at
oppfølgingen fordeles på flere dager pga fatigue/tretthet.
Fagpersoner på HABU har kompetanse i forhold til vurdering av funksjonsnivå og tilpasning av
tiltak i forhold til dette. Lokal barnehabilitering befinner seg vanligvis nærmere
hjemkommunene og har god kontakt med førstelinjetjenesten.
Vurdere kognitivt, sosialt og motorisk funksjonsnivå og videre tiltak. Ved ervervet hjerneskade
kan de kognitive utfordringene være større enn de motoriske, og det er ofte behov for
individuell plan.
Vurdere behovet for intensiv habilitering. Barn/unge med komplekse funksjonsnedsettelser vil
kunne ha behov for perioder med intensiv trening av funksjoner og ferdigheter, som en integrert
del av et systematisk oppfølgingstilbud i spesialisthelsetjenesten. Kan dreie seg om læring av
motoriske og funksjonelle ferdigheter, samspill og kommunikasjon og spising og ernæring. For
barn med multifunksjonshemming er anbefalingen at det gjennomføres perioder med intensiv
trening integrert i et livsløpsperspektiv. Intensiv habilitering vil kunne være aktuelt både i fase 4
og 5 av forløpet for barn/unge med ervervet hjerneskade.
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Ivaretakelse av foreldre og søsken, legge til rette for medvirkning, deltakelse, samarbeid (jf.
familiesentrerte tjenester). Tilby tilpasset opplæring, veiledning og rådgivning til foreldre med
oppfølgings- og omsorgsoppgaver for barn med langvarig sykdom, skade eller nedsatt
funksjonsevne. Det er en forutsetning for at foreldre sammen med barnet og helsepersonell skal
kunne ta avgjørelser som gjelder barnets helse under forløpet. Det må tas utgangspunkt i de
enkelte foreldres behov og ressurser. Det kan være lærings- og mestringstilbud i gruppe eller
individuelt tilpasset veiledning og opplæring. Mange foreldre har nytte og glede av å møte andre
i lignende situasjon og helsepersonell bør informere om å legge til rette for dette, og eventuelt
henvise til Starthjelpkurs.
Felles oppsummering og tilbakemelding til pasient, foresatte og aktuelle fagpersoner i
kommunehelsetjenesten som fysio- og ergoterapitjenesten og PPT.
Overføring fra fase 4 til fase 5
Aktuelle instanser for tilbakemelding i tillegg til familien: fastlege, koordinerende enhet,
barnehage/skole, Statped, lokal fysio- og ergoterapitjeneste og PPT. Rutiner for samarbeid med
barnehage/skole. Behov for individuell plan må være vurdert.
Se:
 Retningslinje for koordinator
 Retningslinje for individuell plan
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Vedlegg 11 Beskrivelse fase 5 Senfaserehabilitering i
spesialisthelsetjenesten
Pasientforløp for barn og unge med ervervet hjerneskade (oppstått etter
nyfødtperioden og opp til fylte 18 år) Helse Vest
Fase 5 handler om sjekk av utvikling/funksjonsnivå ved milepæler. Pasienten har levd med
skadene, og konsekvensene er kjente og stabile. Faste kontrollpunkter 1 år, 2 år og 5 år etter
utskriving, og ved overgang fra barne- til ungdomsskole, og fra ungdoms- til videregående skole.
Ved de mest alvorlige tilstandene vil det være årlige kontroller. Revidering av planer, vurdering
av behov for målrettet intensiv trening. Senfase-oppfølging er ikke nødvendigvis like aktuelt for
alle pasienter med hjerneskade.
Lokalisering:
Senfase-oppfølging anbefales på regionsnivå pga. lavt antall sammenlignbare pasienter i de aller
fleste kommuner. Senfase-oppfølging kan ivaretas av HABU lokalt når pasient og familie ønsker
det, og forholdene ligger til rette. Pasienter som har hatt fase 4-tilbud regionalt, vil også få fase
5-tilbud regionalt. Pasientene får ved behov et fase 5-tilbud i den institusjonen der de har vært
til fase 3-opphold.
Tverrfaglig team-sammensetning:
Veiledende team-sammensetning: barnenevrolog, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut,
nevropsykolog, pedagog/logoped, klinisk ernæringsfysiolog, vernepleier, sosionom.
Koordinator/hovedkontakt fra HABU. Teamets sammensetning endres ved behov.
Teamets arbeidsmåte:
Tverrfaglig vurdering etter modell fra HABU. Ved ervervet hjerneskade kan de kognitive
utfordringene være større enn de motoriske. Revidering av individuell plan. Revidering av
treningsprogram.
Ved store motoriske og/eller kognitive følgeskader kan det være behov for re-opphold i fase 3institusjon med tanke på intensiv trening av spesifikke funksjoner. Målet med treningen er å
oppnå best mulig mestring i hverdagen og integrering i lokalmiljøet.
Vurdere behovet for intensiv habilitering. Barn/unge med komplekse funksjonsnedsettelser vil
kunne ha behov for perioder med intensiv trening av funksjoner og ferdigheter, som en integrert
del av et systematisk oppfølgingstilbud i spesialisthelsetjenesten. Kan dreie seg om læring av
motoriske og funksjonelle ferdigheter, samspill og kommunikasjon og spising og ernæring.
Noen pasienter vil ha nytte av gruppeopphold for trening og læring/mestring.
Gruppeopphold med tanke på undervisning og veiledning i samarbeid med Lærings- og
mestringssenteret (forutsetter betydelig bidrag fra fagpersoner ved BUK/BUS og HABU).
Flere institusjoner med avtale med Helse Vest eller med HELFO-godkjenning, har erfaring med
gruppeopphold for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Beitostølen, PTØ-senteret og
Barnas Fysioterapisenter har kompetanse på intensiv motorisk trening og fokus på mestring i
samarbeid med HABU. Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter har etablert tilbud om
oppfølging for barn med kreft.
Fritt rehabiliteringsvalg. Second opinion ved Sunnaas sykehus kan være aktuelt.
Felles oppsummering og tilbakemelding til pasient, foresatte og lokalt hjelpeapparat som
fastlege, fysio- og ergoterapitjenesten og PPT.
Overgang til voksen ved 18 års alder.
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Vedlegg 12 Informasjon til pårørende
Brosjyren er basert på tilsvarende fra OUS.

Tidlig rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskade
Denne brosjyren er til dere som er pårørende til barn og unge med ervervet hjerneskade. Vi er
opptatt av hvordan dere har det. Vi har laget denne brosjyren for å besvare noen av spørsmålene
dere kanskje har og fortelle litt om hva tidlig rehabilitering er.
Velkommen til barneavdeling/intensivavdeling
Deres barn er innlagt hos oss pga en hjerneskade etter for eksempel ulykke, hjerneblødning eller pga
surstoffmangel etter hjertestans. Når barnet trenger trening etter skaden viser erfaring og forskning,
at det er viktig hvordan vi behandler barnet med en gang. Rehabilitering vil derfor starte så snart
barnets tilstand tillater det. Vi håper at denne brosjyren kan gi svar på noen av spørsmålene som
dere sitter med i den første tiden etter innleggelse. Dere kan alltid spørre personalet om det er noe
dere lurer på.
Den første tiden etter en hjerneskade
Å høre at barnet deres har fått en «hjerneskade» kan gjøre dere redde, forvirret og overveldet.
Hvordan skaden viser seg kan variere mye. Hvor varig hjerneskaden blir, vet vi ikke mye om i starten.
Dere vil høre mange medisinske ord og uttrykk – ikke vær redd for å spørre sykepleier eller lege
dersom dere ikke forstår det som blir sagt. Vi vil forsøke å forklare det slik at dere forstår. Gjerne
skriv ned spørsmål du har, slik at du husker det til neste samtale med sykepleier eller lege.
Viktig med ro
Den første tiden etter skaden er det viktig at barnet får mest mulig ro for at hjernen skal få hvile. Det
kan være at barnet trenger pustehjelp av en respirator. Barnet får både smertestillende og
sovemedisin. Alle pasientene har i akuttfasen overvåkningsutstyr koblet til seg i tillegg til mye annet
teknisk utstyr. Nærmeste pårørende er velkomne til å være hos barnet. Kjenn etter selv hva som er
best for deg, og forsøk å få til små pauser og hviler. Vi ønsker å unngå mye besøk av andre inne hos
pasienten. Spør sykepleieren som passer på barnet ditt om hvordan vi best kan tilrettelegge for din
familie.
Vi tilstreber mest mulig ro rundt pasienten. Snakk rolig til barnet. Vi vet ikke hvor mye barnet hører,
så gå ut ifra at barnet kan høre deg og vær varsom med hva du sier i barnets nærvær. Det er viktig at
dere ikke stryker på barnet, men holder hendene i ro når dere tar på barnet. Dette anbefaler vi for å
unngå for mye stimuli til hjernen.
Tidlig rehabilitering
Behandlingen og treningen barnet skal igjennom etter en hjerneskade kalles for (re)habilitering. Å
starte gjenopptrening tidlig er viktig for å utnytte muligheten barnet har til å kunne fungere best
mulig. Hvor fort barnet kommer seg etter en hjerneskade varierer og er avhengig av mange faktorer:
Hvor alvorlig skaden er, hvilken del av hjernen som er skadet, barnets alder og helsetilstand før
skade. Rehabilitering understøtter barnets spontane bedring.
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«Vekke hjernen»
Tiltak ved tidlig rehabilitering gjøres for å stimulere barnets ulike sanser, orientere, øke pasientens
våkenhet og opprettholde bevegelighet i armer, ben og kropp. For å nå disse målene jobber vi med
organisering av sanseinntrykk. Behandlingen består i å lede barnet gjennom dagligdagse aktiviteter
som vask av kroppen, tannpuss, og påkledning. Dette er med på å hjelpe barnet å gjenkjenne vante
bevegelser og handlinger, og å «vekke hjernen». Vi jobber kun med ett stimuli om gangen, derfor
skal det være minst mulig folk på rommet for å unngå forstyrrende sanseinntrykk.
Pårørende som ressurs
Pårørende er en viktig ressurs i rehabiliteringen, og etter hvert kan dere delta sammen med oss. Vi vil
veilede dere underveis slik at vi sammen kan tilrettelegge for en best mulig gjenopptrening av
barnet. Vi ønsker en god dialog med dere og setter stor pris på innspill.
Døgnrytme og hvile
Vi tilstreber tidlig å få en normal døgnrytme for barnet, derfor lager vi en dagsplan. Det er mye som
skal skje med og rundt barnet den første tiden, som f. eks. fysioterapi, legeundersøkelser, osv. Vi
vurderer hele tiden hvor mye barnet tåler, derfor vil det kunne bli endringer på dagsplanen
underveis. Hvile er ekstremt viktig for helningsprosessen til hjernen.
Trygghet
Barnet ditt er kanskje ikke klar over hva som skjer rundt ham eller henne i perioder av
sykehusoppholdet. Hjerneskaden, men også medikamenter, kan påvirke barnets våkenhet og
respons. Hvordan dere kan kommunisere med barnet vil variere ut ifra barnets tilstand. Kjente
gjenstander (bamse, koseklut mm.) kan virke beroligende og gi trygghet. Sykepleier og noen av de
andre fagpersonene vil veilede dere i hvordan dere kan forholde dere til barnet og hva som kan være
til hjelp i de ulike fasene.
Kartlegging av livet før skaden
For at personalet skal ha et godt utgangspunkt for samtale og kommunikasjon med barnet ønsker vi
opplysninger om barnets hverdagsliv før skaden. Disse opplysningene gir oss et utgangspunkt for å
sette mål for rehabiliteringen. Vi ønsker at dere fyller ut et skjema som dere får av oss.
Posttraumatisk forvirringsfase
I oppvåkningsfasen kan barnet være forvirret og urolig i en periode. Dette er en forbigående
forvirringstilstand som vi kaller PTF (posttraumatisk forvirring). I forvirringsfasen er alt som foregår i
hjernen kaotisk. Hvor lang tid det tar før ting faller på plass kan variere fra kortere til lengre perioder.
Perioden kan oppleves vanskelig for dere som pårørende. Ofte vet ikke barnet hvor hun/han er eller
hva som har skjedd. Barnet glemmer fort, kan være motorisk urolig (vri seg rundt i sengen, sparke,
ikke finne roen) og dere kan oppfatte barnet som personlighetsmessig forandret. Mindre barn kan
vise redsel og gråte uten at det hjelper med trøst eller det som tidligere ville ha roet barnet. Noen
kan fylle ut huller i hukommelsen med historier som ikke stemmer med virkeligheten. Dette er et
forsøk på å skape mening i en kaotisk verden. Andre kan bli aggressive og uttrykke seg på en måte de
ellers ikke ville ha gjort. Oftest husker ikke barnet noe fra denne perioden i ettertid.
Faren ved overstimulering
Det er lett å overstimulere barnet i PTF fasen. «Informasjonsfilteret» vi har i hodet, som hjelper oss å
sortere hva som er viktig og uviktig informasjon, fungerer ikke som normalt. Blir barnet utsatt for
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unødvendig mye stimuli, kan fasen forlenges. Følgevirkningen sees ofte senere på dagen eller neste
dag ved at barnet blir mer forvirret, rastløs og urolig.
Skjerming
I PTF-fasen skjermer vi barnet mest mulig. Barnet trenger ro, mye hvile og minst mulig stimuli,
spesielt for syn og hørsel. Vi unngår å stille spørsmål, og gir kun korte instruksjoner. I begynnelsen vil
det være en sykepleier inne hos barnet til enhver tid. Ofte er det nok at dere som foreldre er tilstede
hos barnet, uten at dere trenger å si noe. Av og til må vi be pårørende om å gå ut av rommet for at
barnet skal finne roen Dette vurderer vi i samarbeid med dere fra dag til dag. Etter hvert kan dere
som pårørende få være alene med barnet i korte perioder.
Hvordan kan dere hjelpe?
-

Unngå å stille spørsmål til barnet
Dersom barnet spør, gi støtte og informasjon om hva som har skjedd. Fordi barnets
reaksjonsmønster og hastighet kan være endret er det viktig å gi barnet tid til å ta imot og
eventuelt reagere på informasjonen eller instruksjonen.
- Gi barnet bekreftelse på det som er riktig
- Når barnet gjentar seg sel, avled ved å skifte samtaleemne i stedet for å korrigere og
diskutere
- Unngå mange spørsmål og samtaler rundt barnet, heller ta en prat utenfor rommet.
- Barnet skal ikke se TV, film, ha telefon, ipad etc. i forvirringsfasen.
- Senere i fasen kan dere snakke om ting dere liker å gjøre eller hva barnet er opptatt av. Men
fortsatt trenger barnet mye ro ved at dere bare er tilstede i rommet.
Perioden kan ofte være veldig utfordrende for dere som pårørende. Prøv å ta jevnlig pauser og
forsøk å bytte på å være hos barnet.
Besøk
I den perioden dere er innlagt på barne-/intensivsengepost vil vi at barnet skal ha minst mulig besøk.
Vi ønsker at det kun er foreldre og eventuelt søsken som involverer seg i barnet slik at hun/han får
mest mulig ro og skjerming. Dette er kun for en periode og tas opp til vurdering ved behov.
Støtte til pårørende og søsken
Å oppleve at sitt barn eller søsken har fått en alvorlig hjerneskade kan være noe av det vanskeligste
man kan oppleve. Det er krevende følelsesmessig og fysisk og stiller store krav til pårørende. I en
familie er man avhengig av hverandre, og aller familiemedlemmer vil ha ulike behov. Både foreldre
og barn ønsker ofte å beskytte hverandre fra bekymringer, og kan derfor holde vanskelige tanker og
følelser for seg selv. At foreldre viser følelser når barn er tilstede, er ikke skadelig. Foreldre bør
forklare og tydeliggjøre at man håndterer følelsene, eventuelt at de får hjelp av andre voksne til
dette. «Jeg gråter fordi…, og det er godt for meg å få gråte litt, da blir det litt lettere etterpå.» Barn
trenger å få vite at foreldrene er der for dem, og at de tåler å høre om barnas tanker og følelser.
Dagene som går
Etter hvert blir det viktig å gjeninnføre noen av de vanlige rutinene: barnehage, skole, tid med venner
osv. For foreldre kan det bli en balansegang mellom å prioritere å være sammen som en familie på
sykehuset, eller hjemme med eventuelt andre barn. Er det mulig kan det være godt med hjelp fra
andre familiemedlemmer eller venner til dette. Dette kan være vanskelig. Generelt gjelder det at jo
yngre barnet er, jo mer trenger det sine nærmeste for å føle tilstrekkelig trygghet.
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Hvor kan dere få hjelp
I tillegg til avdelingens personale kan psykiater eller prest være gode støttespillere i håndteringen av
disse og andre utfordringer. Noen ganger kan også videre henvisning til lokalt hjelpeapparat være
aktuelt.
Å få barnet sitt innlagt på sykehuset kan ha innvirkning på familiens økonomi, familiens
ansettelsesforhold og rollefordeling i familien. Du kan snakke med sosionom og få hjelp til å finne ut
av praktiske spørsmål. Si ifra til sykepleier dersom det er noe du trenger hjelp til eller noen du ønsker
å snakke med.
Veien videre
 For noen barn vil det være aktuelt med videre rehabilitering i spesialisert institusjon som f. eks. på

Barne- ungdomsklinikk i Bergen eller på Sunnaas. Dette bestemmes ut fra barnets tilstand og
alder. Andre vil ha behov for oppfølging av rehabiliteringen hjemme. God og tidlig informasjon til
hjemmemiljø gjør at kommunen kan være forberedt og ha en plan for barnet når dere kommer
hjem. Overføring av informasjon om barnet gjøres i samarbeid med dere som pårørende. Vi vil
derfor innhente skriftlig samtykke om overføring av opplysninger til aktuelle instanser som for
eksempel skole eller barnehage, helsesøster, PPT, habiliteringstjeneste (HABU). I noen tilfeller kan
det være aktuelt at fagpersoner fra HABU kommer til sengeposten for en samtale med dere
og/eller de som tar vare på barnet ditt, for å bistå i videre oppfølging.
 Før dere forlater sykehuset vil det bli lagt en plan for videre oppfølging og kontroller. Ofte kan det

være nyttig med et møte hvor de forskjellige instansene er tilstede (barnelege, sykepleier,
lærer/pedagog fra sykehuset, barnehage/skole, eventuelt PPT). I noen tilfeller er det nyttig å få et
samarbeid med og hjelp fra Statped som kan være behjelpelig ved å etablere et tilpasset og
koordinert opplæringstilbud i overgangen fra sykehus til opplæringsarenaen, gi informasjon om
ervervet hjerneskade, mulige pedagogiske konsekvenser og hvordan en kan tilrettelegge i
barnehage og skole. Statped kan orientere hjelpeapparatet om pedagogisk tilrettelegging i videre
opplæringsløp.
 Foreldre kan oppleve at det blir mange «hjelpere og instanser» å forholde seg til i oppfølgingen av

barnet. Dere har rett til å få en fast kontaktperson i både sykehus og kommune (koordinator) som
kan hjelpe til med å samle alle trådene og koordinere videre oppfølging og tiltak. Målet er å legge
til rette for en best mulig hverdag for barnet deres i hjem og barnehage/ skole, i samarbeid med
dere som foreldre og barnet selv.
 Etter at dere kommer hjem og møter hverdagen, er det ofte mange spørsmål som dukker opp.

Lærings- og mestringssentrene har tilbud om kurs for både barn, søsken og foreldre. Her kan dere
møte foreldre i lignende situasjon, få informasjon og opplæring, og kan dele erfaringer. Tilbudene
varierer mellom de ulike Lærings- og mestringssentrene i Helse Vest.
 Når et barn blir sykt påvirker det hele familien. Behandlerne i både kommunen og sykehuset skal

ha et fokus på søsken og gi den oppfølging og støtte som de har behov for. De kan hjelpe dere
som foreldre til å gi informasjon slik at søsken forstår og opplever seg involvert, og ofte er det
behov for informasjon til barnehage, skole og nettverk. Familievernkontor er også et sted der
både søsken og dere som foreldre kan få veiledning og støtte rundt familien.

Vedlegg 1-13

22

 Brukerorganisasjoner har kunnskap om hvordan det er å være foreldre når barnet er sykt over tid.

De kan gi deg verdifull informasjon og støtte. Her kan du søke mer informasjon om
brukerorganisasjoner: FFO, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (ffo.no) og SAFO,
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjon (safo.no), er paraplyorganisasjoner for
mange brukerorganisasjoner.
Tverrfaglig team
Nevrokirurg: En lege som behandler og opererer pasienter med skader eller andre problemer som
involverer hjernen eller ryggmarg.
Traumekirurg: En lege som behandler og opererer pasienter etter skade.
Intensivlege, barnelege: En lege som har det daglige ansvaret for barnet på
intensivavdeling/barnesengepost.
Anestesilege: En lege som er spesialist på narkose og har ansvar for barnet under en operasjon.
Barnenevrolog: En lege som er spesialisert på bl. a. hjerneskader hos barn og som vil følge barnet den
tiden dere er på sykehuset. Senere på barnehabilitering er det også barnenevologer som følger opp i
videre forløpet.
Sykepleier, intensivsykepleier: En som er spesialist i å ta vare på pleien av barnet. Hvert barn har sin
pasientansvarlig sykepleier som følger opp over tid og er en viktig del av teamet rundt barnet.
Fysioterapeut/ergoterapeut: En som har kompetanse til å vurdere, forebygge og behandle nedsatt
funksjon i bevegelsesapparatet som følge av skaden, dette inkluderer også lunge-, spise- og
svelgfunksjon. Målet er å utvikle, gjenvinne og/eller holde vedlike funksjonsevnen.
Sosionom: En som hjelper dere med rettighetene dere og barnet har, samt ordninger for det
praktiske i hverdagen.
Psykolog/nevropsykolog: En som er spesialist i å vurdere barnets psykiske tilstand og kognitiv
funksjon.
Barnepsykiater: Lege som er spesialist i psykiske lidelser hos barn. Kan snakke med og veilede
foreldre og barn i krise.
Ernæringsfysiolog: Spesialist på riktig næring til barnet.
Logoped: Spesialist på vurdering og opptrening ved språk- og svelgvansker.
Lærer/førskolelærer/spesialpedagog: En som er spesialisert i å støtte og stimulere pasienten og
bistår med å finne pedagogiske hjelpemidler. Kan ta kontakt med hjemmeskolen for videre
tilrettelegging og informasjon om tilstand.
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1. MANDAT
Det skal etablerast eit samanhengande behandlings- og
rehabiliteringsforløp for barn og ungdom med erverva hjerneskadar.
1.1 Bakgrunn
Bakgrunn for igangsetting av arbeidet er følgjande:
Tilleggsdokument til styringsdokument 2018, vedtatt i føretaksmøte 03.10.2018:
Barn og ungdom med erverva hjerneskade
Helse Vest har i 2018 fått tildelt 2,7 mill. kroner til å forbetre behandlingstilbodet til barn
og ungdom med erverva hjerneskade. Helse- og omsorgsdepartementet tok imot
rapporten Nasjonal behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom med moderat til
alvorlig hjerneskade i april 2018. Dei regionale helseføretaka skal etablere eit
samanhengande behandlings- og rehabiliteringsforløp for barn og ungdom med erverva
hjerneskadar. Forløpet skal omfatte tidleg-rehabilitering i sjukehus og samarbeid med
heimkommune om vidare rehabilitering, inkludert pedagogisk tilbod. Dei regionale
helseføretaka skal vurdere forslaget om bruk av Sunnaas sjukehus for enkelte
pasientgrupper, samt vurdere tiltak for kompetansespreiing og organisering av den mest
spesialiserte delen av behandlingstilbodet.
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å:
 etablere eit samanhengande behandlings- og rehabiliteringsforløp for barn og
ungdom med erverva hjerneskader i tråd med rapporten, og delta i eit regionalt
arbeid om samordning. Helse Stavanger og Helse Bergen vil få ein sentral rolle i
det vidare arbeidet. Helse Vest RHF vil kome tilbake til organisering og
koordinering av arbeidet.
Rapporten Nasjonal behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom med moderat til
alvorlig hjerneskade. Rapporten er å finne på nettsida St. Olavs Hospital1. Kort oppsummering av
hovudpunkt frå den nasjonale rapporten:
Kvart år får mellom 100-120 barn og unge under 18 år ein moderat eller alvorleg hjerneskade
(usikre tal, basert på at det er 50-60 nye tilfelle i året i HSØ). Nokre er utsette for ulykker, andre
for kreft eller andre alvorlege sjukdommar i hjernen. Det er variasjon i tilbodet som blir gitt.
Ikkje alle får eit samanhengande behandlings- og rehabiliteringsforløp tilpassa behova sine. Det
er kjent at ein god samanhengande behandlingskjede gir betre funksjon og reduserer negative
konsekvensar av sjukdom og skade.
Tidlig ervervet hjerneskade hos barn og unge blirdefinert som ein skade i hjernen som oppstår
etter nyfødtperioden og opp til fylte 18 år. Behandlingslinja omfattar barn og unge med moderat
til alvorleg hjerneskade som gir varige mén når det gjeld kognitive, sosiale og ev. motoriske
ferdigheiter. Følgjande pasientgrupper skal inkluderast i behandlingsforløpet gitt moderat til
alvorleg erverva hjerneskade, vurdert etter beste kliniske praksis:



Traumatisk hjerneskade
Tumor cerebri

1 https://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/nasjonal-behandlingslinje-for-rehabilitering-av-barn-og-ungdom-med-moderattil-alvorlig-ervervet-hjerneskade#m%C3%B8ter-i-nasjonal-gruppe
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Infeksjon/inflammasjon
Vaskulær årsak (blødning/infarkt)
Hypoxi/ischemi

Det er skissert ein mal for ein felles nasjonal overordna behandlingslinje, oppdelt i ulike fasar av
rehabiliteringsforløpet:
Fase 1: Akutt fase (intensivavdeling/nevrokirurgisk avdeling, universitetssjukehus)
Fase 2: Tidleg rehabilitering / supplerande behandling (overvakingsavdeling eller
sengepost, universitetssjukehus).
Fase 3: Rehabilitering/habilitering ved universitetssjukehus eller egna rehab.institusjon; i
samarbeid med HABU, for pasientar med behov for rehabilitering i spesialisthelsetenesta.
Omfattar bl.a. vurdering av kognitiv funksjon, fatigue, ernæring, dysfagi, respirasjon,
smerter, sensoriske vanskar. En del pasientar kan gå direkte til fase 4.
Fase 4: Rehabilitering i heimkommune, oppfølging i samarbeid mellom 1. og 2. linja, ev. 3.
linja/Statped.
Fase 5: Seinfaseoppfølging, oppfølging i samarbeid mellom 1. og 2. linja, ev. 3. linja. Kan
omfatte spesialisert medisinsk oppfølging, spesialpedagogisk tilrettelegging, motorisk
trening, kognitiv rehabilitering.

1.2 Mål for prosjektet
Målet for prosjektet er å leggje grunnlaget for etablering av eit samanhengande behandlings- og
rehabiliteringsforløp for barn og ungdom med erverva hjerneskadar i Helse Vest i samsvar med
oppdragsdokumentet og rapport frå den nasjonale arbeidsgruppa.

1.3 Oppgåver
Prosjektgruppa får følgjande oppgåver:
Statuskartlegging
 Oppdatere kartlegginga av korleis fase 1-5 blir ivaretatt i regionen per i dag og identifisere
manglar, jf. den nasjonale rapporten.
Utvikle forløpsbeskriving basert på skisse i nasjonal rapport
 Konkretisere og harmonisere det faglege innhaldet i fasane i forløpet, til tenestetilbodet i
Helse Vest. Forløpet skal omfatte tidleg-rehabilitering i sjukehus, og ha eit særleg fokus på
mellomfasen mellom akuttbehandling og rehabilitering. Overgangen frå barne- til
vaksentenester skal inkluderast i forløpsbeskrivinga.
 Beskrive kva delar av pasientforløpet som skal skje i kvart helseføretak
 Beskrive eventuelle regionale funksjonar, kva fase av forløpet som bør samlast på færre
stader, og kome med tilrådingar om kor/i kva for helseføretak
 Beskrive tiltak for å sikre strukturert samarbeid mellom helseføretaka om forløpet
 Beskrive tiltak for å sikre strukturert samarbeid med kommune og Statped. Forløpet skal
omfatte samarbeid med heimkommune om vidare rehabilitering, inkludert pedagogisk
tilbod.
 Vurdere bruk av Sunnaas sjukehus for enkelte pasientgrupper, jf. forslag i nasjonal rapport
 Vurdere tiltak for kompetansespreiing og organisering av den mest spesialiserte delen av
behandlingstilbodet
Utarbeide plan for implementering av forløpet i helseføretaka
Implementeringsplanen skal:
 Beskrive nødvendig kompetanse i ulike fasar av forløpet og ein plan for kompetanseheving
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Skissere ein kommunikasjonsplan for informasjon om pasientforløpet til involverte i
spesialisthelsetenesta, kommunane, Statped, brukarar og pårørande
Beskrive eit system for oppdatering, vedlikehald og monitorering av pasientforløpet
Vurdere eventuelle behov for oppfølgjande arbeid i helseføretaka eller regionalt

Økonomiske konsekvensar
 Vurdere økonomisk konsekvens for HF-a av iverksetting av forløpet
 Gi råd om bruk av tildelte midlar over statsbudsjettet, jf. punkt 4
Det må gå tydeleg fram om tiltaka skal følgjast opp på RHF- eller HF-nivå (og kva for HF).
Prosjektet må sjå til resultat frå nasjonalt prosjekt om oppfølging av Beslutningsforums
beslutning om avvikling av støtte til utanlandske intensive habiliteringsprogram, jf. også punkt
3.3.

2. PROSJEKTORGANISERING
Det vil vere mange som vil bli påverka av, har interesse i eller kunne påverke temaet for
prosjektet. I tillegg til pasient og pårørande, vil behandlings- og rehabiliteringsforløpet som skal
etablerast, involverer ulike einingar både innanfor og utanfor spesialisthelsetenesta. Desse vil
vere aktuelle for prosjektdeltaking, anten gjennom prosjektgruppe, styringsgruppe eller
referansegruppe.
Frå sjukehusa vil prosjektet ha behov for fleirfagleg kompetanse frå einingar som er involverte i
dei ulike fasane av pasientforløpet. Det gjeld kompetanse på:








den akutte fasen
tidleg rehabilitering
barne- og ungdomsmedisin
spesialisert rehabilitering
habilitering for barn og unge
opplæring av pasientar og pårørande
utarbeiding/oppfølging av pasientforløp

Eit samanhengande behandlings- og rehabiliteringsforløp vil involvere kommunale tenester og
Statped. Private rehabiliteringsinstitusjonar med tilbod til pasientgruppa vil vere aktuelle.
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2.1 Prosjekteigarskap
Prosjekteigar er Helse Vest RHF ved fagdirektør Baard-Christian Schem.
Kontaktperson for prosjekteigar er Hilde Rudlang, seniorrådgivar Helse Vest RHF.
Prosjekteigar har overordna ansvar for gjennomføring av prosjekt og utforming av mandat i
prosjektdirektivet (pkt. 1).

2.2 Styringsgruppe
Fagdirektørmøtet supplert med konserntillitsvald er styringsgruppe for prosjektet.
Styringsgruppa har ansvar for:
 at prosjektorganisering og framdriftsplan sikrar levering i tråd med mandat jf. punkt 1
 at dei rette personellressursane er tilgjengelege for prosjektet
 å forankre prosjektet i organisasjonen
 å godkjenne leveranse frå prosjektet, og ta dei nødvendige avgjerder i prosjektet
I tillegg møter prosjektleiar*.
Rolle

Stilling

Namn

Representerer

Styringsgruppeleiar

Fagdirektør

Baard-Christian Schem

Helse Vest RHF

Representant

Fagdirektør

Eldar Søreide

Helse Stavanger HF

Representant

Fagdirektør

Haldis Økland Lier

Helse Fonna HF

Representant

Fagdirektør

Marta Ebbing

Helse Bergen HF

Representant

Fagdirektør

Trine Vingsnes

Helse Førde HF

Representant

Konserntillitsvald

Wenche Røkenes

UNIO

* Regionalt brukarutval har valt å delta i referansegruppa

2.3 Prosjektgruppe
Prosjektgruppa har ansvar for å:
 Bidra i utarbeiding og kvalitetssikring av alle leveransar
 Bidra aktivt både skriftleg og munnleg i og mellom møta i prosjektgruppa og i
arbeidsgruppene.
 Ivareta dialogen med dei einingane dei representerer undervegs i prosjektgjennomføringa
for å sikre god forankring.
 Utarbeide forslag til løysingar og innhente nødvendige innspel til forslaga frå
linja/nødvendige instansar
 Trekke inn supplerande fagkompetanse frå t.d. (nevro)psykologar og sosionomar ved behov
Prosjektleiar har ansvar for å:
 Leie prosjektet og prosjektgruppa
 Styring og framdrift i prosjektet, inkl. rapportering til styringsgruppa
 Tilføre nødvendig metodikk og kompetanse for prosessen
 Oppfølging av prosjektmedlemmar og gjere dei i stand til å forankre ut mot organisasjonen
 Kvalitetssikring og leveranse av endelig resultat
Tabellen viser prosjektgruppa som er etablert for prosjektet*. Ettersom ulik kompetanse er
nødvendig for dei ulike fasane i pasientforløpet, er det ikkje nødvendigvis behov for at alle
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deltakarane deltek i alle møta i prosjektgruppa. Deltaking kan tilpassast den fasen som er tema
for møtet. Aktuell avgrensing er kommentert i tabellen.
Rolle
Prosjektleiar
Prosjektdeltakar

Stilling
seksjonsoverlege,
pediater
overlege, spesialist
traumebehandling

Namn

Representerer

Ånen Aarli

Helse Bergen

Aqeel Chaudhry

Helse Bergen

Prosjektdeltakar

rådgivar, sjukepleiar

Anne Jorunn
Langeland

Helse Bergen

Prosjektdeltakar

overlege, fysikalsk
medisinar

Eirik Vikane

Helse Bergen

Prosjektdeltakar

overlege, HABU

Katja Sara Brocke
Holmefjord

Helse Stavanger

Martine Gilje Jaatun

Helse Stavanger

Roald Baardsen

Helse Stavanger

Prosjektdeltakar
Prosjektdeltakar

overlege,
barneklinikken
overlege,
nevrokirurg

Prosjektdeltakar

seksjonsleiar HABU

Margunn Skudal
Nistad

Helse Førde

Prosjektdeltakar

spesialfysioterapeut,
barnehabilitering

Astrid Nygaard

Helse Fonna

Prosjektdeltakar

barnefysioterapeut

Siri Fossan
Petersen

Prosjektdeltakar

fagutviklar og
fysioterapeut

Louise Warem

Sandnes
kommune
Stavanger
kommune

Kommentar

Fase 1-2

Fase 1-2

Fase 3-5
Fase 3-5

Sigfrid Teigland,
fram til juni 2019
Prosjektdeltakar
Statped
Fase 1-5
Gry Fluge Vindedal,
etter juni 2019
* Regionalt brukarutval har valt å delta i referansegruppa. KTV/KHVO har valt å delta i styringsgruppa.

2.4 Eventuelle arbeidsgrupper
Prosjektgruppa kan etablere interne arbeidsgrupper blant prosjektgruppedeltakarane knytt til
oppgåver i prosjektet. Ved etablering av arbeidsgrupper i tillegg til prosjektgruppa, skal dette
forankrast i styringsgruppa.

2.5 Referansegruppe
Referansegruppa har som oppgåve å gi innspel til arbeidet i prosjektgruppa fleire gongar i
prosjektperioden. Ettersom ulik kompetanse er nødvendig for dei ulike fasane i pasientforløpet,
kan referansegruppedeltakarar bli bedne om å delta i enkelte prosjektgruppemøte.
Leiar av prosjektgruppa er leiar referansegruppa.
Følgjande referansegruppe blir etablert for prosjektet:
Rolle
Referansegruppe
leiar
Referansegruppedeltakar
Referansegruppedeltakar
Referansegruppedeltakar

Prosjektdirektiv

Stilling
seksjonsoverlege,
pediater
spesialfysioterapeut
leiar HABU
einingsleiar medisin

Namn

Representerer

Kommentar

Ånen Aarli

Helse Bergen

prosjektleiar

Henriette
Tokvam
Vigdis
Jacobsen
Janicke
Magnussen

Helse Stavanger
Helse Bergen
Helse Bergen
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Rolle
Referansegruppedeltakar
Referansegruppedeltakar

Stilling
rådgivar, seksjon for
helsetjenesteutvikling
overlege
barneseksjon

Namn
Tor
Ingebrigtsen
Inger LundKordahl

Referansegruppedeltakar

rådgivar,
samhandling og
FOUSAM

Sølvi
Heimestøl

Referansegruppedeltakar
Referansegruppedeltakar
Referansegruppedeltakar
Referansegruppedeltakar
Referansegruppedeltakar
Referansegruppedeltakar
Referansegruppedeltakar

fagutviklar og
fysioterapeut

Louise
Warem
Siri Fossan
Petersen
Anne Kari
Enes
Eileen
Langedal
Sigfrid
Teigland*
Gry Fluge
Vindedal

barnefysioterapeut
fysioterapeut

seniorrådgivar
avdelingsleiar

Malgorzata
Tveit

spesialist pediatri

ReferansegruppeBrukarrepresentant
Jostein Bildøy
deltakar
*Sigfrid Teigland deltok frå februar til juni 2019

Representerer
Helse Bergen

Kommentar
kompetanse på
pasientforløp

Helse Fonna
Helse Fonna

Nettverk for
læring og
meistring i Helse
Vest

Stavanger
kommune
Sandnes kommune
Kvinnherad
kommune

1-2 repr. deltar i
fase 3-5 i
prosjektgruppa

Bergen kommune
Statped
Statped
Røde Kors
Haugland
Rehabiliteringssent
er
Regionalt
brukarutval

1 repr. deltar i
prosjektgruppa i
fase 1-5
deltar i
prosjektgruppa i
fase 4-5

2.6 Prosjektstøtte - sekretariat
Helse Vest vil stå for prosjektstøtte i samarbeid med Regionalt kompetansesenter for
habilitering og rehabilitering. Sekretariatet vil bistå med koordinering og fasilitering av arbeidet
i gruppene og rapportskriving. Sekretariatet består av:
Rolle

Stilling

Namn

Representerer

Prosjektstøtte

leiar

Edith Lunde

Regionalt kompetansesenter for
habilitering og rehabilitering

Prosjektstøtte

seniorrådgivar

Hilde Rudlang

Helse Vest RHF

3. PROSJEKTGJENNOMFØRING
3.1 Overordna framdriftsplan og leveransar
Prosjektleiar har utarbeidd framdriftsplan (etter konsultasjon med prosjektgruppa):
#
1

7

2

Milepæl
Godkjenning av forslag til prosjektdirektiv i
styringsgruppa
Oppdatert statuskartlegging (kap. 5 i nasjonal rapport)

3

Utvikla forløpsbeskrivingar for fase 1-5

Aktivitet og dato
Møte 14.02.19
Innspel på e-post innan 25.04
Utkast frå sekr. 30.04
3 prosjektmøte mars-mai
Felles tilstedemøte 12.06

Prosjektdirektiv

4
5

Statusrapport til styringsgruppa
Utarbeidd plan for implementering

6

Vurdert økonomisk konsekvens

7

Avslutning – siste innspel til utkast prosjektrapport

8

Prosjektrapport i styringsgruppa

Utkast frå sekr. 20.06
13.06. Skrivefrist 07.06
Felles tilstedemøte 12.06
Prosjektmøte august
Utkast frå sekr. september
Prosjektmøte august
Utkast frå sekr. september
Referansegruppemøte sept.
Prosjektmøte september
Ferdig versjon ultimo sept.
sept./okt. 2019

3.2 Tentativ møteplan og arbeidsform
Hyppighet eller dato
14.02.19
20.02.19
18.03 kl. 10-12
25.04 kl. 13-15
15.05 kl. 13-15
12.06 kl. 10-15

Deltakarar
Styringsgruppa
Prosjektgruppa og
Referansegruppa
Prosjektgruppa
Prosjektgruppa
Prosjektgruppa
Prosjektgruppa og
Referansegruppe

13.06.19
26.08 kl. 13-15

Styringsgruppa
Prosjektgruppa

18.09 kl. 10-15

Prosjektgruppa og
Referansegruppa
Styringsgruppa

sept./okt. 2019

Tema og møteform (overordna, tentativ)
Godkjenning av forslag til prosjektdirektiv
Felles oppstartsmøte Flesland
Video/lync. Forløpsbeskriving fase 1-2
Video/lync. Forløpsbeskriving fase 3
Video/lync. Forløpsbeskriving fase 4-5
Felles tilstedemøte Flesland
Ferdigstille forløpsbeskrivingar
Starte på implementeringsplan
Statusrapport. Skrivefrist 07.06
Video/lync.
Implementeringsplan.
Vurdering av økonomisk konsekvens
Felles tilstedemøte Flesland
Avslutning, siste innspel
Godkjenning av prosjektrapport

Det blir forventa bidrag per e-post mellom alle møte. Fristar som blir sett for innspel blir viktige
å overhalde

3.3 Avgrensingar og samordning
Prosjektgruppa må samordne arbeidet sitt med andre pågåande prosjekt. Særleg relevant er
nasjonalt prosjekt som følger opp Beslutningsforums beslutning om å avvikle støtta til dei
utanlandske intensive habiliteringsprogramma.
Vidare vil arbeidet i regionalt kompetansenettverk for intensiv habilitering vere viktig å gjere
seg kjent med.
Arbeid i andre regionar med tilsvarande etablering av den nasjonale behandlingslinja for barn
og unge med erverva hjerneskade, vil vere relevant for prosjektet.
I arbeidet skal ein ta omsyn til relevant planarbeid og styrevedtak i Helse Vest.

3.4 Sluttleveranse
Prosjektet skal levere ein prosjektrapport som svarer ut oppgåvene i mandatet, inkludert ein
implementeringsplan og ei vurdering av økonomiske konsekvensar av tilrådingane.
Det skal gå fram om tiltaka skal gjennomførast på RHF- eller HF-nivå.
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3.5 Suksessfaktorar
Prosjektleiar (ev. i samarbeid med prosjektgruppa) vurderer å formulere kritiske suksessfaktorar.
Eksempel:
 Tett involvering av aktuelle fagmiljø og andre interessentar gjennom heile prosjektet for å
sikre forankring og eigarskap.
 Prosjektarbeidet må involvere leiarar på nivå 1.

4. PROSJEKTKOSTNADAR
Det har vore sett av midlar over statsbudsjett i 2017, 2018 og 2019 til tiltak for barn og unge
med erverva hjerneskade.
I 2017 blei Helse Vest tildelt 2,6 mill. kr. Midlane blei fordelt mellom HF-a i samsvar med
inntektsfordelingsmodellen. HF-a blei bedt om å nytte midlane til tiltak for å sikre faglig kvalitet
i alle ledd av behandlingskjeda for barn og unge med erverva hjerneskade. Det blei peikt på at
midlane burde sjåast i samanheng med den nasjonale behandlingslinja.
I 2018 og 2019 er Helse Vest tildelt høvesvis 2,7 og 2,8 mill. kr. Midlane er foreløpig ikkje delt ut,
og vil bli nytta til implementering av behandlings- og rehabiliteringsforløp for barn og unge med
erverva hjerneskade etter tilrådingar i prosjektet. Sjå også punkt 1.3 om oppgåver for prosjektet.
Helse Vest set av midlar til frikjøp av ressursar til prosjektleiing og prosjektstøtte og til felles
møtekostnader, avgrensa til kr 400 000.
Helseføretaka og andre deltakarar dekker deltakar- og reiseutgifter for eigne deltakarar.
Brukarrepresentantane får dekt deltakarkostnader etter vanlege regionale ordningar.

9

Prosjektdirektiv

Helse Vest Postboks
303 Forus
4066 Stavanger
Telefon: 51 96 38 00
helse-vest.no

