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REGIONAL koordinerende enhet 
Regional koordinerende enhet (RKE) ble etablert i 2006 på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. 

Mandatet ble revidert høsten 2018. Enhetens oppgaver er i dag å 

 Vurdere alle henvisninger til rehabilitering fra primærhelsetjenesten til private 

rehabiliteringsinstitusjoner, uten formell vurderingskompetanse, som har avtale med det 

regionale helseforetaket eller er en godkjent leverandør av HELFO under ordningen fritt 

behandlingsvalg (FBV-leverandør) innenfor ReHabiliteringsfeltet. 

 Drifte den nasjonale ReHabiliteringstelefonen - 800 300 61 - med helsefaglig personell, ha 

oversikt over og formidle informasjon om offentlige og private habiliterings- og 

rehabiliteringstilbud, samt veilede pasienter ved ønske om bytte av behandlingssted  

 Påse at de private rehabiliteringsinstitusjonene i helseregion sør-øst oppdaterer ventetider i 

Helsetjenestekatalogen (HTK) for visning under tjenesten «velg behandlingssted» på 

nettsiden helsenorge.no. 

 Drifte nettstedet www.sunnnaas.no/rke med oversikt over tilgjengelige rehabiliterings – og 

habiliteringstjenester i regionen.  

 Bidra til at funksjonen koordinerende enheter i sykehusområdene ivaretas og utvikles i tråd 

med lovgrunnlag og nasjonale forskrift og være pådriver for arbeidet med individuell plan (IP) 

og koordinatorfunksjonen 

 

RKE ledes av Jon Ivar Sørland. Lars Nysether er enhetens overlege. I 2018 var enheten bemannet med 

leder, seks rehabiliteringsrådgivere, en helsesekretær og en overlege i 50 % stilling. I tillegg har RKE 

en «pool» bestående av 15 leger hvor 11 har jobbet aktivt gjennom 2018 med vurdering av 

henvisninger. Vurderingslegene jobber til daglig ved fem forskjellige helseforetak i Helse Sør-Øst 

RKE er organisert i avdeling for samhandling og internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF, og er 

ett av to regionale ansvar – og oppgaver lagt til sykehuset. Det andre regionale ansvaret ligger til 

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR).  

RKE består av både regional vurderingsenhet og regional koordinerende enhet. I de øvrige 

helseregioner er disse oppgavene per 2018 fordelt i to ulike enheter.  

Sentrale lover og føringer for Regional koordinerende enhet sin virksomhet 

RKE utøver sin virksomhet i henhold til følgende lover, forskrifter og veiledere: 

Lov om pasient- og brukerrettigheter (1) 

Lov om spesialisthelsetjenesten (2) 

Lov om behandling av forvaltningssaker (3) 

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (4) 

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (5) 

Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, 

rett til behandling i utlandet og om klagenemd (prioriteringsforskriften) (6)              

Prioriteringsveileder fysikalsk medisin og rehabilitering (7) 

  

http://www.sunnnaas.no/rke
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L E D E R S årsberetning 
RKE sitt overordnende mål er å bidra til gode og likeverdige rehabiliteringstjenester til alle 

som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og 

økonomi. Tiltakene og aktivitetene gjennom året følger føringene i mandatet fra Helse Sør-

Øst RHF, og fra arbeidsgiver Sunnaas sykehus HF.   

 

For å løse ansvarsområdene beskrevet i mandatet gjennomførte RKE en rekke aktiviteter i 2018. 

Noen av disse er kort beskrevet på side seks i rapporten under «Hovedaktiviteter i 2018». 

Ansvarsområdene til RKE er beskrevet under hvert av kapitlene i rapporten. Dersom du ikke kjenner 

RKE sin virksomhet fra tidligere, eller er nysgjerrig på for eksempel henvisningsårsak og 

avslagsprosent, eller Nasjonalt møte i samarbeid med Helsedirektoratet - vil du her forhåpentligvis få 

anledning til en dypere innsikt i vår virksomhet.   

 

Å være leder for RKE er en svært spennende, mangfoldig og morsom jobb med til tider krevende 

oppgaver. Ved tilbakeblikk på året som har gått ønsker jeg spesielt å trekke frem følgende:  

Digitalisering av postgangen  

Post Man Pat på sin postmannsrute er historie!  Postloven er under endring, og snart er det bare 

helsevesenet som sender fysiske brev.  Med utsending av omlag 36 000 brev hvert år har vi i RKE 

derfor vært ekstra nysgjerrig på å finne frem til trygge og effektive helelektroniske løsninger for våre 

utgående brev. Med bruk av digital post tar postgangen ikke mer enn noen sekunder, og med 

løsningen vi har satset på – og avtalte forvaltning av tilganger til denne, er det kun rette vedkomne 

som får tilgang til disse pasientopplysningene. Det har vært en tidkrevende prosess for 

gjennomføring av de nødvendige risikoanalyser, inngåelse av databehandleravtaler og endring av alle 

arbeidsprosesser i egen organisasjon. Det er derfor ekstra hyggelig å kunne se tilbake på at vi på 

slutten av året sendte alle utgående brev digitalt, og at hele 77 % av brevene ble sendt direkte fra 

journalsystemet. Det takket være tett og nært samarbeid med involverte parter - og leverandører av 

programvare. På slutten av året mottok vi flere henvendelser fra andre helseforetak og helseregioner 

som ønsker samme løsning for integrasjon mellom journalsystemet og en digital postformidler.  

Nasjonalt møte i samarbeid med Helsedirektoratet  

Den 28. august 2018 arrangerte RKE i felleskap med de øvrige regionale koordinerende enhetene og 

Helsedirektoratet et nasjonalt erfaringsmøte med tittel «Hvordan lykkes med koordinerte 

pasientforløp og koordinatorrolle i sykehus?». Med over 90 deltagende ledere og medarbeidere fra 

landets helseforetak ble det svært fruktbare diskusjoner. De gode eksemplene for å fremme arbeidet 

med koordinatorrollen, koordinerende enheter – og hvordan jobbe smartere med individuell plan ble 

delt – og utfordringene diskutert. Det var enighet om å jobbe for en oppfølgende konferanse i 2019 

eller 2020 med involvering av primærhelsetjenesten.  

Prosjekt «Min oversikt IP»  

Høsten 2018 fikk RKE og Oslo kommune tildelt samhandlingsmidler til prosjektet «Min oversikt IP». 

Dette er et digitalt samhandlingsprosjekt som skal utforske forutsetninger – og beskrive et 

kunnskapsgrunnlag – slik at digital individuell plan kan ivareta pasient/brukers oversikt over aktuelle 



ÅRSRAPPORT 2018 
__________________________________________________________________________________ 

 

5 
 

tjenester han/hun er mottaker av. Fokuset er på overganger mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunen. Midlene har muliggjort frikjøp av tid, og kjøp av tjenestedesign for å etablere det 

nødvendige kunnskapsgrunnlag for veien videre. Vi ser spent frem mot resultatene av prosjektet som 

vil være klare i løpet av juni 2019.  

Avvikling av «Raskere tilbake» 

Etter 10 år som prosjekt ble «Raskere tilbake» avviklet ved inngangen til 2018. De nye avtalene – og 

tilbudene knyttet til «Helse og Arbeid» kom ikke på plass før i mars. Det tar tid å gjøre slike endringer 

kjent for henviser – og å forklare endringene for pasientene. Det ble en stor utfordring for de 

behandlingsstedene som ikke fikk videført tilbudene gjennom nye avtaler, og for RKE ble det en 

praktisk – og statistisk utfordring. Henvisningene har vært talt med siste10 årene ved beregning av 

avslagsprosent. Det til tross for at disse aldri har vært rettighetsvurdert. Dette kan du lese mer om 

under kapitlet Regional vurderingsenhet.  

Brukerrådet til RKE 

RKE er så heldige at vi har et meget godt brukerråd bestående av representanter som ser langt 

utover egne behov, og som stiller de kritiske og kloke spørsmålene til vår virksomhet. Noe   enheten 

er helt avhengige av. De politiske føringene åpner for økt satsning på - og bruk av private 

leverandører. Endringer som krever økt samarbeid på tvers av regionene - og med nasjonale 

helsemyndigheter for å imøtekomme pasientenes behov for likeverdige tjenester lokalt. Brukerrådet 

har vist seg som den nødvendige kritiske vennen også i 2018 for å diskutere – og å finne frem til en 

god praksis for RKE.   

Samarbeid, kompetansedeling og koordinering  

Det er et stort privilegium for oss i RKE å få anledning til å møte – og å samarbeide med så mange 

dyktige og dedikerte fagpersoner og ledere. Selv lærer jeg noe nytt hver eneste dag gjennom våre 

regionale og nasjonale nettverk, vårt samarbeid med behandlingsstedene og våre oppdragsgivere i 

Helse Sør – Øst RHF. Det store engasjementet og ønsket om å bidra til likeverdige tilbud, og å hjelpe 

dem vi er til for - pasientene - i deres rehabiliteringsforløp, er genuint. At pasientene tilbys beste 

praksis og at rehabiliteringen har effekt krever at vi alle deler våre erfaringer og kunnskap. For 

kunnskap vokser når den deles. Samarbeid på tvers av behandlingsstedene - om felles forskning og 

fagutvikling bør være en enda tydeligere felles satsning – og forpliktelse. Behovet for koordinering av 

pasientenes helsetjenester er vel dokumentert – og viet betydelig politisk interesse siste årene. 

Likevel erfarer ofte pasientene mangel på koordinering på tvers av tilbudene – og nivåene, og 

individuell plan som verktøy kunne vært tatt i bruk langt oftere. Helsevesenet er et felles vesen for 

pasientenes helsetjenester.  Her har vi en jobb å gjøre i fellesskap i 2019.  

 

  Jon Ivar Sørland, enhetsleder. 
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H O V E D aktiviteter i 2018 
For å løse ansvarsområdene beskrevet i mandatet gjennomførte RKE en rekke aktiviteter i 

fjor. Her følger et utdrag av disse knyttet til enhetens tre kjerneområder; regional 

vurderingsenhet, informasjonsformidling og oppgaven med å være pådriver for funksjonen 

koordinerende enhet og tjenestene individuell plan og koordinator. 

 

 

      

 

 

                     

Pådriver for 

koordinerende 

enhet, individuell 

plan og 

koordinator 

Regional 

vurderings-

enhet 

 • Nasjonalt erfaringsmøte 28. august 2018  

    • Dialogmøter med KE i Helse Sør-Øst 

       • Prosjekt «Min oversikt IP» - et digital samhandlingsprosjekt mellom    

            Sunnaas sykehus og Helseetaten i Oslo kommune 

          • Nasjonalt nettverk av RKE 

         • Oppsummering av kartleggingsundersøkelser 

      • Deltakelse på NSH-konferanse 

 • Planlegge nytt erfaringsmøte for primær- og spesialisthelsetjenesten 

 

Informasjons- 

formidling 

• Rettighetsvurderte 12 667 nye henvisninger  

  • Symposium under the American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM) 

    • Nasjonalt nettverk av regionale vurderingsenheter 

     • Samarbeidsmøter med Helsedirektoratet – Velg behandlingsted 

     • Avvikling av «Raskere tilbake»  

    • Kronikk i Dagens Medisin  

 • Fra analog til digital postgang 

• 8868 telefonsamtaler 

• Råd og veiledning om rehabiliteringstilbud i primær-       

     og spesialisthelsetjenesten 

    • Videreutvikling av nettsider 

   • Disposisjon for beskrivelser av rehabiliteringstilbud på nettsider  

• Samarbeidsmøter med nasjonalt redaksjonsråd for «Felles nettløsning for 

spesialisthelsetjenesten 
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B R U K E R R Å D E T har ordet 
 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerrepresentantene i RKE. Fra venstre; Knut Magne Ellingsen, 

Kari Melby, Rebecca Tvedt Skarberg og Øyvind Gerhardsen.      

Rune Kløvtveit var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

Medlemmer i 
brukerrådet i 2018: 

 

Kari Melby          
Brukerutvalget i             
Helse Sør-Øst RHF 

 

Knut Magne Ellingsen 
Brukerutvalget i             
Helse Sør-Øst RHF 

 

Rune Kløvtveit   
Brukerutvalget i             
Helse Sør-Øst RHF 

 

Rebecca Tvedt Skarberg 
Brukerutvalget ved   
Sunnaas sykehus 

 

Øyvind Gerhardsen 
Brukerutvalget ved   
Sunnaas sykehus 

 

Tove Hæreid Otterstad     
Helse Sør-Øst RHF 

 

Lars Nysether                       
RKE, Sunnaas sykehus 

 

Else Hoft                                
RKE, Sunnaas sykehus 

 

Jon Ivar Sørland                   
RKE, Sunnaas sykehus 

Brukerrådet til RKE er sammensatt av representanter fra 

Funksjonshemmede Fellesorganisasjon (FFO) og 

Samarbeidsorganet for Funksjonshemmedes Organisasjoner 

(SAFO), samt representant fra Helse Sør Øst og RKE. 

Brukerrådet møtes tre ganger i året for å gå gjennom status 

for Regional koordinerende enhet. I 2018 har 

brukerrepresentantene vært spesielt opptatt av 

avslagsprosenten på henvisning til (søknad om) rehabilitering. 

RKE har pekt på flere forhold som kan forklare en noe høy 

avslagsprosent og vi er orientert om at det jobbes med å 

redusere antall avslag på henvisning til (søknader om) 

rehabilitering, gjennom forbedring av henvisningene så 

pasientene får de tilbudene de har behov for.   

Brukerrådet er opptatt av å være representativ for 

pasientgrunnlaget og har fokus på at RKE skal gi et likeverdig 

tilbud på tvers av diagnoser, alder, funksjonsnivå, kjønn og 

geografi.  

 

Vi vil karakterisere samarbeidet i brukerrådet som 

konstruktivt og et spennende arbeid å delta i.  
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R E G I O N A L vurderingsenhet 

Regional koordinerende enhet saksbehandler og vurderer 

henvisninger fra primærhelsetjenesten til rehabilitering 

ved de private rehabiliteringsinstitusjonene som har 

avtale med Helse Sør-Øst RHF.   

Den største endringen i 2018 var at det ti år lange prosjektet 

«Raskere tilbake» ble avviklet ved inngangen til året. 

Henvisninger som kun har vært registrert av RKE, før de ble 

videresendt til aktuelle behandlingssted. Utfordringen er 

imidlertid at disse henvisningene tidligere har vært talt med 

ved blant annet utregning av avslagsprosent.   

Henvisning til de private rehabiliteringsinstitusjonene  

RKE sin regionale vurderingsenhet vurderte i 2018 om lag 66 % av alle henvisningene til de private 

rehabiliteringsinstitusjonene i helseregion sør-øst.  Det for pasienter bosatt i Helse Sør-Øst. 

Henvisninger via RKE utgjorde likevel i underkant av 40 % av det total forbruket av de private 

leverandørene i regionen. Det som blant annet av at den andre henvisningsstrømmen går direkte til 

rehabiliteringsinstitusjonene fra helseforetakene. Helseforetakene har med henvisningen utløst 

retten til helsehjelp for pasienten. Henvisninger fra spesialisthelsetjenesten sendes derfor ikke til RKE 

for rettighetsvurdering av enhetens legespesialister. I 2018 sendte helseforetakene i Helse Sør-Øst 

8929 henvisninger til de private rehabiliteringsinstitusjonene. I tillegg er det sendt 1772 henvisninger 

til private rehabiliteringsinstitusjoner som innehar formell vurderingskompetanse, og med det rett til 

å utløse pasientrettigheten «Rett til helsehjelp».   

Ulikheter mellom helseregionene 

I helseregion Nord og Midt-Norge har de regionale vurderingsenhetene ansvaret for å følge opp 

begge henvisningsstrømmene. Med innføringen av «Fritt behandlingsvalg» også for de 

behandlingstilbudene RKE forvalter, støter vi på stadige utfordringer ved at det er ulike avtaler og 

forvaltning i de ulike helseregionene. Dette kan du lese mer om under kapitlet Nasjonalt nettverk av 

regionale vurderingsenheter; Uløste utfordringer.  

Grunnlaget for rettighetsvurdering  

«Når pasienter blir henvist til spesialisthelsetjenesten, skal spesialisthelsetjenesten vurdere om 

pasienten har behov for, og dermed rett til, spesialisthelsetjenester. Denne vurderingen kalles for 

rettighetsvurdering» (Helsedirektoratet).  

Fastlegene har en portvokterfunksjon inn mot spesialisthelsetjenesten. Denne portvokter- 

funksjonen består av to trinn hvor første trinn er henvisning fra fastlege, avtalespesialist eller annet 

helsepersonell. Andre trinn er rettighetsvurderingen. Når en pasient blir henvist til 

spesialisthelsetjenesten, skal spesialisthelsetjenesten vurdere om pasienten har behov for, og 

dermed rett til, spesialisthelsetjenester. Rettighetsvurderingen gjøres opp mot de føringer som ligger 

i Lov om pasient- og brukerrettigheter (1), Prioriteringsforskriften (2) og Helsedirektoratets 

Prioriteringsveileder fysikalsk medisin og rehabilitering (3). I tillegg benytter legespesialistene 

Regional vurderingsenhet 

saksbehandler og vurderer alle 

henvisninger til rehabilitering fra 

primærhelsetjenesten til private 

rehabiliteringsinstitusjoner, uten 

formell vurderingskompetanse,     

som har avtale med det regionale 

helseforetaket eller er en godkjent   

FBV leverandør innenfor 

ReHabiliteringsfeltet. 
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nasjonale faglige retningslinjer, guidelines, lærebøker og kunnskapsbasert praksis i sine vurderinger. 

Rettighetsvurderingene består således av «juss», «skjønn» og «fag» (se figur under). 

Rettighetsvurderingen er nærmest en egen «sub spesialitet» hvor kompetansen må holdes vedlike – 

og fornyes kontinuerlig.  

 

 

 

Etter endringen av Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-5 (1) med inkludering av de private 

rehabiliterings – og habiliteringsinstitusjonene i ordningen «Fritt behandlingsvalg» er det også et mål 

å sikre likere vurderinger på tvers av geografi og fagområder. Denne utfordringen er omtalt under 

kapittelet «Fritt behandlingsvalg».  

Vurderingslegene i RKE 

RKE har en «pool» bestående av 15 leger hvor 11 har jobbet aktivt gjennom 2018 med vurdering av 

henvisninger. Vurderingslegene jobber til daglig ved fem forskjellige helseforetak i Helse Sør-Øst.  

I 2018 rekrutterte RKE både barnelege fra Sykehuset i Vestfold HF og fysikalsk medisiner fra 

Sykehuset Østfold HF.  Det er et vesentlig poeng for RKE at staben av vurderingsleger har ulike 

spesialiteter og til daglig arbeider ved ulike helseforetak. RKE er i stadig behov for å rekruttere flere 

vurderingsleger som følge av naturlige endringer i forutsetningene for tid til å jobbe for RKE, ved 

siden av andre oppgaver.  

Vedlikeholdsopplæring  

Det gjennomføres faste video/telefonmøter hvert tertial med alle vurderingslegene i RKE. Her deles 

smarte tips for effektive arbeidsprosesser i DIPS, nytt fra arbeidsgiver ved Sunnaas Sykehus og 

oppdragsgiver og nytt fra Helse Sør-Øst RHF eller endringer i tilbudene. Aller viktigst er diskusjonen 

om legenes tilnærming og vurdering av ulike henvisninger som presenteres som anonymiserte caser. 

Her ligger kjernen til kvalitet og utviklingen av det faglige skjønnet som pasientene er helt avhengige 

av at vurderingslegene benytter. Det faglige skjønnet, i tillegg til både lover og fagkunnskap. Samme 

metodiske tilnærming ligger til grunn for samkjøring av rettighetsvurderingene på tvers av 

helseregionene i det Nasjonale nettverket for regionale vurderingsenheter.  
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Utviklingstrekk fysikalsk medisin og rehabilitering 

Samhandlingsreformen har lagt føringer for at de store kronikergruppene i større grad enn tidligere 

skal følges opp med tilbud i primærhelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten skal på sin side i større 

grad foreta diagnostisk avklaring, kartlegging og vurdering av pasientenes rehabiliteringsbehov. 

Rehabiliteringsforløpene i spesialisthelsetjenesten skal være kortere, med økt bruk av kartleggings- 

og vurderingstilbud.  

Befolkningens forventninger 

Befolkningens forventinger harmoniserer ikke alltid med forannevnte utviklingstrekk. Mangel på 

rehabiliteringstilbud i primærhelsetjenesten kan være en av flere årsaker til dette. RKE erfarer også 

at henvisningene følger av tradisjon og kulturelle forskjeller i bruken av de private 

rehabiliteringsinstitusjonene. Henvisninger for pasienter med langvarige muskel og skjelettlidelser 

utgjør om lag en tredjedel av alle nye henvisninger. Om lag halvparten av disse får avslag med 

begrunnelse i at de best vil følges opp av primærhelsetjenesten.  

 

Variasjon i helseforetakenes rehabiliteringstilbud  

Det er stor variasjon i variasjon i helseforetakenes rehabiliteringstilbud og de private 

rehabiliteringsinstitusjonenes lokalisering er ujevnt fordelt geografisk. Det er også stor variasjon i 

fastlegenes – og som nevnt innledningsvis – i helseforetakenes henvisningspraksis til de private 

rehabiliteringsinstitusjonene.  Det er ikke innen alle fylker og sykehusområder en direkte 

sammenheng mellom rehabiliteringstilbudene i helseforetakene og fastlegenes henvisningspraksis 

fra tilhørende kommuner. Innen enkelte fylker er bruken av de private rehabiliteringsinstitusjonene 

langt høyere enn i andre, det til tross for at tilhørende helseforetak har godt etablerte 

rehabiliteringstilbud. Årsakene til variasjonene i henvisningspraksis kan være flere, men det kan se ut 

som at både nærhet til tjenestene, tradisjon og kultur er medvirkende årsaker.  Det fremfor variasjon 

i behov for tjenestene. Det blir derfor spesielt interessant å lese eventuelle funn – og anbefalinger 

konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF vil legge frem for å nå målet om at «Helse Sør-Øst RHF skal 

sørge for at pasienter i regionen får nødvendig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten». 

Det er endringer i antall nye henvisninger per 1000 innbygger i fylkene sammenlignet med tidligere 

år. Vi ser en gradvis jevnere fordeling mellom fylkene.  I diagrammet under er antall henvisninger per 

1000 innbygger i de ulike fylkene illustrert før – og etter rettighetsvurderingene. Den blå linjen viser 

antall nye henvisninger per 1000 innbygger før rettighetsvurdering – og den rød tilsvarende for etter 

vurdering av pasientens behov - og rett til helsehjelp.  
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Kilde: DIPS – RKE og befolkningsfordeling via https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett 

 

Tilsvarende diagram for 2017  

 

Kilde: DIPS – RKE og befolkningsfordeling via https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett 

 

Fordeling av henvisninger per ytelse før og etter rettighetsvurdering  

Rehabiliteringstilbudene er systematisert og organisert under 16 forskjellige delytelser 

(diagnosegrupper/problemstillinger), med tilhørende spesifiseringer som kartleggingsopphold, 

rehabiliteringsopphold, dag/ døgn og voksne eller tilbud til barn. Dette er de samme tilbudene som 

pasient og henviser finner frem til ved å søke rehabilitering på informasjonstjenesten «Velg 

behandlingssted» på helsenorge.no. 
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Om lag en tredel av alle nye henvisninger var i 2018 til tilbud under ytelsen «Langvarig muskel – og 

bløtdelssmerter». Avslagsprosenten for denne ytelsen var på om lag 42 %.  I tabellen under illustrer 

de grønne søylene antall henvisninger før rettighetsvurdering – og de røde viser antall innvilget rett 

til rehabilitering for hver av de ulike ytelsene. Navn på ytelsene er hentet fra vårt journalsystem DIPS. 

Det jobbes med å harmonisere ordlyden slik at denne samsvarer med navn på ytelsene brukt i blant 

annet avtaleverk.   

 

Kilde: DIPS – RKE 

 

Henvisninger knyttet til aktivitetsplikten fra NAV  

En del henvisinger inneholder informasjon om at fastleger henviser til rehabilitering fordi NAV 

foreslår, eventuelt krever dette. RKE har sammen med Helse Sør-Øst RHF etablert en dialog med NAV 

på overordnet nivå for gjensidig forståelse av hverandres ansvarsområder.  

 

 

 

 

 

Avvikling av prosjektet «Raskere tilbake» med videreføring av satsningen på helse og arbeid  

Prosjektet «Raskere tilbake» ble besluttet avviklet nasjonalt ved utgangen av 2017. Avtalene mellom 

Helse Sør-Øst RHF og de enkelte private rehabiliteringsinstitusjonene ble avviklet ved en 
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overgangsordning som varte ut februar 2018. En ordning som muliggjorde at pasientene som ventet - 

eller som allerede var i et behandlingsforløp - fikk gjennomført rehabiliteringsprogrammene sine. 

RKE mottok om lag 40 nye henvisninger i begynnelsen av januar 2018. Dette fra henviser som ikke 

hadde orientert seg i endringen for «Raskere tilbake». Etter tett – og god dialog med Helse Sør-Øst 

RHF, behandlingsstedene og pasientene forsøkte RKE etter beste evne å ivareta de som ble berørt av 

endringen.  

 

Kilde: DIPS – RKE 

I bestillingen fra Helse – og omsorgsdepartementet - til erstatningstilbudet – var en sentral føring at 

det skulle fokuseres på de positive effektene av arbeids – og helsedimensjonen i 

behandlingsprogrammene. Denne føringen lå til grunn ved ny anskaffelse fra Helse Sør-Øst RHF 

våren 2018. En anskaffelse som resulterte i økt kapasitet innen døgntilbudene under ytelsen 

«Rehabilitering med arbeid som mål».   

Endringer i avslagsprosent ved opphør av «Raskere tilbake»  

Helse Sør-Øst RHF har siden prosjektet ble etablert i 2008 bedt om at henvisninger til «Raskere 

tilbake» skulle sendes til RKE for registrering. Det har gitt oppdragsgiver anledning til å få oversikt 

over pasientenes og henviser ønsker om behandlingssted, samt mulighet for å kontrollere antall 

henvisninger.  

For RKE har imidlertid denne endringen skapt noen statistiske utfordringer! Det som følge av at 

«Raskere tilbake» henvisningene aldri har vært rettighetsvurdert.  Henvisningene har kun vært 

registrert før de ble videresendt til aktuelle behandlingssted. Henvisningene har imidlertid tidligere 

vært talt med i ulike statistikker, samt lagt til grunn ved beregning av den totale avslagsprosenten. I 

og med at disse henvisningene ikke skulle rettighetsvurderes, da retten allerede var utløst ved 

henvisning til «Raskere tilbake», er disse registrert med «Innvilget rett» i journalsystemet. Følgelig 

har avslagsprosenten til RKE vært noe høyere enn det som fremkommer av tidligere statistikker for 

gjennomsnittlig avslagsprosent av alle ytelser. Eksempelvis rapporterte RKE avslagsprosenten i 2017 

til 35,4 %. Ved uttrekk av «Raskere tilbake» ble den faktiske avslagsprosenten 4 prosentpoeng høyere 

– på 39,4 % for alle ytelser.  
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Antall henvisninger til ytelsen «Rehabilitering med arbeid som mål» har ikke økt tilsvarende tidligere 

antall henvisninger til «Raskere tilbake». Det tar tid å gjøre slike endringer kjent for henviser og 

pasient. 

  

Kilde: DIPS – RKE 

 

Antall nye henvisninger per år 

I 2018 mottok RKE 204 flere ordinære nye henvisninger enn tilsvarende for 2017. En beskjeden vekst 

på 1,6 %.   

 

Kilde: DIPS – RKE 
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I perioden fra 2013 til 2016 økte antall henvisninger med i overkant av 30 %. I dette tallmaterialet er 

henvisninger til «Raskere tilbake» inkludert.  Økningen har flatet ut fra og med 2016.  

Manglende opplysninger i henvisningene 

RKE har de siste årene brukt svært mye ressurser og tid på å innhente tilleggsopplysninger fra 

henviser i de tilfeller hvor opplysningene i henvisningene er mangelfulle. Med krav om å vurdere 

henvisningene innen 10 virkedager er RKE avhengige av å vurdere behovet for helsehjelp ut fra 

opplysningene i henvisningene. Lov om pasient- og brukerrettigheter (1) beskriver i § 2-2. Rett til 

vurdering: «Vurderingen skal skje på grunnlag av henvisningen». 

Utfordringen er diskutert med Brukerrådet de siste årene.  I 2017 uttrykte Brukerrådet forståelse for 

at RKE måtte forholde seg til opplysningen i henvisningene, og at andelen avslag ville kunne øke.  

Som nevnt innledningsvis under dette kapittelet ble henvisninger til Raskere tilbake talt med ved 

utregning av avslagsprosenten. I og med at pasientens rett til helsehjelp var utløst ved henvisning til 

Raskere tilbake, med unntak av feilsendte henvisninger som f. eks. tilhørende andre fagområder, har 

avslagsprosenten økt hele 4 prosent poeng fra 2017 til 2018. For å kunne se utviklingen av avslag 

over tid er avslagsprosenten i tabellen under beregnet ut fra ordinære henvisninger hvor det er 

foretatt ordinære fullstendige vurderinger av legespesialister.   

 

 

Kilde: DIPS – RKE 

 

Før RKE ble klar over den statistiske utfordringen inkluderingen av «Raskere tilbake» henvisningene i 

beregning av avslagsprosent så bildet slik ut:  
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Kilde: DIPS – RKE 

 

Veiledning ved avslag  

RKE tilstreber å gi «veiledede avslag». I avslaget vil vurderingslegen beskrive hva som mangler av 

informasjon om helsetilstanden til pasienten og som eventuelt må opplyses om fra henviser ved en 

ny henvisning. Det for at grunnlaget for å innvilge rett skal være tilstede. I mange tilfeller følges 

denne veiledningen opp via telefontjenesten i RKE overfor den enkelte pasient.  

De hyppigste begrunnelsene for avslag i 2018 :  
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Systemer for anmodning om fornyet vurdering og klager  

I 2018 mottok RKE 882 anmodninger om å vurdere henvisningen på ny. Gjennom veiledede avslag 

har RKE med anmodningen mottatt nye, eller tidligere manglende opplysninger. 570 av disse fikk 

innvilget rett etter ny vurdering.  

Videre mottok RKE 236 klagesaker. Også med disse klagene fulgte det i mange av tilfellene med nye 

opplysninger som resulterte i at 131 av disse fikk innvilget rett. 81 av avslagene ble opprettholdt av 

RKE og videresendt til Fylkesmannen for Fylkeslegens vurdering. Det var i 2018 ingen saker hvor 

Fylkesmannen var uenig i våre avslag. 24 saker ligger fremdeles til behandling hos Fylkesammen.  

Vurderingstid  

Kravet til å vurdere henvisningene innen 10 virkedager er krevende av flere årsaker. Lovkravet er 

imidlertid entydig (1):  

«Pasient som henvises til spesialisthelsetjenesten, skal innen 10 virkedager etter at henvisningen er 

mottatt av spesialisthelsetjenesten, få informasjon om han eller hun har rett til nødvendig helsehjelp, 

jf. § 2-1 b andre ledd. Vurderingen skal skje på grunnlag av henvisningen» 

 

Om lag halvparten av alle henvisningene sendes til RKE per papir. Disse henvisningene skannes inn 

slik at de kan håndteres videre elektronisk ved henvisningsflyt i vårt elektroniske 

pasientjournalsystem (EPJ) DIPS. Henvisningene leses så raskt av rådgivere for klassifisering i ulike 

mapper tilhørende ytelsene. Vurderingslegene har, avhengig av sin spesialitet eller erfaring, ansvaret 

for vurdering av henvisningene. Vurderingslegene har bierverv i RKE og jobber med vurderingene 

normalt sett på ettermiddag og i helger. Det kan derfor gå inntil fem dager fra henvisningene er 

mottatt og skannet inn til vurderingene kan begynne. Svar på henvisningene sendes ved innvilget rett 

til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten ut til pasienten med kopi til henviser, samt til aktuelle 

rehabiliteringsinstitusjon sammen med henvisningen. Ved avslag sendes dette til henviser med kopi 

til pasienten. De ulike arbeidsprosessene medførte at RKE i 2018 brukte i gjennomsnitt 10, 04 

virkedager på å vurdere alle nye henvisninger, og at medianen for behandlingstiden var 7 virkedager. 

Nærmere undersøkelser viser at RKE i flere saker fremdeles etterspør opplysninger som henviser ikke 

svarer opp. Disse ubesvarte forespørslene får betydelig negativ konsekvens for den gjennomsnittlige 

vurderingstiden.  

 

RKE fikk en betydelig utfordring med vurderingstiden 3. tertial. Flere forbedringstiltak vil bli iverksatt 

i 2019 for å unngå tilsvarende.  
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Riksrevisjonens funn knyttet til myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra 
fastlegene til spesialisthelsetjenesten»  
Riksrevisjon la den 16. januar 2018 frem rapporten «Undersøkelse av myndighetenes arbeid med å 

sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten»  

Revisjonsrapporten innledes med at «Mer enn hver fjerde fastlege henviser jevnlig pasienter til 

spesialisthelsetjenesten selv om de ikke forventer noen medisinsk nytte av det. Hver tredje 

sykehuslege erkjenner at de jevnlig tar inn pasienter til utredning selv om det går fram av 

henvisningen at pasienten ikke burde vært henvist»  

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2017-2018/myndighetenes-arbeid-med-a-sikre-

god-henvisningspraksis-fra-fastlegene-til-spesialisthelsetjenesten/ 

 
Kronikk i Dagens Medisin  
RKE sin erfaring stemmer med Riksrevisjonens funn, vi ser en god del henvisninger hvor vi vurderer at 

pasienten ikke har behov for behandling i spesialisthelsetjenesten. Disse henvisningene gis avslag.  

 

RKE fulgte opp revisjonen med en kronikk i Dagens medisin hvor vi stilte spørsmål om regionale 

vurderingsenheter også kan være hensiktsmessige innen andre fagområder. 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/03/23/unodige-henvisninger-til-

spesialisthelsetjenesten/ 

Innspill til konsernrevisjonsprogrammet i Helse Sør-Øst RHF  

Med innspill fra RKE vedrørende helseforetakenes henvisningspraksis vedtok styret til Sunnaas 

sykehus HF å gi innspill til konsernrevisjonen i Helse Sør-øst RHF, om at problematikken med 

parallelle henvisninger bør undersøkes nærmere i 2019. Tilsvarende innspill til konsernrevisjonen ble 

også fremmet av fagavdelingen i RHF’et. Planen for konsernrevisjonen ble styrebehandlet for Helse 

Sør-Øst RHF, styresak 124-2018:  

«Rehabilitering - Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at pasienter i regionen får nødvendig rehabilitering 

i spesialisthelsetjenesten. Aktivitetstall indikerer uønsket variasjon i tilbudet, og risiko for både 

overbehandling og mangelfull helsehjelp. Det er i varierende grad definert hvilket rehabiliteringstilbud 

ulike diagnosegrupper skal ha, og hvordan ansvarsfordelingen mellom spesialist- og 

primærhelsetjenesten skal være. Pasientstrømmer og henvisningsrutiner er komplekse. Revisjonen vil 

vurdere om det sørges for at de «riktige» pasientene får rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og 

om pasientstrømmene styres slik at regionens rehabiliteringstilbud utnyttes hensiktsmessig».  

Kontinuerlig fokus på forbedring  

Enheten har jobbet kontinuerlig med forbedring av alle sider ved det å være en regional 

vurderingsenhet siden etableringen i 2006. Dette gjennom forbedring av systemene for logistikk, 

systemer for anmodninger om ny vurdering, klager til fylkesmannen og dialogen med både fastleger, 

via PKO nettverk, og med brukerorganisasjoner. Etableringen av vurderingsenheten har vært – og er - 

svært betydningsfull for utviklingen av både de faglige og forvaltningsmessige sidene ved 

rettighetsvurderingene.  

 

 

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2017-2018/myndighetenes-arbeid-med-a-sikre-god-henvisningspraksis-fra-fastlegene-til-spesialisthelsetjenesten/
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2017-2018/myndighetenes-arbeid-med-a-sikre-god-henvisningspraksis-fra-fastlegene-til-spesialisthelsetjenesten/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/03/23/unodige-henvisninger-til-spesialisthelsetjenesten/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/03/23/unodige-henvisninger-til-spesialisthelsetjenesten/
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Pasientsikkerhetsvisitter  

Sunnaas Sykehus har valgt å fortsette praksisen fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen med 

såkalte «Pasientsikkerhetsvisitter». Det til tross for at den nasjonale kampanjen er avviklet. Teamet 

som gjennomfører pasientsikkerhetsvisittene ved Sunnaas sykehus består av administrerende 

direktør, fagdirektør, kvalitetssjef og kvalitetsrådgiver, og møter alle enheter i sykehuset to ganger 

per år med mål om å diskutere utfordringer knyttet til pasientenesikkerhet. For RKE sitt vedkomne 

har typiske saker vært knyttet til mottak, håndtering og videreformidling av sensitiv informasjon. 

 

Internt forbedringsarbeid  

Alle mennesker gjør feil, og av og til svikter også teknologien.  RKE jobber kontinuerlig med å 

identifisere feil og avvik for å lære av hvordan disse feilene oppstod og hva som kan gjøres 

annerledes for å unngå tilsvarende i fremtiden. Andelen feil som skyldes menneskelig svikt blir 

betydelig redusert med innføring av digital innkommende og utgående post. Det har vært en 

vesentlig kilde til motivasjon ved den tidkrevende og til tider frustrerende prosessen for innføring av 

digital postgang.   Det gjennomføres faste kontroller hver 3. uke med full gjennomgang av alle sider 

ved håndtering av henvisninger. Alle mapper i DIPS kontrolleres hver uke, og samtlige utskrevne brev 

kontrolleres daglig  

 

Bruk av tavle til forbedringsarbeid og elektronisk verktøy for oppgavefordeling i RKE. 

RKE benytter statistikk og ulike rapporter i DIPS for så å foreta manuelle kontroller mot disse. For å 

dele kunnskapen internt i enheten benyttes en «forbedringstavle». Her vises statistikk over avvik og 

aktuelle forbedringsområder.   

«Forbedrings – og fordelingstavla» skal også være et møtested hvor ansatte i fellesskap kan diskutere 

forbedringstiltak. 

Tavlen benyttes også som verktøy for å fordele arbeidsoppgaver for å sikre at alle oppgavene blir 

løst. Det i tillegg til en grunnleggende oppgave – og funksjonsfordeling lagt i oppgavemodulen i vårt 

arbeidstidsplanleggingsverktøy Gat. Verktøyet har integrasjon mot Outlook og den enkelte 

medarbeiders kalender. 

Vurdering av pasientenes behov for rehabilitering i et internasjonalt perspektiv -  

innlegg under the American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM) 2018  

Med ønske og mål om bedre vurderinger av pasientenes behov for rehabilitering og forventet 

utbytte, tok RKE initiativ til et internasjonalt symposium under ACRM sin årlige konferanse i 2018. Via 

internasjonale nettverk ble symposiet «How To Assess The Need For Rehabilitation And Patient 

Outcome” antatt og gjennomført som planlagt i Dallas 3. oktober 2018. Det i samarbeid med Vishwa 

Raj, Dr., MD – Medical Director, Carolinas Rehabilitation, Terrence Pugh, MD – Associate Director of 

Oncology Rehabilitation, Carolinas Healthcare System/Levine's Cancer Institute og Ahmed M. 

Aboabat, PhD – Rehabilitation Consultant, King Fahad Medical City.  
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Jon Ivar Sørland redegjorde kort for organisering og inndeling av det norske helsevesenet og 

rehabiliteringsfeltet spesielt, før Lars Nysether la frem grunnlaget for rettighetsvurdering i Norge. 

Lars delte videre erfaringene fra det Nasjonale nettverket for de regionale vurderingsenhetene, samt 

egne erfaringer fra RKE. Det før øvrige innlegg med blant annet pasientcaser ble beskrevet og 

diskutert i plenum på tvers av landegrensene.  

 

Pasientenes behov for rehabilitering synes universelle – og fagpersoner på tvers av landegrensene 

synes å tenke relativt likt når det gjelder behovet for de aktive rehabiliteringstiltakene og utbytte av 

disse. Kofferten ble fylt med en erfaring av å henge godt med faglig – og en takknemmelighet over å 

bo i et land med et velfungerende offentlig helsevesen. Det i tillegg til solide internasjonale kontakter 

for videre faglig samarbeid.    

 

 

 
Fra venstre: Lars Nysether, Vishwa Raj, Terrence Pugh, Ahmed M. Aboabat og Jon Ivar Sørland. 

 

Bør begge henvisningsstrømmene koordineres via én felles enhet?  

Samkjøring av henvisningsstrømmene fra både primær – og spesialisthelsetjenesten vil etter RKE in 

oppfatning kunne bidra til økt grad av likeverdige tjenester. RKE har de siste årene fått flere 

tilbakemeldinger på at henvisningene fra spesialisthelsetjenesten i mange tilfeller synes tilfeldige, og 

at henvisningene for en og samme pasient knyttet til samme tilstand sendes til flere institusjoner 

parallelt.  Behovet for å få pasientene skrevet ut fra akuttavdelingene kan være en av årsakene til 

denne praksisen. En praksis som RKE erfarer medfører at enkelte pasienter får flere 

rehabiliteringstilbud for sin tilstand etter hverandre ved ulike institusjoner.   

Elektroniske henvisninger  

Det er et vesentlig mål for RKE å motta alle henvisningene elektronisk. Det vil redusere faren for feil 

ved menneskelig svikt. På RKE sine nettsider opplyses det om at henvisningene skal sendes 

elektronisk via Norsk helsenett og enhetens edi-adresse Det var en meget positiv utvikling i andelen 

innkomne elektroniske henvisninger i 2018, sammenlignet med 2017. Med unntak av 2. tertial var 

andelen på over 60 %. Det er relativt vanlig at etablerte rutiner ikke følges like godt opp under 

ferieavvikling. Det kan være årsaken til dropp i andel elektroniske henvisninger gjennom sommeren 

2018.   
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Fra analog til digital postgang 

Totalt ble det sendt ut om lag 36 000 brev fra RKE i 2018. Postgangen i Norge er under omlegging fra 

analog brevpost til digitale postkasser. Fra 1. januar 2018 ble A og B post slått sammen til en felles 

prisklasse, med lovnad om felles levringstid på to virkedager. Erfaringen er at det ikke tar to dager, 

men nærmere 14 dager fra et brev er sendt til det er mottatt RKE. Noe av den trege postgangen kan 

være knytet til den interne postomfordelingen i begge ender. Siden våren 2017 har RKE derfor jobbet 

for å etablere en digital postkasse for utsending av brev fra RKE med integrasjon mot EPJ / DIPS. Det 

var med stor glede vi høsten 2018 kunne ta i bruk programvaren DigiLink for direkte utsending av 

brev fra DIPS og DigiPost, Posten Norge sin digitale postløsning. En løsning som har en sikkerhetsgrad 

på nivå fire, og som per i dag benyttes av blant annet Forsvaret for forsendelse og håndtering av 

deres graderte post, diverse helseinstitusjoner og offentlige etater.  

Det er derfor ekstra hyggelig å kunne se tilbake på at vi på slutten av året sendte alle utgående brev 

digitalt, og at hele 77 % av brevene ble sendt direkte fra journalsystemet. Det takket være tett og 

nært samarbeid med involverte parter - og leverandører av programvare. På slutten av året mottok vi 

flere henvendelser fra andre helseforetak og helseregioner som ønsker samme løsning for 

integrasjon mellom journalsystemet og en digital postformidler.  

 

Helsesekretær Grete A. Brun. 

 

 

 

  

Fra analog til digital postgang  
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I N F O R M A S J O N S formidling 
RKE skal ha oversikt over og formidle informasjon om offentlige og private rehabiliterings-  

og habiliteringstilbud og tjenester på nettsider og gjennom den nasjonale telefontjenesten 

ReHabiliteringstelefonen. 

 

Nettsider 
I vel to år har alle offentlige helseforetak i landet vært samlet på felles plattform - kalt «Felles 

nettløsning for spesialisthelsetjenesten». Denne er integrert med den offentlige helseportalen 

www.helsenorge.no . Det er et mål at disse sammen skal ivareta pasienter og pårørendes behov for 

informasjon, dialog, helhet og sammenheng i pasientreisen – fra indikasjon på sykdom, valg av 

behandling og tjenester og til beskrivelser av hva som skjer før, under og etter behandling ved et 

sykehus. Nettsidene til helseforetakene blir brukt og stadig flere innbyggere bruker helsenorge.no og 

tjenestene der, viser statistikk (8). Gjennom brukertesting har brukerne gitt uttrykk for at de har tillitt 

til informasjon som gis av sykehusene (8). Og tillitt til nettsidene gir økt bruk. 

www.sunnaas.no/rke 

I 2018 tok RKE i bruk et analyseverktøy for webtrafikk på enhetens nettside. Her henter vi blant 

annet inn data om hvor mange besøkende sidene har, hvor brukerne kommer fra (dvs. kilde som f. 

eks. google eller refererende sider), hvilke enhet brukerne benytter og hvilke sidehenvisninger som 

blir mest brukt. Disse dataene gir oss nyttig informasjon til bruk i videreutviklingen av nettsidene.  

Med unntak av sommermånedene juni, juli og august hadde nettsiden et stabilt antall brukere og 

sidehenvisninger i 2018.  

Arbeid med nettsider er et kontinuerlig utviklingsarbeid og et arbeid som fordrer samarbeid mellom 

fagpersoner og kommunikasjonsfolk, og mellom flere aktører innen helsetjenesten som har oppgaver 

og ansvar relatert til det å formidle pasientinformasjon generelt, og spesielt innen fagområde 

habilitering og rehabilitering. 

I 2018 hadde RKE samarbeidsmøter med tema nettsider med blant andre: 

 Nettverk av koordinerende enheter i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst 

 Representanter for tjenesten «Velg behandlingssted» i Helsedirektoratet 

 Nasjonalt redaksjonsråd for «Felles nettløsning for spesialisthelsetjeneste» 

 Nasjonalt nettverk av regionale koordinerende enheter 

 Ungdomsrådet ved Sunnaas sykehus HF 

ReHabiliteringstelefonen  
Det var også i 2018 stor pågang på ReHabiliteringstelefonen 800 300 61. Det til tross for at stadig mer 

informasjon er tilgjengelig på nett. Mange pasienter og pårørende uttrykker imidlertid stor glede 

over «endelig å få snakke med noen» og å få hjelp til å finne frem til rehabiliteringstilbud både i 

spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten.   

http://www.helsenorge.no/
http://www.sunnaas.no/rke
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Bruk av «Utgående samtaler» og funksjonen «Ring tilbake»  

I 2018 gjennomførte RKE om lag samme andel telefonsamtaler som i 2017, men det er økt behov for 

bruk av funksjonen «Utgående samtaler» for innhenting av nødvendige opplysninger og oppfølging 

av saksbehandlingen.  Funksjonaliteten med «Ring tilbake» benyttes for at innringer skal slippe å 

vente unødig på ledig rådgiver. Totalt ble det gjennomført 8886 telefonsamtaler via 800 300 61 for 

RKE i Helse Sør-Øst.  

Rådgivning om rehabiliteringstilbud i primær- og spesialisthelsetjenesten 

Det er stor variasjon i hva det spørres om på ReHabiliteringstelefonen. De hyppigste spørsmålene er 

knyttet til henvisningene og hvorvidt RKE har mottatt disse. Dette er spørsmål som vil håper gradvis 

vil bli redusert med digital postgang og varslingssystemer ved bruk av for eksempel SMS for mottak 

av henvisninger. Systemer som vil bli undersøkt videre i 2019. Det er imidlertid spørsmål om avslag 

på henvisning og om hvilke rehabiliteringstilbud i primærhelsetjenesten som kan dekke pasientenes 

behov som krever både fagkunnskap og erfaring for å kunne besvare. Det i tillegg til behov for god 

kjennskap til lokale forhold ved de ulike rehabiliteringsinstitusjonene som pasientene ønsker seg til 

eller har fått innvilget rett til behandling ved. 

Bemanning og kompetanse 

For å imøtekomme pasientenes utfordringer og spørsmål på en faglig forsvarlig måte, er 

ReHabiliteringstelefonen bemannet med helsepersonell med høyskoleutdanning innen sykepleie. 

Alle med flere års erfaring fra rehabiliteringsfeltet. Kompetanse som er nødvendig for å kunne 

veilede til rette tilbud, på rette nivå til både helseforetakenes og de private 

rehabiliteringsinstitusjonene. Ytelsesavtalene og kunnskap etter besøk og dialogmøter ved 

rehabiliteringsinstitusjonene benyttes aktivt i telefonveiledningene. Hver av de fem rådgiverne som 

betjente i overkant av 1700 samtaler hver i 2018.  

 

Lengden på telefonsamtalene varierte fra ett til over 30 minutter. Gjennomsnittlig samtaletid per 

henvendelse var som i 2017 like i underkant av fem minutter. 
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S A M H A N D L I N G og nettverk 
En sentral oppgave for funksjonen koordinerende enhet – både i helseforetak, kommuner            

og på regionalt nivå – er å bygge og delta i faste nettverk og møteplasser. Målet er å bidra til 

samhandling, informasjonsformidling og kompetanseutvikling- og utveksling på tvers           

av nivåer og regioner. RKE deltar i og drifter ulike nettverk regionalt og nasjonalt.  

__________________________________________________________________________________ 

Regionalt nettverk av koordinerende enheter i spesialisthelsetjenesten 
RKE drifter Regionalt nettverk av koordinerende enheter i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, og 

arrangerer to dialogmøter i året. Nettverket består av representanter fra alle koordinerende 

enhetene i helseforetakene i vår helseregion, fra de private sykehusene som har avtale med det 

regionale helseforetaket, representanter fra brukerrådet i RKE og fra Helse Sør-Øst RHF. Hensikt med 

nettverket er å fremme arbeidet med funksjonen koordinerende enhet og de oppgavene enhetene 

har som er beskrevet og utdypet i lov, forskrift og veiledere. Det sirkuleres mellom helseforetakene 

hvor dialogmøtene arrangeres.  

I 2018 var møtene lagt til Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet. For å få 

tilbakemeldinger på hvilke erfaringer deltakerne har med dialogmøtene, både med tanke på innhold, 

møteform og gjennomføring av selve møtene, og for at dialogmøtene skal ha best mulig nytteverdi 

for deltakerne, evalueres dialogmøtene ved bruk av questbackundersøkelser. Evaluering av møtene i 

2018 viser at deltakerne var fornøyd – og også svært fornøyd – med møtenes innhold, form og 

gjennomføring, og at møtene er nyttige for deres daglige arbeid i de koordinerende enhetene. 

 

 

 

 

 

 

Fra programmet:  
o Om helsenorge.no/velg behandlingssted  

o Samvalg og samvalgsverktøy  

o Samvalg i praksis. Hva får pasienten med seg?  

o Implementering av disposisjon for beskrivelser  

av rehabiliteringstilbud på nettsider 

o Erfaringer relatert til kommunesamarbeidet  

ved Akershus universitetssykehus 

o Retningslinje for bistand fra kommunalt  

personell for personer med spesielle oppfølgingsbehov 

o Kompetansebroen 

o 1 + 1 = 3: Tidlig intensiv habilitering der barnet bor 

o Veileder om oppføling av personer med store  

og sammensatte behov 

o Dialog og erfaringsutveksling 

 

 

Dialogmøte           

23. mai 2018          

på Akershus 

universitetssykehus 

Antall deltakere: 27 
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Nasjonalt nettverk av regionale koordinerende enheter  
RKE er en del av Nasjonalt nettverk av regionale koordinerende enheter (Nettverk av RKE), som 

består av representanter fra de fire regionale koordinerende enhetene i landet. Nettverket er basert 

på forutsetningen om at utveksling av erfaringer og samarbeid mellom RKE i alle helseregionene vil 

bidra til videre utvikling av koordinerende enheter til det beste for tjenestemottakere – og 

samarbeidspartnere. Nettverket har som mål å bidra til større grad av likhet i tjenester og funksjoner 

mellom helseregionene innen habilitering og rehabilitering, koordinerende enhet, individuell plan og 

koordinator.  Tema og problemstillinger som tas opp på nettverkets faste møter er knyttet til 

oppgavene og ansvarsområdene beskrevet i Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan 

og koordinator (2015).  

To møter i året 

Nettverket avholder to faste møter årlig - ett om våren og ett om høsten. Møtene går over to dager. 

Høstmøtet organiseres hvert år av RKE i helseregion sør-øst, og vårmøtene sirkulerer mellom alle 

regionene. I tillegg til de faste møtene har nettverket møter via videokonferanser ved behov.  

Første halvdel av 2018 var hovedfokus for nettverket arbeid knyttet til planlegging og gjennomføring 

av det nasjonale erfaringsmøte som nettverket arrangerte 28. august 2018. Les mer om 

erfaringsmøte på side 32. 

I februar hadde nettverket samarbeidsmøte med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge 

med funksjonsnedsettelser og Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Hensikten med møte var 

å bli kjent med hverandres tjenester og funksjoner, og å ha dialog og refleksjon om hvordan – og på 

hvilke måter – kompetansetjenestene og nettverk av RKE kan samarbeide for å styrke samhandling 

og samskaping innen habilitering- og rehabiliteringsfeltet.   

 

 

 

Dialogmøte           

22. november 2018 

på Sykehuset 

Innlandet 

Antall deltakere: 18 

Fra programmet: 
 Sykehuset Innlandet – et helseforetak i utvikling 

 Finansieringsmodellen i Helse Sør-Øst RHF 

 Variasjon i bruk av de private 

rehabiliteringsinstitusjonene 

 Utvidelse av FBV godkjenningsordningen 

 «Å leve livet» - et samarbeid mellom Ringsaker 

kommune og Ringen Rehabiliteringssenter 

 Oppfølging av sak fra Beslutningsforum for nye metoder 

om intensiv habiliteringsprogram for barn og unge med 

hjerneskade 

 Presentasjon av prosjekt om videoveiledning til 

oppfølging av barn med autisme 

 Fritt behandlingsvalg med fokus på ambulant 

virksomhet 

 Videreutvikling av nettsider til Sykehuset Innlandet 

https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Rehabilitering,%20habilitering,%20individuell%20plan%20og%20koordinator.pdf
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Rehabilitering,%20habilitering,%20individuell%20plan%20og%20koordinator.pdf
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
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Deltakelse på NSH-konferanse 

5. og 6. juni 2018 deltok nettverk av RKE på informasjons-

stand under den nasjonale rehabiliteringskonferansen til 

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH). Hensikten var å 

formidle informasjon om funksjonen koordinerende enhet - 

både på regionalt - og helseforetaksnivå - og om de tjenestene 

og oppgavene enhetene har med blant annet individuell plan 

og koordinator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettverkets nye roll-up ble første gang brukt under                        

 NSH-konferansen i juni 2018. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Nasjonalt nettverk av regionale vurderingsenheter 
Med ønske om å bidra til gode og likeverdige helsetjenester innen RKE sine ansvarsområder, er det 

etablert et nasjonalt nettverk for de regionale vurderingsenhetene. Nettverket møtes to ganger per 

år for utveksling av kunnskap og erfaringer knyttet til vurdering av henvisninger, med mål om mest 

mulig lik vurdering av henvisninger til rehabilitering, uavhengig av pasientens bosted.  

Erfaringsutveksling 

Nettverket baserer seg på forutsetningen om at utveksling av kunnskap og erfaringer knyttet til 

behandling og vurdering av henvisninger mellom regionene bidrar til mest mulig lik vurdering av 

henvisninger til rehabilitering uavhengig av pasientens bosted.  

Første samling fant sted i mars og ble gjennomført som et videomøte. Her ble både felles 

utfordringer etter endringen i 2017 av Pasient og brukerrettighetsloven § 2-4 (1) med Fritt 

behandlingsvalg diskutert, samt fast diskusjon rundt innmeldte anonymiserte caser.  

Andre møte fant sted i Bergen i begynnelsen av september, hvor også representanter fra 

oppdragsgivere i Helse Vest og Nord RHF deltok. Helse Midt og Sør-Øst sine representanter for 
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oppdragsgivere var beklageligvis forhindret fra å delta. Forventningene og bestillingene til de 

regionale vurderingsenhetene er noe ulike fra region til region. Det var i Nord og Vest en entydig 

forventning til to årlige besøk fra vurderingsenhetene til de private rehabiliteringsinstitusjonene. 

Som beskrevet innledningsvis under kapittelet Regional vurderingsenhet er det også slik at i 

helseregion Nord og Midt- Norge har de regionale vurderingsenhetene ansvaret for å følge opp 

henvisningene fra helseforetakene til de private rehabiliteringsinstitusjonene.  

Uløste nasjonale utfordringer i forvaltningen av «Fritt rehabiliteringsvalg»   

Det var også i 2018 utfordringer knyttet til forståelsen og forvaltningen av pasientrettigheten «fritt 

behandlingsvalg». Endringen av Pasient og brukerrettighetsloven § 2-4 gjeldende fra 1. juli 2017 med 

retten til å velge fritt mellom både offentlige og private/ ideelle avtaleinstitusjoner, på tvers av 

helseregionene forutsetter tett dialog mellom regionene. Det for å kunne imøtekomme målet om 

likeverdige helsetjenester. Med lovendringen fikk også pasientene anledning til å velge hvem som 

skal vurdere deres henvisning.  

 

Ordningen gjelder også for leverandører av spesialisthelsetjenester som er godkjente av Helfo, 

såkalte FBV leverandører, hvor flere vil tilkomme i 2019. Lovendringen fra 1. juli 2017 har medført en 

økt bevissthet rundt utfordringene med å innfri visjonen om likeverdige helsetjenester.  Det som 

følge av manglende mulighet for deling av helseopplysninger på tvers av regionene og ulik 

ansvarsfordeling for tildeling av rett til helsehjelp. Som beskrevet over kan pasientene med 

lovendringen velge hvem som skal vurdere deres henvisning. En pasient bosatt i Oslo kan derfor be 

om at henvisningen sendes til vurderingsenheten i Helse Nord. Vurderingsenheten i Helse Nord har 

ikke tilgang til oversikt over pasientens eventuelle tidligere rehabiliteringstilbud, og henvisningen kan 

også være avslått av en av de øvrige vurderingsenhetene. Dette er en pasientrettighet som i økende 

grad ble benyttet i 2018.  

 

Ulike ansvarsområder 

Videre utfordrer lovendringen at det er ulike avtaler for hvem som har rett til å tildele helsehjelp. 

Som beskrevet innledningsvis har Helse Nord og Helse Midt-Norge også vurderingsenhetene ansvar 

for å vurdere henvisninger til de private rehabiliteringsinstitusjonene fra helseforetakenes 

poliklinikker. Oppgaven er å vurdere på hvilket omsorgsnivå pasientene kan få et forsvarlig 

rehabiliteringstilbud. I de øvrige to helseregionene sendes henvisningene direkte fra helseforetakene 

til private rehabiliteringsinstitusjoner, uten ytterligere vurdering av pasientenes behov. Med over 35 

% avslag på øvrige henvisninger kan det tenkes at flere av pasientene henvist fra helseforetakene i 

Helse Vest og Helse Sør-Øst, ville kunne ha vært fulgt opp av primærhelsetjenesten, etter prinsippet 

om laveste effektive omsorgsnivå.   

 

Ulike avtaler 

De regionale helseforetakene har også inngått ulike avtaler med de av de private 

rehabiliteringsinstitusjonene for rett til å tildele helsehjelp. Enkelte private rehabiliterings-

institusjoner har avtale om å rettighetsvurdere henvisninger innen egen helseregion, men i deres 

avtale med andre regioner skal henvisningen vurderes av vurderingsenheten i den regionen de har 

tilleggsavtaler med. Utfordringen er tatt opp ved flere anledninger med blant annet 

Helsedirektoratet, men det er krevende å finne praktiske og juridiske løsninger på tvers av 

helseregionene som ivaretar alle hensyn ved den utvidede pasientrettigheten.  
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«Svarene vil erfares med tiden gjennom god dialog og godt samarbeid nasjonalt» skrev RKE i 

årsrapporten i 2017. Spørsmålene over gikk likevel igjen gjennom 2018. Vurderingsenhetene er nok 

selv de beste til å finne gode løsninger som både ivaretar pasientenes behov – og rettigheter, 

samtidig som spesialisthelsetjenesten ikke sløser unødig med ressursene. Svarene kommer i alle fall 

ikke fra oven i denne sammenheng, og vi var nærmere en enhetlig forståelse i 2018, enn året før. 

 
__________________________________________________________________________________ 

Samhandlingsnettverk ved Sunnaas sykehus HF 
Samhandlingsnettverket ivaretar funksjonen koordinerende enhet ved sykehuset og har 

systemansvar for arbeid med individuell plan og koordinator. Samhandlingsnettverket arbeider med 

å utvikle og standardisere samarbeidet med kommuner, utvikle samhandlingsarenaer, være 

bidragsyter i bruken av telemedisin og digitale samhandlingsverktøy, være erfaringsforum mellom 

klinikkene ved sykehuset og foreslå samhandlingstiltak overfor foretaksledelsen.  

Samhandlingsnettverket ledes av samhandlingssjef Kirsten Sæther og består av teamkoordinatorer 

fra hver avdeling ved sykehuset, representanter fra Regional koordinerende enhet (RKE), enhet for 

teknologi og e-helse og fra administrasjonen. Nettverket har møter en gang i måneden. 

__________________________________________________________________________________ 

Fagnettverk  
Som et av tiltakene i kompetanseutviklingsplanen i RKE deltar ansatte i fagnettverkene innen 

hjerneskade-, lunge- og kreftrehabilitering som Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) 

ved Sunnaas sykehus er ansvarlige for. Formålet med nettverkene er først og fremst å fremme 

kvaliteten på tilbudet til pasientene i helseregionen, og da spesielt gjennom kompetansetiltak rettet 

mot helsepersonell som jobber med rehabilitering av ulike brukergrupper. 

Hver nettverk har en tverrfaglig sammensetning og har deltakere fra helseforetakene, de private 

rehabiliteringsinstitusjonene i regionen, brukerorganisasjonene, kommuner og høyskolemiljø. 

Fagnettverkenes felles oppgaver: 

 Bidra til å etablere et felles fagmiljø i regionen 

 Ha oversikt over fagfeltet, hvilke tjenester som finnes og hvilke faglige utfordringer som 

fagmiljøet opplever 

 Pådriver for at nasjonale retningslinjer gjennomføres, og ha oversikt over prosessene i regionen 

 Bidra til standardisering av rehabiliteringstilbudet i regionen 

 Samarbeide og koordinere virksomheten med de nasjonale kompetansetjenestene der de 

finnes 

 Foreslå kompetansekrav for utøvere av rehabiliteringstjenester (f.eks. hvilke yrkesgrupper som 

skal være med i tilbudet, kunnskapsgrunnlag, videreutdanning) 

 Identifisere områder med kunnskapsmangel med tanke på fagutvikling og forskning 

 Forskning og innovasjon: Samarbeide der det er aktuelt, samt implementere forsking 
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Ledernettverk 
RKE deltar i ledernettverket som også er i regi av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering 

(RKR) ved Sunnaas sykehus. Ledernettverket er en felles arena hvor ledere i feltet møtes for 

å diskutere felles utfordringer og muligheter, og lære mer om strategisk kompetanseledelse og 

kompetanseutvikling. Nettverket har om lag 100 medlemmer, alle toppledere eller mellomledere i 

helseforetak og i private institusjoner som tilbyr rehabiliteringstjenester i helseregion sør-øst. 
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U T V I K L I N G S prosjekter 
 

FiRST-studien (Fibromyalgia Rehabilitation Screening Tool) 
Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kometansetjeneste for revmatologisk 

rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet Sykehus, Regionalt kompetansesenter for habilitering og 

rehabilitering i Helse Vest, Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i 

Helse Midt Norge og Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus. Prosjektet ledes av 

Kåre Birger Hagen ved NKRR. RKE sin rolle har vært å rekruttere pasienter til prosjektet, som har som 

formål å finne ut på hvilken måte rehabilitering bidrar - og kan bidra med behandling av pasienter 

med Fibromyalgi eller med langvarige bløtdelsmerter. Videre ønsker prosjektet å finne ut hvilke 

pasienter som har mest positivt utbytte av tradisjonell rehabilitering og om det finnes kjennetegn 

som kan predikere hvem som hadde effekt av rehabilitering. 

 

RKE vurderer mange henvisninger hvor pasientene har diagnosen fibromyalgi under ytelsen 

langvarige muskel og bløtdelssmerter. RKE sitt bidrag i 2018 var å invitere pasienter til å delta i 

studien. Til sammen har RKE invitert 1967 pasienter til å delta. Pasientene representerer en gruppe 

pasienter som ofte har et langt og krevende behandlingsforløp bak seg, hvor mange har opplevd det 

som vanskelig å finne frem til tilbud med vedvarende effekt. I studien var man derfor forberedt på at 

det kunne bli vanskelig med høy grad av deltagelse. Deltagelsen for pasienter bosatt i helseregion 

sør-øst har vært mellom 25 og 35 %. Alle pasienter som fikk innvilget rett til helsehjelp mottok eget 

brev med invitasjon. De som ikke svarte fikk en påminnelse via SMS melding etter ca. 3 uker. 

 

Studien hadde i 2018 en betydelig andel deltagere sett i europeisk forskningssammenheng, men det 

var ved utgangen av 2018 fremdeles ikke avklart finansiering for videre forskning. Det vil bli jobbet 

videre med finansieringen av FiRST – studien i 2019.  

 

__________________________________________________________________________________ 

«Min oversikt IP» 
I september 2018 startet RKE – i samarbeid med Helseetaten i Oslo kommune - opp prosjektet «Min 

oversikt IP». Dette er et digital samhandlingsprosjekt som skal utforske forutsetninger - og beskrive 

et kunnskapsgrunnlag - slik at digital individuell plan (IP) kan ivareta pasient/brukers oversikt over 

aktuelle tjenester han/hun er mottaker av. Fokuset vil være på overganger mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunen.  

 

Bakgrunn for prosjektet 

Pasienter med langvarige helseutfordringer innkalles ofte på nytt til Sunnaas sykehus HF for 

kontroller og nye vurderinger etter en periode hjemme i kommunen. Til tross for at dette er 

pasienter som er innen målgruppen for individuell plan (IP) og behovet om IP er meldt fra Sunnaas 

sykehus til kommunehelsetjenesten, erfares det at svært få pasienter har fått opprettet en IP. Det 

erfares også i klinikken ved sykehuset at pasienter kun sporadisk har tilstrekkelig oversikt over og 

innsikt i eget helsetilbud. Pårørende tar gjerne aktivt del i å samordne tilbud, og begge oppgir å ha 
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manglende innsikt i hva som er kommunens aktuelle tilbud til målgruppen. Koordinatorer i klinikken 

ved Sunnaas sykehus rapporterer også at det er vanskelig å få oversikt over kommunale tilbud og 

tjenester. Det kan resultere i manglende kompetanseutveksling og samhandling mellom sykehuset og 

kommunene. 

I undersøkelser og rapporter gjennomført i Oslo kommune fremkommer det at det er behov for å 

styrke koordinering og samordning for pasienter med behov for langvarige helse- og 

omsorgstjenester, behov for å fremme brukermedvirkning og for å styrke arbeidet med individuell 

plan og koordinatorrollen (9, 10). Det hevdes i rapporter at individuell plan og koordinatorrollen i 

stor grad ikke fungerer etter intensjonen, og at arbeidet med IP har vært preget av uklare 

ansvarsforhold og en lav grad av oppfølging, målrealisering og begrenset brukermedvirkning (9, 10). 

Manglende bruk av IP, for lite brukermedvirkning og behov for å styrke koordinering for pasienter 

med behov for langvarige helse- og omsorgstjenester, er ikke bare en lokal utfordring ved Sunnaas 

sykehus eller i Oslo kommune eller mellom disse, men er en kjent nasjonal utfordring som omtales i 

flere nasjonale dokumenter og rapporter. Blant annet i Opptrappingsplanen for rehabilitering, i 

stortingsmeldingen Fremtidens primærhelsetjeneste, i Nasjonal helse- og sykehusplan og i revisjoner 

fra Riksrevisjonen. 

 

Prosjektbehov 

Det er definert syv behov som skal utforskes og beskrives i et kunnskapsgrunnlag: 

 Hva er helsepersonell forståelse av individuell plan? Som arbeidsprosess og verktøy? 

 Hva er helsepersonells erfaringer og utfordringer relatert til arbeid med individuell plan og 

digital individuell plan? 

 Hvilke behov og ønsker har pasient/bruker og pårørende for en digital individuell plan? 

 Hvilke erfaringer har pasient/bruker og pårørende med individuell plan og digital individuell 

plan? 

 Gjennomføre litteratursøk og gjøre en kunnskapsoppsummering relatert til hva som hemmer 

og fremmer arbeid og bruk av digital individuell plan og digital samhandling mellom 

pasient/bruker, pårørende og tjenesteutøvere. 

 Hvilke digitale løsninger finnes pr i dag for individuell plan og hvilke funksjonalitet har disse? 

 Hvilke nasjonale planer foreligger det for digital individuell plan? 

Prosjektorganisering 
Prosjektansvarlig er Jon Ivar Sørland, enhetsleder i RKE, Sunnaas sykehus HF. Prosjektet er forankret 

hos etatsdirektør i Helseetaten i Oslo kommune og hos samhandlingssjef ved Sunnaas sykehus, og er 

finansiert av midler fra samarbeidsutvalget mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo kommune. 

Prosjektperioden er 1. september 2018 til 31. mai 2019.  

 

Prosjektgruppe: 

 Kari Mette Dukefoss Holte, prosjektleder. RKE, Sunnaas sykehus HF. 

 Ida Slorbak Solbakken, prosjektkoordinator. Seksjon for kompetanse og tjenesteutvikling, 

Helseetaten, Oslo kommune. 

 Monica Trøan, prosjektdeltaker. Seksjon for kompetanse og tjenesteutvikling, Helseetaten, 

Oslo kommune. 

 Rebecca Tvedt Skarberg, prosjektdeltaker. Brukerrepresentant i RKE ved Sunnaas sykehus HF. 
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 Hilde Sørli, prosjektdeltaker. Avdeling for innovasjon og e-helse, Sunnaas sykehus HF (ut 

2018). 

 Marianne Villadsen, prosjektdeltaker. Klinikk, Sunnaas sykehus HF (ut 2018).  

 Marianne Lundby, prosjektdeltaker. Brukerrepresentant ved Sunnaas sykehus HF (til 1. 

12.2018) 

 

__________________________________________________________________________________ 

Nasjonalt erfaringsmøte 28. august 2018 om sykehusenes koordinering 

omkring pasienter med behov for langvarige og komplekse tjenester 
Nasjonalt nettverk av regionale koordinerende enheter – som RKE er en del av – har i flere år hatt 

ønske om å arrangere et nasjonalt erfaringsmøte relatert til funksjonen koordinerende enhet og 

tjenestene individuell plan (IP) og koordinator i spesialisthelsetjenesten. 28. august i 2018 ble det 

endelig en realitet med et heldagsmøte i lokalene til Helsedirektoratet. Ideen til arrangementet har 

vokst frem gjennom nettverkets samarbeid over flere år, erfaringer fra regionene og i 

helseforetakene om disse ordningene, resultater fra kartleggingsundersøkelsene nettverket 

gjennomførte i 2014 og 2017, og fra forskning og nasjonale undersøkelser og revisjoner relatert til 

koordinerende enhet, individuell plan og koordinator.  

 

Formål og tema for erfaringsmøte 

Formålet med møte var å formidle kunnskap og dele erfaringer om utførelsen av koordinerende 

enhetsfunksjonen og ordningene individuell plan og koordinator, og bidra til å synliggjøre og fremme 

arbeidet med disse ordningene i sykehus og i spesialisthelsetjenesten for øvrig.     

 

Tema for erfaringsmøte var «Hvordan lykkes med koordinerte pasientforløp og koordinatorrolle i 

sykehus?». Invitasjon til å delta ble sendt til alle landets helseforetak og private sykehus ved 

samhandlingssjef, fagsjef, klinikk-/avdelingsledelse, koordinerende enhet i helseforetakene og 

brukerrepresentanter, samt til de fire regionale helseforetakene.  

På møte deltok vel 90 personer og det var representanter fra 25 helseforetak/private sykehus, tre 

regionale helseforetak, regionale brukerutvalg, Helsedirektoratet, RHABU og Nasjonal 

kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Møteleder var Truls Grøteig, 

seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 

  
 

 Erfaringer med koordinering fra en far sitt perspektiv. 

 Koordinerte tjenester gjennom hele forløpet – ansvar og roller.  

 Erfaringer fra spesialisthelsetjenesten. Fra lovverk til praksis – hvordan løser vi 
oppdragene med koordinerende enhet, individuell plan og koordinator?  

 Hovedfunn fra nasjonal kartleggingsundersøkelse blant KE i 2014 og 2017. 

 Koordinator i spesialisthelsetjenesten – en universell ordning med høye mål. 
Refleksjoner ned utgangspunkt i et forskningsprosjekt. 

 Bruk av dagens EPJ- og meldingsutvekslingssystem. 

 Fra en kommunes synspunkt – om behov for felles nasjonalt verktøy for digital 
individuell plan. 

 Direktoratet for e-helse sine planer for utvikling av tilpassede IKT-verktøy. 

 Rundebordsdiskusjon: Hvem gjør hva og hvordan løse oppgavene i fellesskap? 

FRA PROGRAMMET TIL NASJONALT ERFARINSGMØTE: 
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Nettverk av RKE ble utfordret av Helsedirektoratet til å arrangere et tilsvarende erfaringsmøte hvor 

både kommune- og spesialisthelsetjenesten deltar sammen. Utfordringen er tatt og nettverket er i 

gang med planlegging av møte som skal arrangeres vinter/vår 2020.  

 

Erfaringsmøte ble evaluert i form av questbackundersøkelse. Denne ga konstruktive tilbakemeldinger 

til arrangørene og mange konkrete innspill til temaer for et nytt møte mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.  

 

__________________________________________________________________________________ 

Nasjonal kartleggingsundersøkelse relatert til koordinerende enhet, 

koordinator og individuell plan i spesialisthelsetjenesten 

Nasjonalt nettverk av regionale koordinerende enheter – som RKE er en del av – har i samarbeid med 

PhD-stipendiat Audhild Høyem ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, gjennomført to 

kartleggingsundersøkelser (i 2014 og 2017) besvart av koordinerende enheter (KE) i alle landets 

helseforetak. Data fra siste undersøkelse ble behandlet i 2018 og resultatene fra begge 

undersøkelsene ble presentert på det nasjonale erfaringsmøte 28. august 2018. 

 

Formålet med undersøkelsene var å få innsikt i de koordinerende enhetenes erfaringer knyttet til 

innføringen av koordinatordningen, innhente oversikt og status over oppgaver, organisering og 

erfaring med koordinerende enhet i helseforetakene og få innsikt og status i arbeidet med individuell 

plan i helseforetak. 

 

Undersøkelsene ble sendt elektronisk til KE ved 25 helseforetak (inkludert private sykehus som har 

avtale med regionale helseforetak). Alle de offentlige helseforetakene svarte både i 2014 og 2017. 

Undersøkelsene besto av tre deler; del en omhandlet funksjonen koordinerende enhet i helseforetak, 

del to var knyttet til ordningen koordinator i spesialisthelsetjenesten for pasienter med behov for 

komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester og del tre handlet om individuell plan (IP). 

Sistnevnte del var kun inkludert i undersøkelsen i 2017. Undersøkelsene hadde spørsmål med både 

åpne og lukkede svaralternativer.  

 

Et utvalg resultater fra undersøkelsene  

 

Del 1: Koordinerende enhet (KE) 

Kapasitet og organisering 

 

Stillingsprosent øremerket KE: 
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2014: 20 helseforetak hadde KE. I to helseforetak var KE under etablering og to private sykehus 

hadde ikke KE. 

2017: Alle 23 helseforetak som svarte hadde KE i funksjon. 

* Sunnaas sykehus HF: KE består av 9 teamkoordinatorer i 100 % stilling og 1, 5 rådgiver i 

RKE/telefontjeneste. 

 

Organisering: 

 
** Under utredning 

*** Tilknyttet flere avdelinger 

 

Oppgaver KE i helseforetakene ivaretar i 2017: 

N=23 

Flervalgspørsmål 
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Del 2: Koordinator 

 

I hvilken grad får pasientene koordinator? (2017) 

 
 

Del 3: Individuell plan (kun inkludert i 2017) 

 

Er det etablert rutiner for individuell plan i helseforetaket? 

Ja, i hele foretaket:  17 av 23 

I noen avdelinger:  3 av 23 

 

I hvilken grad er rutinene kjent og i bruk? 

I stor grad:   2 av 20 

I noen grad:   15 av 20 

 

Oppsummering: 

 Undersøkelsene viser betydelig variasjon mellom helseforetakene når det gjelder både 

koordinerende enhet, koordinator og individuell plan, og de viser at det fortsatt er store 

utfordringer mange steder for flere av oppgavene til de koordinerende enhetene. 

 Endringer fra 2014 – 2017: 

o Alle helseforetakene har KE og de fleste har prosedyrer for koordinator. 

o TSB og psykisk helse er i større grad inkludert i KE sitt arbeid enn tidligere. 

o Noen flere KE er organisert i tilknytning til samhandlingsenheter-/avdelinger.  

o De totale stillingsressursene til KE synes redusert fra 2014 – 2017 (14 av 23 

helseforetak har under 30 % stilling til KE). 

 Hva synes å være lite endret? 

o Oppgavene som KE ivaretar. 

o Antall henvendelser til KE om koordinator (det er fortsatt verken daglige eller 

ukentlige henvendelser til KE). 

o Støtte i EPJ-systemer for å registrere, rapportere og dokumentere koordinering og IP-

prosesser.  
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Disposisjon for beskrivelser av rehabiliteringstilbud på nettsider 
Disposisjonen for beskrivelser av rehabiliteringstilbud på helseforetakenes nettsider som RKE i 

samarbeid med Sykehuset Telemark HF utarbeidet i 2017, ble presentert og formidlet i flere nettverk 

og samarbeidsmøter også i 2018. I blant annet Nasjonalt redaksjonsråd for Felles nettløsning for 

spesialisthelsetjenesten, i Regionalt nettverk av koordinerende enheter i spesialisthelsetjenenesten i 

Helse Sør-Øst og i Nasjonalt nettverk av regionale koordinerende enheter.  

Nasjonalt redaksjonsråd for Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten vurderte disposisjonen 

som et svært godt utgangspunkt for beskrivelser av rehabiliteringstekster, men også innenfor andre 

fagområder. Redaksjonsrådet har på bakgrunn av disposisjonen utarbeidet en testversjon som er 

tilgjengelig i den nasjonale basen av fellesinnhold i nettløsningen som brukes av alle helseforetakene 

i landet. 

Prosjekt «Kompetanseutvikling i kommunene» 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus ble tildelt prosjektmidler for 

Helsedirektoratet gjennom tilskuddsordningen: «Kompetanseutvikling i kommunene. 

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering» i 2018. 

Tittel på prosjektet er «Utvikling og utprøving av tverrfaglige kompetansehevende tiltak for å bidra til 

en kunnskapsbasert praksis innenfor helsepedagogikk, empowerment, brukermedvirkning, samvalg 

og kartlegging av rehabiliteringspotensiale». Målgruppen er alle ansatte i helse- og 

omsorgstjenestene i kommunene som jobber innen habilitering, rehabilitering og 

mestringsfremmende praksis.  

RKE har vært en av flere samarbeidspartnere inn i prosjektet.  

RKE sin rolle har vært å bidra inn i en referansegruppe for å komme med råd og innspill ved 

kartlegging av eksisterende kompetansetiltak, samt å fasilitere møte med kompetansemiljøet for 

spillteknologi på Sunnaas.  Som følge av dette har en gruppe fra prosjektet vært på Sunnaas Sykehus 

for å lære mer om spillteknologi i rehabilitering.   

Utkast til tiltak ble ferdigstilt i 2018, og dette kompetansehevingstiltaket er nå til utprøving i 

hjemmetjenesten i Lørenskog kommune. Det foreligger nå et «refleksjonsprogram» som har to 

gjennomgående bånd som veves sammen: forståelsen av habilitering og rehabilitering (i tråd med 

opptrappingsplanen og den nyeste definisjonen) og helsepedagogikk. Programmet er hovedsakelig 

bygd opp rundt refleksjonsspørsmål og oppgaver man skal gjennomføre i sitt eget arbeid. Dette 

inneholder litt teori, henvisning til ressurser som filmer, e-læring og artikler som kan finnes på nett. 

Refleksjonsprogrammet gjennomføres i gruppe med en instruktør over fem ganger (a 1-2 timer). 

Utviklingssenteret i Akershus ønsker å prøve ut programmet videre i Lørenskog, og etter hvert sette 

det inn i et læringsnettverk for alle kommunene i nedslagsfeltet. Kompetansebroen kontaktes for å 

diskutere et samarbeid videre. 
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