


U2035/strategi: Om delplaner

• HSØ har utarbeidet regionale føringer for helseforetakenes 
arbeid med lokal utviklingsplan i dokumentet «Strategier, 
planer og regionale føringer for utviklingsplaner» (HSØ 
styresak 008-2017)

• Det er valgt ut 7 fagområder: Psykisk helse, tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB), rehabilitering, habilitering, 
hjerneslag, kreftkirurgi og prehospitale tjenester

• Begrunnelsen fra HSØ for at disse områdene er valgt ut, er at 
dette er fagområder med store grenseflater mot 
primærhelsetjenesten og kommunene, og som i tillegg har 
særlig potensiale for oppgavedeling og kompetanseoverføring

• Fagområdene er beskrevet i kapittel 2 og 4, og føringene vil bli 
jobbet med og svart ut i form av tiltak i klinikkplaner og i 
aktuelle avdelingene i perioden 2018-2020



U2035/strategi: Rehabilitering (s. 58-59)

• Delrapport for Rehabilitering beskriver utviklingen i AFR og 
samarbeid med kommunene i Agder mer utdypende (vedl. 4)

• I planperioden ønsker SSHF å videreutvikle et godt og 
forpliktende samarbeid med kommunene/ 
kommuneregionene i Agder og etablere et tettere samarbeid 
med rehabiliteringsinstitusjoner, regionalt og nasjonalt innen 
helseforetakets kjerneområder 

• Det blir viktig å ha et oppdatert fagmiljø som kan ivareta 
utviklingen innen e-helse og spillteknologi, og implementere 
dette i egen organisasjon

• AFR ønsker å bidra til systematisk forbedringsarbeid, både ved 
evaluering og forskning, forutsatt rammer og ressurser 

• Avdelingen ønsker å videreutvikle samarbeidet med andre 
institusjoner i HSØ om forskning



Delprosjekt rehabilitering

Delplan rehabilitering - Regional plan for 
rehabilitering

Parallelle utredninger:
• Regionale og flerområdefunksjoner 
• Ambulerende rehabiliteringstjenester



Føringer til utviklingsplanen i det enkelte 
helseforetak

• HF`ene sikrer tilstrekkelig rehabilitering i tidlig fase etter 
subakutt sykdom/skade og tilbud om ambulant tjeneste i 
overføringsfasen til kommunen.

• Sørge for tilstrekkelig kapasitet – døgn og dag.
• Målgruppe - Pasienter med komplekse tilstander med behov 

for spesialisert rehabilitering.
• HF`ene sikrer at et faglig tyngdepunkt for 

rehabiliteringsvirksomheten er etablert. «En dør til 
tjenesten».

• HF`ene tar initiativ til å formalisere strukturer for 
samhandling og forankre dette i de lovpålagte 
samarbeidsavtalene.



Oppdraget fra HSØ – 3 spørsmål

1. Beskrive tilbudet for døgnbasert rehabilitering i tidlig 
fase etter akutt sykdom og skade og for ambulant 
virksomhet

2. Rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt – En dør inn til 
«tjenestene»

3. System for samarbeid innen rehabilitering –
formalisering av samarbeidsavtalene. 



Føring: 
Beskrive tilbudet for døgnbasert rehabilitering i tidlig fase etter akutt sykdom og 
skade og for ambulant virksomhet. Beskrivelsen skal inkludere organisering og 
prioritering:

Nødvendige endringer i tidsperioden:
• Kontinuerlig kvalitetsforbedring.
• Tilpasse driften til ytre rammer, deriblant ISF koding og 

økonomi og oppdragsdokument fra HSØ.
• Tilpasse driften til pakkeforløp for våre kjernediagnoser.
• Implementere generisk evalueringsverktøy initiert av 

helsedirektoratet.
• Samarbeide med tilsvarende rehabiliteringsinstitusjoner i HSØ 

om faglig utvikling og forskning.
• Gjennomføre akkreditering via CARF (Commission on 

Accreditation of Rehabilitation Facilities)
• Gjennomføre flytting til Eg innen 2021 i henhold til SSHF`s

strategiplan.



2020-2035

• Arbeide for at AFR fortsatt er en tverrgående høyspesialisert 
rehabiliteringsavdeling i SSHF. 

• Avdelingen gir høyspesialisert tverrfaglig, intensiv og kompleks 
rehabilitering innen våre kjernediagnoser. 

• Avdelingen utreder og igangsetter behandling for pasienter 
med muskel- og skjelettlidelser og sykelig overvekt i henhold 
til prioriteringsveiledere. 

• Avdelingen deltar aktivt med fagutvikling, evaluering og 
forskning i samarbeid med andre avdelinger i SSHF og 
rehabiliteringsinstitusjoner i HSØ.



Føring:
Utviklingsplanen skal beskrive hvor og hvordan et rehabiliteringsfaglig 
tyngdepunkt er synlig organisert, hvilken virksomhet og kompetanse som inngår, 
samt tilhørende roller og oppgaver. Planen skal også beskrive hvilke nødvendige 
endringer som skal gjennomføres i tidsperioden

2018-2020
• Tilpasse driften til ytre rammebetingelser
• Sikre at våre tilbud er oppdaterte og presentert på Helsenorge.no og hjemmesidene til 

SSHF slik at vi blir tydelige og relevante tilbydere i «Fritt rehabiliteringsvalg».
• Videreutvikle et tettere samarbeid med rehabiliteringsinstitusjoner, regionalt og 

nasjonalt, innen våre kjerneområder.
• Etablere og drifte arbeidsrettet muskel/skjelett poliklinikk i tråd med oppdrag fra HSØ. 
• Videreutvikle et godt forpliktende samarbeid med kommunene /regionene i vårt område.
• Arbeide for at Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i SSHF består og bidrar med 

fagutvikling i tett samhandling med avdelingene i SSHF, kommunehelsetjenesten og andre 
rehabiliteringsinstitusjoner.

• Tilstrebe likeverdige rehabiliteringstjenester og godt samarbeid innen 
rehabiliteringsfeltet.

• Avklare samarbeidsformer innen fagutvikling, forskning og samhandling 
generelt innen HSØ. 

• Sikre likeverdig ressurstilgang innen hvert HF.



2020-2035

• Arbeide med kontinuerlig kvalitetsforbedring.
• Delta i samarbeid om å utvikle og implementere 

felles måle- og evalueringsverktøy.
• Videreutvikle samarbeidet med andre institusjoner i 

HSØ om forskning.
• Sikre at ressurstilgangen/finansiering følger 

pasientene. 
• Samarbeide om pasientforløp der dette er 

hensiktsmessig for pasientene, faglig og praktisk. 
• Ha fokus på utviklingen innen E-helse og 

spillteknologi og implementere dette i egen 
organisasjon. 



Rapportering av ressursbruk og aktivitetstall som viser omfang av ART 
-Rehabilitering uten brudd i forløpet etter akuttbehandling
-Fordeling mellom primær- og sekundærrehabilitering
-Aktivitetstall for rehabilitering skal kodes som vanlig eller kompleks 
rehabilitering i tråd med «regelverk for innsatsstyrt finansiering»

• Poliklinisk aktivitet blir registrert i DIPS og gir dermed oversikt over denne 
aktiviteten. Teamet utfører imidlertid mye arbeid som til nå ikke 
registreres, blant annet oppfølging på telefon, tverrfaglig samarbeid, 
veiledning og undervisning. 

• EVD – Enhet for virksomhetsdata bidrar i overvåkingen av forløpene. Det 
tas ut rapporter ved behov for å få oversikt over forløp uten brudd i 
forløpet etter akuttbehandling og over fordeling mellom primær og 
sekundærrehabilitering. 

• Aktivitetstall for rehabilitering kodes som vanlig eller kompleks 
rehabilitering i tråd med «regelverk for innsatsstyrt finansiering». Dette 
følges kontinuerlig opp.



Føring: 
HF skal gjennom arbeidet med utviklingsplanen ta initiativ til å 
formalisere struktur for samhandling innen rehabilitering i samarbeid 
med kommunene. Arbeidet skal forankres i samarbeidsavtalene

– For å oppnå dette må følgende gjøres i 2018-2020:
• Drifte fagutvalg for rehabilitering i Agder.
• Reforhandle samarbeidsavtalene.
• Bidra til gjennomføring av gjensidig hospitering.
• Gjennomføre felles fagdag innen rehabiliteringsfeltet.
• Felles utvikling av fagområdet.

– For å oppnå dette må følgende gjøres i 2020-2035:
• Videreføre det gode samarbeidet vi har etablert for hele vårt 

opptaksområde.


	Slide Number 1
	U2035/strategi: Om delplaner
	U2035/strategi: Rehabilitering (s. 58-59)
	Delprosjekt rehabilitering�
	Føringer til utviklingsplanen i det enkelte helseforetak
	Oppdraget fra HSØ – 3 spørsmål
	Føring: �Beskrive tilbudet for døgnbasert rehabilitering i tidlig fase etter akutt sykdom og skade og for ambulant virksomhet. Beskrivelsen skal inkludere organisering og prioritering:�
	2020-2035
	Føring:�Utviklingsplanen skal beskrive hvor og hvordan et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt er synlig organisert, hvilken virksomhet og kompetanse som inngår, samt tilhørende roller og oppgaver. Planen skal også beskrive hvilke nødvendige endringer som skal gjennomføres i tidsperioden�
	2020-2035
	Rapportering av ressursbruk og aktivitetstall som viser omfang av ART �-Rehabilitering uten brudd i forløpet etter akuttbehandling�-Fordeling mellom primær- og sekundærrehabilitering�-Aktivitetstall for rehabilitering skal kodes som vanlig eller kompleks rehabilitering i tråd med «regelverk for innsatsstyrt finansiering»�
	Føring: �HF skal gjennom arbeidet med utviklingsplanen ta initiativ til å formalisere struktur for samhandling innen rehabilitering i samarbeid med kommunene. Arbeidet skal forankres i samarbeidsavtalene�

