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Formål/sammendrag 
Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 ble vedtatt av styret i Helse Nord 
RHF i styremøte 29. oktober 2014 (jf. styresak 113-2014). Styret vedtok følgende i 
punkt 5: Styret ber adm. direktør om tilbakemelding av de oppnådde resultatene innen 
utgangen av 2016. I det følgende redegjøres for oppfølgingen av de anbefalte tiltakene, 
jf. handlingsplanens kap. 5.  
 
Pasientgrupper for habiliteringstjenesten er barn, unge og voksne som har behov for 
habilitering på grunn av medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser eller 
kronisk sykdom. Arbeidsoppgavene omfatter diagnostikk og funksjonsutredninger, 
behandling, opptrening av funksjon og ferdighetstrening, intensiv spesialisert trening, 
opplæring til pasient og familier, og råd og veiledning til kommunene generelt og rundt 
enkeltpasienter.  
 
Habiliteringstjenesten har et nært samarbeid med kommunehelsetjenesten og andre 
kommunale instanser. Det er lokale habiliteringsteam ved alle somatiske sykehus i 
Helse Nord.     
 
Planen inneholder kostnadskrevende tiltak som forutsetter ressursøkning. Det ble 
avsatt totalt 2,4 mill. kroner til tiltak i planen i 2015, økende til helårseffekt 4,8 mill. fra 
2016.  Habiliteringsplanen inneholder også en rekke tiltak som forutsetter oppfølging 
fra helseforetakene innenfor eksisterende rammer, og som følges opp av fagfeltet.   
 
Oppnådde resultater 
Bemanning 
Som følge av prioriteringer i handlingsplanen fikk Helgelandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF ressursøkning gjennom Helse Nord RHFs budsjettbehandling 
for 2015. For Finnmarkssykehuset HF ble det forutsatt at stillingsressursen skulle 
styrke tjenestens kompetanse om samiske pasienter.  
 
Stillingen i Finnmarkssykehuset HF er opprettet. Helgelandssykehuset HF har ikke 
opprettet stillingen ennå, i påvente av en omorganiseringsprosess som nylig er 
avsluttet. Det er besluttet at fagstillingene i habilitering ved de tre sykehusene skal slås 
sammen. 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF ble i budsjett 2015 tildelt midler til regionale 
legestillinger. Stillingene er opprettet.      
 
Et tiltak i planen er å utrede ressursbehovet i HF-ene, med særlig vekt på å sikre 
tilstrekkelig medisinskfaglig bemanning. Dette arbeidet ses i sammenheng med et 
pågående nasjonalt arbeid med å kartlegge spesialisthelsetjenestens bemannings- og 
kompetansebehov i habiliteringstjenesten. Helse Nord er representert i arbeidet. 
 
Medisinskfaglig forankring  
Styrking av den medisinskfaglige kompetansen i habilitering er en viktig faglig føring i 
habiliteringsplanen, men er også forankret i krav til RHF-ene i Helse- og 
omsorgsdepartementets (HOD) oppdragsdokument for 2011. Helse Nords tiltak har 
vært å etablere en regional overlegestilling som en felles ressurs for helseforetakene. 
Stillingen er etablert fra 1. januar 2015 ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. I 
tillegg har Universitetssykehuset Nord-Norge HF etablert en LIS1-stilling som inngår i 
en rulleringsordning knyttet til leger i spesialisering innen aktuelle fagområder (f. eks. 
allmennmedisin, psykiatri, nevrologi).  Habilitering er ikke en egen legespesialitet. 
Etableringen av LIS-stillingen har som mål å tilrettelegge for å styrke legekompetansen i 
tjenesten. Hittil har fire LIS-leger i helseregionen vært knyttet til denne LIS-stillingen.  
 
Det er etablert et regionalt nettverk for leger i habiliteringstjenesten, og gjennomført 
klinisk samarbeid med deltakelse fra alle helseforetakene.          
 
Døgnplasser innen psykisk helsevern for habiliteringspasienter 
Behovet for døgnplasser innen psykisk helsevern for pasienter i habiliteringstjenestens 
målgrupper ble tatt opp i habiliteringsplanen, og fulgt opp videre i arbeidet med 
Utviklingsplan for psykisk helse og TSB 2016-2025. I budsjett for 2016 har 
Nordlandssykehuset HF fått midler til å etablere to døgnplasser for pasienter med 
samtidig utviklingshemming og psykisk lidelse. Full årseffekt av tiltaket ved 
Nordlandssykehuset HF er lagt inn fra 2017 med 5,6 mill. kroner. Tilsvarende tilbud ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF vurderes i oppfølging av utviklingsplanen for 
psykisk helse og TSB.  
 
Samarbeidet med private institusjoner 
I handlingsplanen er det et mål at habiliteringstjenestene i Helse Nord bør involvere seg 
sterkere i videre utvikling av tilbudet ved de private rehabiliteringsinstitusjonene.  Det 
er i særlig grad Valnesfjord Helsesportssenter som har tilbud til 
habiliteringspasientene. Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad i Tromsø og RIBO 
har også aktuelle tilbud. Foreløpig er ikke dette tiltaket fulgt opp.   
     
Fagutvikling, kvalitet, registrering av aktivitet og tjenester 
Fagråd for habilitering er etablert.  Det er etablert en årlig habiliteringskonferanse for 
tjenesten.  
 

1 LIS: Leger i spesialisering 
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20 % amanuensisstilling/professor 2-stilling er etablert ved Det arktiske Universitet i 
Tromsø/Institutt for klinisk medisin. Stillingens formål er å bidra til økt forskning innen 
fagområdet, samt undervisning i medisinutdanningen og andre helseprofesjoner.  
 
Regionale oppgaver og funksjoner 
Habiliteringstjenesten har en desentral struktur. Det er mange ulike fagnettverk i 
habiliteringstjenesten for ulike områder som2 
- Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourette 
- Funksjonshemmedes rettsikkerhet knyttet til å begå eller å bli utsatt for lovbrudd 
- Nettverk for kontoransatte (sikre enhetlige rutiner for koding og registrering i 

elektronisk pasientjournal m. m.) 
 
Fagnettverkene har en viktig funksjon for å binde tjenesten sammen og samarbeide om 
fagutvikling.  Det er etablert en fast struktur hvor fagnettverkene rapporterer årlig til 
det regionale ledernettverket og får tilbakemeldinger på resultater og planer for 
kommende år. Flere av tiltakene i planen forutsetter oppfølging gjennom de ulike 
fagnettverkene.   
 
Utfordringer i videre oppfølging av handlingsplanen: 
Ytterligere styrking av medisinskfaglig kompetanse må vurderes.  
 
Utvikling av helhetlige pasientforløp bør prioriteres. Viktige samhandlingsutfordringer 
er pasientforløpsprosesser innen habilitering sammen med kommunene og private 
institusjoner.   
 
Habiliteringspasienter, i særlig grad de med psykisk utviklingshemming, bør sikres 
bedre koordinerte tjenester, når de innlegges i sykehus. Etableringen av døgnplasser 
innen psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF, og videre planlegging av lignende 
døgnplasser i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, forventes å gi bedre ressurs- og 
tjenestetilgang samt økt kompetanse ovenfor pasientgruppen også innen psykisk 
helsevern. 
 
Flere av de anbefalte tiltakene i handlingsplanen er så langt ikke fulgt opp. Dette gjelder 
blant annet samarbeid mellom habiliteringstjenestene om lærings- og mestringstiltak, 
prosjekt for å utrede hvilke intensive habiliteringsopplegg som er aktuelle, og 
samarbeid mellom barne- og voksenhabilitering.  
 
Konklusjon 
De regionale nettverkene samt fagrådet har en viktig rolle i oppfølgingen av planen. 
Hovedinntrykket er at handlingsplanen for habilitering følges opp på en god måte.   
Det forutsettes at tiltak som så langt ikke er prioritert, følges opp innen utgangen av 
2017. Helseforetakenes habiliteringstjenester, samt fagrådet, vil være sentrale i 
oppfølgingen av planen. Behov for styrking av tjenestetilbudet vil bli vurdert gjennom 
budsjett og oppdragsdokument.  
 
  

2 Jf Handlingsplanens kap. 3.9. «Regionale fagnettverk» 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Regional handlingsplan for 

habilitering 2014-2017, oppnådde resultater til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om at tiltak i Regional handlingsplan for habilitering 2014-

2017 som så langt ikke er prioritert, følges opp innen utgangen av 2017.  
 

 
Bodø, den 11. november 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   Oppfølging av handlingsplan for habilitering 2014-2018 
 

 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF 23. november 2016 

 
 
Utrykt vedlegg: Styresak 113-2014 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 
   (med endelig vedtak) 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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