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Utvikling av rehabiliteringstilbudet 

Bidra til at pasienter får opprettet, gjenopprettet, vedlikeholdt 
og bedret sin funksjon gjennom målrettet innsats 



    

  

Strategi 2017-2022 for Helse Bergen 

«Helsetenestenester av god 
kvalitet skal medverke til 
god helse og livskvalitet, og 
gjere sitt til at pasientane 
kan meistre eigen sjukdom. 
Pasientane skal få ei trygg, 
heilskapleg og likeverdig 
behandling med høg kvalitet 
og effektivitet når dei treng 
det.»  



    

  



    

  

Kvalitetsforbedring 

Vi vil utvikle en kultur der medarbeidere og 
ledere sammen med pasienter og 
pårørende forbedrer tjenestene. 

• brukererfaringer  

• økt bruk av pasientrapporterte data i 
klinisk praksis 

• utvikler forløp for pasienter med behov 
for langvarige og koordinerte tjenester 
sammen med kommunene 

• sikrer at storbrukerne får tilpasset 
behandling på rett nivå 

 



    

  



    

  

Hva sier strategien konkret om rehabilitering og 
habilitering? 

Mål 

Ei klårare oppgåvedeling mellom 
sjukehus, kommunane og dei 
private habiliterings- og 
rehabiliteringsinstitusjonane 

 

Tiltak 

Vidareutviklar kompetansedeling og 
samarbeid med 
kommunehelsetenesta og dei 
private institusjonane om 
rehabilitering og habilitering 

 



    

  

Rehabilitering i kommunehelsetjenesten eller 
spesialisthelsetjenesten? 

Tilbud som bør ytes i kommunene Tilbud som bør ytes i spesialisthelsetjenesten 

Tilbud til mennesker med kroniske sykdommer og 

tilstander innen de store diagnosegruppene, f.eks. 

 Muskel- og skjelettsykdommer 

 Livsstilsykdommer 

 Lettere psykiske lidelser 

 Diabetes 

 Kols og lungesykdommer 

 Kreft 

 Rehabilitering i senfase innen hjerte og 

karsykdommer, derunder hjerneslag 

 Rehabilitering ved mindre omfattende behov etter 

ortopedisk behandling  

Rehabilitering av særlig kompleks art, og i akutte faser 

og ved betydelige endringer i funksjonsfall, f.eks. til 

pasienter med: 

 Progredierende nevrologiske tilstander, ved 

betydelig endring og i akuttfaser 

 Nevrologiske tilstander som CP, hjerneslag med 

komplekse utfall, spinalskade og traumatiske 

hodeskader 

 Amputasjoner 

 Mulititraumer 

 Sjeldne sykdommer og tilstander 

Videre anbefaler en at kommunene styrker tilbudet 

innen sansetap, læring og mestring og endringer av 

levevaner.  

Tiltak fra spesialisthelsetjenesten må omfatte både 

utredning, behandling, veiledning og opplæring.  

Fra Helse- og omsorgsdepartementet sin opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)   

 



    

  

Planlegge forløpet – med pasientperspektivet  



    

  

Rehabilitering som ei integrert del av våre pasientforløp 

Pasientforløp der rehabilitering har en viktig plass: 
 Slagforløp 
 Forløp for hjerneskade  
 Forløp for spinale skader 
 Forløp for traumer 



    

  

Summeoppgave 

Er vi klare for opptrappingsplanen? 

 

Diskuter dere frem til tre punkter 
som er særlig viktig for å sikre at 
pasienter får gode habiliterings- og 
rehabiliteringstjenester der de bor. 



    

  

Teknologi 

«Innføring av ny 
teknologi og nye 
måtar å jobbe på 
er avgjerande for 
å kunne gi god 
pasientbehandling 
i framtida.» 



    

  

Pasientperspektiv  



    

  

 

• Pasientperspektivet 

• Planlegging – pasientforløp  

• Samhandlingsarenaer 

• Kunnskapsutveksling 

• Forbedringsarbeid  


