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Retningslinjer for Møteplassar  
med utgangspunkt i regional koordinerande eining   

 
Bakgrunn 
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest (RKHR) ble 
oppretta i 2007 som ledd i Helse Vest sin langvarige satsing på habilitering og 
rehabiliteringsfeltet. Etablering av RKHR var et prioritert tiltak i Regional plan for 
habilitering og rehabilitering (vedtatt av Styret i Helse Vest RHF, des. 2006). Gjennom 
mandat frå Helse Vest RHF ble RKHR tildelt fire hovudoppgåver; forsking og fagutvikling, 
undervisning, nettverksbygging og funksjon som regional koordinerande eining. 
Den regionale koordinerande eininga er også forankra i Forskrift om habilitering og 
rehabilitering (2001). For å oppfylle funksjonen som regional koordinerande eining, har 
RKHR knytt til seg rådgjevarar med bindeleddsfunksjon i Helse Stavanger, Helse Fonna 
og Helse Førde som kommer i tillegg til rådgjevarar med koordinerande funksjon i Helse 
Bergen.  
 
I tråd med Forskrift om habilitering og rehabilitering, har den Regionale koordinerande 
eininga opparbeidet oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings og 
rehabiliteringstenesta i kommunehelsetenesta (koordinerande einingar) og i 
spesialisthelsetenesta i Helseregion Vest. Oversikten utgjør eit kontaktnettverk. 
Kontaktnettverket skal ha ein Møteplass som skal være et forum for informasjon, 
erfaringsutveksling og samarbeid mellom kommunar og spesialisthelsetenesta.  
 
Se også Helsedirektoratets informasjonsside om koordinerande einingar: 
http://www.helsedirektoratet.no/habilitering_rehabilitering/koordinerende_enhet/ 

 
 
 
Formål for Møteplassar. 

1. Kontaktnettverket skal ha ein fast Møteplass i kvart føretak/føretaksområde for 
dei som innehar koordinerande einingsfunksjon for habilitering og rehabilitering i 
kommunane og sjukehusa. 

2. Møteplassen skal legge til rette for samhandling mellom koordinerande eining (KE) 
og aktuelle samarbeidspartnarar for utvikling innan habiliterings- og 
rehabiliteringsfelta. 

3. Møteplassen skal legge til rette for erfarings- og informasjonsutveksling  
4. Møteplassen skal synliggjørast som ein del av samhandlingssystemet mellom 

kommunar, spesialisthelsetenesta, brukarorganisasjonar og andre relevante 
samarbeidspartnarar som har til oppgåve å styrke samanhengande tenestetilbod 
til pasientane.(sjå også under pkt Forankring side 3). 

5. Møteplassen skal til en kvar tid være en aktiv part i det lokale og i det regionale 
arbeid for utvikling og synliggjøring av oppgåver innan fagområda.  

6. Møteplassen vil være eit viktig utgangspunkt for å danne lokale og regionale 
fagnettverk. Regionalt kompetansesenter vil ta initiativ til etablering og drift av 
fagnettverk  
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Deltakarar 
Møteplassen er for koordinerande einingar eller personar som har koordinerande 
funksjoner i kommunar og sjukehus og deira samarbeidspartnarar, både offentlige og 
private. 
 
Forankring 
Møteplassen er forankra i Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. 
Møteplassen er forankra i Forskrift om habilitering og rehabilitering. 
Møteplassen søker å forankre sitt arbeid i andre overordna samhandlingsavtaler mellom 
kommunar og spesialisthelsetenesta.  
Rådgivar for habilitering og rehabilitering i helseføretaket som har bindeleddsfunksjon til 
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering, har hovudansvar for 
framdrift av og invitasjon til Møteplassen. 
 
Myndigheit 
Møteplassen er ment å være en arena for å styrke arbeidet for utvikling av, samarbeid 
om, og synliggjøring av tenestetilbod innan habilitering og rehabilitering. Møteplassen 
har ingen avgjerande myndigheit i forhold til oppgåver som koordinerande einingar i 
kommunar eller andre tilsette er tillagt i sine stillingsfunksjonar.  
 
Arbeidsutval for møteplassen 
Rådgivarar med bindeleddsfunksjon tar initiativ til å danne et arbeidsutval for kvart 
føretaksområde med representasjon frå både kommunar og spesialisthelsetenesta 
(offentlig og private) med basis i koordinerande einingar. Arbeidsutvalet har særskilt 
ansvar for å bidra til utarbeiding av program og møteplan for Møteplassen. Rådgivar 
leder arbeidsutvalet.  
 
Møteverksemd/drift 
Kontaktnettverket skal inviterast til Møteplassen 1- 2 gangar i året eller etter særskilt 
behov i det enkelte føretaksområde. Alle deltakarar kan foreslå tema og melde ønske om 
innhald i møteverksemda til arbeidsutvalet. Tema og problemstillingar som tas opp på 
Møteplassen må være av felles interesse. 
 
Kommunikasjonsform 
Invitasjon til Møteplassen sendes elektronisk. Referat og presentasjonar gjørast 
tilgjengelig på RKHR sine internettsider. Informasjonsmateriale distribuerast elektronisk 
etter behov og avtaler.  
 
Evaluering av retningslinjene  
skjer etter behov og i regi av Regionalt kompetansesenter for habilitering og 
rehabilitering.      
 
I det enkelte føretaksområde vurderast konkretisering av punkta i retningslinjene f.eks: 

o Tal på deltakarar i arbeidsutval 
o Møtehyppigheit i arbeidsutval og Møteplass 
o Evaluering av arbeidsform 
o Forankring og samarbeid lokalt  

 
 

 


