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Organisering og forankring 
 

 

PLANGRUPPE 

Tove Bergan, Etat for 

helsetjenester 

Finn Markussen, Etat for 

helsetjenester 

Cristina Bjørndal, Etat for 

alders- og sykehjem 

Nina Nordvik, Etat for 

hjemmebaserte tjenester 

Fredrik Hansen, Etat for 

tjenester til utviklingshemmede 

Harald Simonsen, Etat for barn 

og familie 

Øystein Halland, seksjon 

økonomi og kontraktstyring 

BHO  

Ann Kristin Akselberg, seksjon 

for kvalitet, mestring, voksne 

og eldre BHO 

Eileen Langedal, seksjon for 

innovasjon, helse, barn og 

unge BHO  

 

 

 

 

RESSURSPERSONER 

Medarbeidere fra alle seks etater i BHO 

Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett 

(BBSI)  

Byrådsavdeling sosial, bolig og områdesatsning 

(BSBI) 

Fastleger 

Privatpraktiserende fysioterapeuter  

Eldrerådet 

Kommunalt råd for funksjonshemmede 

Brukerorganisasjoner SAFO og FFO 

Regionalt kompetansesenter for habilitering og 

rehabilitering 

Kompetansesenter for demens 

Ulike tjenester i spesialisthelsetjenesten  

Byombudet 

Tillitsvalgte/vernetjenesten 

 

Samarbeidsform og involvering: 

Møter og samtaler ved behov 

Rådene orientert fortløpende 

 

 

 

Innspillseminar 20. april. 

 

• Bred deltakelse med ca. 

80 deltakere 

• Gruppearbeid 

• Tillitsvalgte 

• Eldrerådet og KRFF 

• Spesialisthelsetjenesten 

• Fylkeskommunen  

• Kommuneoverlege 

• Fagpersoner fra ulike 

områder 

 



Hvorfor en plan? 

Habilitering og rehabilitering er tjenester spesielt rettet mot personer med funksjonsnedsettelse og 

behov for langvarige og sammensatte tjenester.  

 

 
 

Overordnet mål med planen: Kommunens 

innbyggere skal motta helhetlige og 

kunnskapsbaserte habiliterings- og 

rehabiliteringstjenester som støtter opp under 

mestring, brukermedvirkning og deltakelse.  

  

 

Byråden foreslår at dette skal skje gjennom: 

 

• Mestring og medvirkning 

• Samordnet innsats i gode forløp 

• Kunnskapsbasert tjenesteutvikling 

• Digitale løsninger for bedre mestring  

Tilsammen 21 tiltak med en økonomisk kostnad 

på ca. 23 mill 



Tiltak (utvalg): 

Mestring og medvirkning: 

 

• Styrke brukermedvirkning i  

kvalitets- og utviklingsarbeid 

• Styrke kommunens lærings- og 

mestringstilbud for barn, unge og 

voksne  

• Opplæringsprogram for ansatte 

Samordnet innsats i gode forløp: 

 

• Tidlig identifisering av mulig re-

/habiliteringsbehov  

• Styrke kommunens innsats i overganger 

• Styrke kommunens Koordinerende enhet 

• Mer forpliktende samarbeidsavtaler internt i 

kommunen og styrke samarbeidet med 

spesialisthelsetjenesten 

• Ressurssentre for habilitering og rehabilitering 

 



Tiltak(utvalg): 

Kunnskapsbasert 

tjenesteutvikling:  

 

• Kompetanseutvikling 

 

• Gjensidige hospiteringsordninger 

 

• Systematisk kunnskapsutvikling 

(forskning) 

 

Digitale løsninger for bedre mestring: 

 

• Gjennomføre prøveprosjekt med 

velferdsteknologi barn og unge 

 

• Innføre elektronisk individuell plan 

 

• Forbedring av journal- og datasystemer 


