
Oppfølging av handlingsplan for habilitering 2014-2018

TILTAK:

ANBEFALING - BEMANNING INNEN TJENESTENE

ANBEFALING - PRIVATE INSTITUSJONER

ANBEFALING - UTVIKLING AV HABILITERING/FOU

ANBEFALING - RAPPORTERING

REGIONALE OPPGAVER OG FUNKSJONER

MEDISINSKFAGLIG FORANKRING

SAMHANDLING - LÆRING OG MESTRING

LENKER

Habilitering.no | Habiliteringsfeltet i Norge 

https://helsedirektoratet.no/psykisk-utviklingshemming

http://www.helse-nord.no/habilitering-rnh/category37730.html

http://www.habilitering.no/
https://helsedirektoratet.no/psykisk-utviklingshemming
http://www.helse-nord.no/habilitering-rnh/category37730.html


Anbefalinger 2014-2018 - BEMANNING Merknad/kommentar:                                                           
RØD=IKKE PÅBEGYNT 

GUL = PÅBEGYNT
GRØNN = FERDIGSTILT

Tiltak Kostnader Plan

Tiltak mht underdekning av 
bemanningen innen 
habiliteringstjenestene

Utrede bemannings -
/kompetansebehov, som skal inngå 
i en opptrappingsplan

Evt sette ned en arbeidsgruppe -
sak på møte i RNH - 26/4-16

Bemanningsøkning ved små 
habiliteringstjenester ved HLSHR 
og FSHR

kr. 1.200.000,- 0,5 stilling x 2 0,5 stilling til hhv 
Finnmarkssykehuset og 
Helgelandssykehuset - jf
tildelingsbrev fra Helse Nord

Styrking av fagkompetanse mht
den samiske befolkningen, som 
foreslås lagt til FSHF

kr. 300.000,- 0,5 stilling 0,5 fagstilling til 
Finnmarkssykehuset, jf
tildelingsbrev.

Organisering/benevning av 
tjenestene blir mer 
gjennomgående mht organisering

kr. 0,- ?

Opptrappingsplan 2018, konkret 
bemannings - og ressursmessig 
styrking

Krever utredning ?

Tilstrekkelig medisinskfaglig 
ressurstilgang i de ulike HF

Krever utredning Fagrådet Behandlet i fagrådet, sendes brev 
til Helse Nord



Anbefalinger 2014-2018 - PRIVATE INSTITUSJONER Merknad/kommentar:                                                           
RØD=IKKE PÅBEGYNT 

GUL = PÅBEGYNT
GRØNN = FERDIGSTILT

Tiltak Kostnader Plan

Sterkere involvering ift 
habiliteringstilbudet ved de private 
institusjonene. Positivt at den nye 
avtalen fra 2015 bør bli langvarig 
slik at kompetanse/samarbeid kan 
bygges opp over tid

kr. 0,-



Anbefalinger 2014-2018 - UTVIKLING AV HABILITERING/FOU Merknad/kommentar:                                                           
RØD=IKKE PÅBEGYNT 

GUL = PÅBEGYNT
GRØNN = FERDIGSTILT

Område Tiltak Kostnader Ansvarlig

FAGUTVIKLING Felles mal og rutine for rapportering av 
aktivitetstall innen habilitering - indikatorark som 
gjøres tilgjengelig for alle tjenester (LIS)

Regionalt kontor-nettverk Sak på RNH møte april 
2016

Fast årlig habiliteringskonferanse kr. 80.000,- RNH Arrangeres vekselsvis i 
Bodø og Tromsø - som en 
del av rehab-uka (uke 43)

Tiltak mht kompetanseoppbygging innen 
habilitering

RNH Sak på RNH-møte april 
2016

FAGLIG KVALITET Etablere fagråd for habilitering Fagdirektør http://www.helse-
nord.no/habilitering-
fagrad/category40188.html

RNH - felles fag og utviklingsforum for alle 
tjenester

Hab, UNN http://www.helse-
nord.no/habilitering-
rnh/category37730.html

Felles utrednings- og oppfølgingsforløp for 
habiliteringstjenestene

Fagnettverk

Opprette regional fagutviklings- og 
forskningsenhet innen habilitering (RHAB)

RHF/HR Jfr. tiltak i Helse Sør-Øst og 
Helse Midt

Professor II stilling innen habilitering, UiT kr. 150.000,- Hab, UNN Etablering stilling knyttet til 
IKM, UiT

http://www.helse-nord.no/habilitering-fagrad/category40188.html
http://www.helse-nord.no/habilitering-rnh/category37730.html


Anbefalinger 2014-2018  - RAPPORTERING Merknad/kommentar:                                                           
RØD=IKKE PÅBEGYNT 

GUL = PÅBEGYNT
GRØNN = FERDIGSTILT

Tiltak Kostnader Plan

Kontornettverk, mandat for oppl. i 
registrering, koding og registrering i 
EPJ

kr. 0,- Regionalt kontornettverk Utkast til rapporteringsmal drøftes, 
deretter egen plan for årlig eller 
kvartalsvis rapportering

Det bør etableres regionale rutiner 
for rapportering i regi av RNH og 
regional rådgiver, med årlig 
rapporteringsfrist - Beslutning og 
forankring i RNH

kr. 0,- Rådgiver Drøftes i møte 21/10 ved sak 1 og 
2 

Det bør i RNH og i fagnettverkene 
arbeides med å utvikle lokale og 
regionale indikatorer.

kr. 0,- Rådgiver Jfr. nasjonal rapportering

Alle HF bør sikre representasjon i 
regionalt kontornettverk  -
kompensasjon for 
møte/reisekostnader for aktuelt 
merkantilt personell

kr. 0,- Regionalt kontornettverk RNH



Anbefalinger 2014-2018 - REGIONALE OPPGAVER OG 
FUNKSJONER

Merknad/kommentar:                                                           
RØD=IKKE PÅBEGYNT 

GUL = PÅBEGYNT
GRØNN = FERDIGSTILT

Område Tiltak Kostnader Ansvarlig

Regionale 
fagnettverk

Midler til drift/kompetanseheving. Tydelig funksjonsfordeling i forhold til regionale oppgaver eller funksjon

Kompensasjon for møte og reisekostnader for 
aktuelle fagnettverk (driftskostnader a kr 
40.000,- for i alt 12 fagnettverk)

kr. 480.000,- Gjennomgang Hvordan administrere 
midlene?

Atferdspr. og 
alvorlig psykisk 
lidelse

Reetablere regionalt fagnettverk ift utviklingsh./utviklingsforstyr. med store atferdspr. og/eller psykiske lidelser

Synliggjøring av oppgaver og tilbud vedrørende 
sikkerhets- og risikovurd., behandlingstilp. og -
utpr. i de mest alvor./kompl. tilfellene.

kr. 0,- Hvordan?

HOTJL kap 9 Samarbeidet med FMene og de etablerte lokale nettverk i Finnmark og Nordland. Etablere samarbeidsnettverk i Troms. 

Arbeide for å oppnå konsensus vedr rutiner og 
prosedyrer i HOTJL kap 9

kr. 0,- Hvem?

Lovbrudd og 
risikovurdering

Fagnettverket – Utviklingsh. rettssikkerhet knyttet til å begå/utsatt for lovbrudd

Synliggjøring av regionalt ansvar for hva det 
ansvaret konkret innebærer.

kr. 0,- Hvordan?

Livsløpsperspektiv Følge opp og etablere konkrete retningslinjer for samarbeid knyttet til overgang mellom barn- og voksenhabilitering

Tjenestetilbud bør fokusere på utvikling av 
tilstrekkelig/enhetlig pasientforløp 

kr. 0,- Hvordan?

RNH bør være med i utformingen av 
tjenesteavtalene

kr. 0,-



Anbefalinger 2014-2018 - REGIONALE OPPGAVER OG 
FUNKSJONER

Merknad/kommentar:                                                           
RØD=IKKE PÅBEGYNT 

GUL = PÅBEGYNT
GRØNN = FERDIGSTILT

Område Tiltak Kostnader Ansvarlig

ASD Det anbefales at retningslinjene for utredning implementeres.

Inngår i R-FAAT sitt mandat. Egne midler Innspill

Legge til rette for samarbeidslinjer mellom 
habilitering og psykiatri.

Hvordan?

Tjenestene benytter R-FAAT, best mulig tilbud, 
uavhengig av bosted og tilbud

Innspill

HF avklarer hvilke tjenester og avdelinger som 
skal ha ansvaret for ASD

Hvordan?

Intensiv 
habilitering

Regionalt fagnettverk for intensiv habilitering

Utrede hvilke intensive tilbud som er aktuelle for 
helseregionen. Disse tilbudene får regional 
status og gis nødvendig finansiering

Krever 
utredning

Prosjekt



Anbefalinger 2014-2018 - MEDISINSKFAGLIG FORANKRING Merknad/kommentar:                                                           
RØD=IKKE PÅBEGYNT 

GUL = PÅBEGYNT
GRØNN = FERDIGSTILT

Tiltak Kostnader Plan

Overlegestilling + LIS, bidra til 
med.komp. - sees i sammenheng 
med å kunne tilby tilstr. Med.-
veiledning, -konsultasjon og -
undervisning, samt oppfølging av 
LIS

Oppdragsdok. 2011 Plan

Tiltak for å sikre tilstr. 
legeressurser/-legetilknytning i HF, 
jf lign. rekrutteringstiltak (fysikalsk 
medisin, geriatri og psykiatri)

Krever egen utredning Hvem?



Anbefalinger 2014-2018 - LMS Merknad/kommentar:                                                           
RØD=IKKE PÅBEGYNT 

GUL = PÅBEGYNT
GRØNN = FERDIGSTILT

Tiltak Kostnader Plan

Utvikling og gjennomføring av LMS-kurs 

Samarbeid mellom 
tjenestestedene og RNH. Regional 
rådgiver bør ha en pådrivende rolle 
i dette utviklingsarbeidet.

kr. 0,- Hvem?


