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Prosess og forankring

• Bygger på planen (2016-2020) som var basert på 
en bred prosess og omfattende utredning

• Dialogmøter vinter 2021 med representanter for
• Helseforetakene og Haraldsplass

• Regionalt brukerutvalg
• Konserntillitsvalgte
• Kompetansesenteret for habilitering og 

rehabilitering 

• Styrene i helseforetakene har gitt tilslutning til 
planen

• Regionalt brukerutvalg har støttet planen

• Vedtatt i styret i Helse Vest 30. september 2021

Oppdatering av Regional plan for 
habilitering og rehabilitering



• Tilpasset nytt digitalt format «Neste generasjon 
planer»

• Spisset budskap - kortfattet og tydeligere 
prioritering av innsatsområder

• Lenker til utfyllende dokumentasjon

• Digitalt nettbasert format muliggjør innspill og 
tilpasninger underveis i planperioden

• www.nestegenerasjonplan.no/heim-
planoversikt/regional-plan-for-habilitering-og-
rehabilitering

Digitalt format

https://www.nestegenerasjonplan.no/heim-planoversikt/regional-plan-for-habilitering-og-rehabilitering




• Tenesteytarane koordinerer seg om behova til 
pasienten slik at han/ho opplever tenestene som 
samanhengande

• Pasienten sine eigne mål for meistring, 
eigenomsorg og deltaking pregar møtet med 
helsetenesta

• Det er tydeleg plassering av ansvar og oppgåver
innanfor eigne tenester

• Standardiserte, kunnskapsbaserte pasientforløp 
er utvikla

• Forsking og kunnskapsutvikling er styrka

• Kapasiteten og kompetansen i tenestene møter 
behova for habilitering og rehabilitering og legg 
til rette for fagutvikling og forbetringsarbeid

• Datakvaliteten er betra og ein har samanliknbare
styringsdata som grunnlag for utvikling og 
forbetring av tenestene

Overordna mål for spesialisert habilitering 
og rehabilitering i Helse Vest



• Kort om innsatsområdet

• Konkrete mål

• Tiltak for å nå målene

• Indikatorer for måloppnåing

For hvert innsatsområde



Innsatsområde 1

• Viktig og lovfestet verktøy for samhandling 

• For pasienter med behov for komplekse eller 
langvarige og koordinerte tjenester

• Rett til å få oppnevnt en koordinator

• Sikre at pasientene får samordna tjenester 
• mens de er på sjukehuset
• ved overgangen til hjemkommunen

Styrke samarbeidet med kommunene 
gjennom bedre implementering av 
koordinator-ordningen i sjukehusene



Til tross for langvarig og systematisk arbeid

• Ikke tilstrekkelig overordna prioritering

• Manglende etterleving av vedtatte prosedyrer og 
retningslinjer

• Varierende rutiner til å identifisere pasienter 
med behov for koordinator 

• Ikke tilstrekkelig koordinering på tvers av 
avdelinger/klinikker 

• Det legges i begrenset grad til rette for å utøve 
koordinatorrolla

Så langt ikke godt nok implementert



Bedre implementering av koordinator-ordningen

• Styrke samarbeidet med kommunene gjennom å
innarbeide koordinatorrolla:

• Ved utvikling av tenestemodellar på tvers 
(helsefellesskapa)

• Ved revisjon av samarbeidsavtalene mellom 
kommuner og helseforetak

• Legge til rette for utføring av koordinatorrollen i 
avdelingene

• Rutinar for samarbeid internt og på tvers i 
sjukehusa

• Systematisk informasjon og opplæring om 
koordinatorrollen

• Innført obligatorisk e-læringskurs

• Ta i bruk regionale retningslinjer for koordinator

Mål for innsatsområdet



Regionalt forbedringsprosjekt

• Identifiserer hvorfor ordningen ikke fungerer så langt

• simulering, kartlegging av arbeidsprosesser 

• Vurderer læringspunkt fra innføring av 
kreftkoordinator

• dedikerte roller, ansvar, ressurser, lederforankring

• Forankre godt i helseforetakene

• Involvere kommuner - forankre i helsefellesskapene

• Involvere brukerne

Tiltak for å nå målene



• Antall registrerte koordinatorer oppretta i 
avdelingene

• Andel pasienter som har fått koordinator

• Pasienterfaringer: 

• undersøkelse om opplevd koordinerte 
tjenester 

• Leder- og medarbeidererfaringer: 
• opplevde endringer i koordinering av tjenester 

ved implementert koordinator i sjukehus

Indikatorer på måloppnåing



• Indikatorer for måloppnåing knyttet til 
innsatsområdene i planen

• Utarbeide rapporter med styringsdata for 
habilitering barn/unge/voksne og for fysikalsk 
medisin og rehabilitering
• tilgjengelig for styringsformål på ulike nivå

• Arbeidet har starta

• Betre datakvaliteten gjennom samarbeid om 
kodepraksis

• Følges opp med rapportering til styret i Helse Vest

Oppfølging av innsatsområdene i den 
regionale planen




