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RKE skal innen sitt mandat bidra til gode 
og likeverdige rehabiliteringstjenester 
til alle som trenger det, når de trenger 
det, uavhengig av alder, bosted, etnisk 
bakgrunn, kjønn og økonomi.

RKE skal være pådriver for funksjonen 
koordinerende enhet og tjenestene 
individuell plan og koordinator.
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Regional koordinerende enhet

Regional koordinerende enhet (RKE) ble etablert 
i 2006 på oppdrag fra tidligere Helse 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 består av både regional vurderingsenhet 
og regional koordinerende enhet. I de øvrige 
helseregioner er disse oppgavene per i dag fordelt i 
to ulike enheter.

RKE rapporterer til, og samarbeider tett med Helse 
Sør-Øst RHF, ved spesialrådgiver Tove Hæreid 
Otterstad og spesialrådgiver Trude Hirgum. 
RKE ledes av Jon Ivar Sørland. Lars Nysether er 
medisinskfaglig seniorrådgiver. I 2019 var enheten 
bemannet med leder, seks rehabiliteringsrådgivere, 
en helsesekretær og en overlege i 50 % stilling. 
I tillegg har RKE et team bestående av 10 lege-
spesialister som har jobbet aktivt gjennom 2019 
med vurdering av henvisninger. Vurderingslegene 
jobber til daglig ved syv 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 som er lagt til 
sykehuset. Det andre regionale ansvaret ligger til 
Regional kompetansetjeneste for rehabilitering 
(RKR). 

RKE utøver sin virksomhet i henhold til blant annet 
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)
Prioriteringsveileder habilitering av barn -  
og unge i spesialisthelsetjenesten (11)

Foto: Simon Sandoval
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Leders årsberetning

Det er et stort privilegium for RKE å få anledning til å møte – og å samarbeide med – så 
mange dyktige brukere, dedikerte fagpersoner og ledere. Hver eneste dag i 2019 lærte jeg 
noe nytt. Det gjennom dialog med brukerrådet, regionale og nasjonale nettverk, samar-
beid med behandlingsstedene og oppdragsgivere i Helse Sør – Øst RHF. 

Vårt mål er å bidra til likeverdige helsetjenester 
for alle innen vårt mandat. RKE har ansvaret 
for å forvalte helsetjenester i et landskap preget 
av politiske føringer, økonomiske og juridiske 
rammer, innen et fagfelt i utvikling. For å 
ivareta pasientenes behov – og imøtekomme 
deres rettigheter kreves det ofte en pragmatisk 
tilnærming. For å lykkes med å nå målet om 
likeverdige helsetjenester er vi alle avhengige av 
åpenhet, og deling av kunnskap. Åpenhet ved 
deling gir forståelse og respekt. Trygget og kvalitet 
vil over tid øke. 

RKE er et av to regionale ansvar som er tildelt 
Sunnaas sykehus HF av Helse Sør – Øst RHF. 
Regional kompetansetjeneste for rehabilitering 
(RKR) er sykehusets andre regionale ansvar. 
2019 ble et år hvor RKR og RKE gikk inn på 
områder for tettere samarbeid. Enhetene har 
flere arenaer og områder som vil kunne gi bedre 
resultater – og mer effekt ved ytterligere felles 
innsats. Kunnskap og informasjon henger uløselig 
sammen. RKE og RKR vil derfor samarbeide tett 
om informasjonsformidling og kommunikasjon 
i 2020. Analyse av rettighetsvurderingene og 
telefontjenesten til RKE er også interessant for RKR 
ved vurdering av hvor skoen trykker faglig sett. 

Lesere som kjenner RKE fra tidligere årsrapporter 
vil erfare at Årsrapporten for 2019 har et annet 
format og er kortere enn tidligere år. Det har vært 
et ønske å presentere RKE og RKR på en mer 
enhetlig måte. Jeg håper lesere vil se at vi er i 
familie. Dersom du ikke kjenner RKE fra tidligere 
vil jeg anbefale deg å lese Årsrapporten for 2018. 
Den beskriver våre ansvarsområder inngående. 
Årsrapporten for 2019 vil beskrive de viktigste 
endringer – og aktiviteter vi gjennomførte i 2019 
under hvert av hovedansvarsområdene våre; 
regional vurderingsenhet, informasjonsformidling 
og arbeid med koordinerende enhet, individuell 
plan og koordinator.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre 
samarbeidspartnere, vår oppdragsgiver Helse 
Sør-Øst RHF og Brukerrådet, for godt og nært 
samarbeid gjennom 2019.

Jon Ivar Sørland, enhetsleder.

https://www.sunnaas.no/seksjon/Regional-koordinerende-enhet/Documents/Årsrapport%20Regional%20koordinerende%20enhet%202018.pdf
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Brukerrådet har ordet

I 2019 har det vært avholdt tre møter i brukerrådet 
i Regional koordinerende enhet (RKE).

Brukerrådet har som alltid fokus på 
status for avslagsprosent på RKE sine 
rettighetsvurderinger av henvisninger til 
rehabilitering fra primærhelsetjenesten til private 
rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med 
Helse Sør-Øst RHF. I saker der RKE har gitt avslag 
på henvisning til rehabilitering og pasientens 
klage har gått videre til Fylkesmannen, er kun to 
av vedtakene omgjort av Fylkesmannen siden 
etableringen av RKE i 2006.

I tillegg har brukerrådet hatt fokus på å følge 
RKE sitt arbeid med å øke andelen elektroniske 
henvisninger, og samtidig innføre digital postgang 
med Digipost. Integrasjonen mellom DIPS og 
Digipost var på 100 % i oktober 2019.

Brukerrådet har også vært involvert i prosjektet 
«Min oversikt IP» med brukerrepresentant både i 
prosjektgruppen og i styringsgruppen. Prosjektet 
var et samarbeid mellom Helseetaten i Oslo 
kommune og RKE ved Sunnaas sykehus. Prosjektet 
ble avsluttet i september 2019, og ble presentert på 
den regionale Rehabiliteringskonferansen arrangert 
av Helse Sør-Øst RHF og Sunnaas sykehus HF, og 
på Rehabiliteringskonferansen til Norsk sykehus- 
og helsetjenesteforening.

Brukerrådet har kartlagt om de private 
rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med 
Helse Sør-Øst RHF har et brukerutvalg. Her er 
konklusjonen at det varierer fra ingen samarbeid, 
til noe samarbeid med brukere og til at de har et 
brukerutvalg. 

Brukerrådet har også stilt spørsmål til hvorfor 
avslagsprosenten til rehabilitering ved LHL-
sykehuset Gardermoen er så lav som 5 %, mens 
RKE har en gjennomsnittlig avslagsprosent 
på ca. 35 % for alle delytelser. Foreløpig er vi 
usikre på årsaken, men noe av grunnen kan 
være at det er en mer spesifikk diagnose som 
behandles ved LHL-sykehuset Gardermoen. LHL-
sykehuset Gardermoen er definert som ideell 
aktør, men brukerrådet opplever sykehuset som 
en kommersiell aktør, og reagerer på at de har 
vurderingskompetanse og kan rettighetsvurdere 
henvisninger.

Det har vært en nedgang i telefonhenvendelser 
til RKE, noe som kan ha sammenheng med mer 
overgang til digitale verktøy, og dermed kortere 
behandlingstid.

Etter brukerrådets oppfatning arbeider RKE 
i henhold til de retningslinjer som følger av 
mandatet.

Brukerrådet skal ivareta og 
fremme pasient og pårørende 
sine interesser, og bidra til å 
forbedre tjenestene i RKE.

Medlemmer i BRUKERRÅDET 2019
Øyvind Gerhardsen, Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF. 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 HF. Tove Hæreid Otterstad, 
Helse Sør-Øst RHF. Lars Nysether, Regional koordinerende enhet, Sunnaas sykehus HF. Jon Ivar Sørland, 
Regional koordinerende enhet, Sunnaas sykehus HF. Else Hoft, Regional koordinerende enhet, Sunnaas 
sykehus HF.
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Regional vurderingsenhet

«Når pasienter blir henvist til spesialisthelsetjenesten, skal spesialisthelsetjenesten vur-
dere om pasienten har behov for, og dermed rett til, spesialisthelsetjenester. Denne vur-
deringen kalles for rettighetsvurdering» (8). «For habilitering og rehabilitering er det egne 
enheter i de regionale helseforetakene som skal vurdere henvisninger til private  
rehabiliteringsinstitusjoner som ikke er tildelt formell vurderingskompetanse» (9).

Rettighetsvurdering av henvisninger  
til de private rehabiliteringsinstitusjonene 
Tilbudene som RKE vurderer henvisningene 
for er inndelt i 15 delytelser/diagnosegrupper. 
Dersom en pasient innvilges rett til helsehjelp er 
rettigheten knyttet til én delytelse/diagnosegruppe. 
Pasientrettighetsloven gir pasienten rett til å velge 
ved hvilket behandlingssted vedkomne ønsker sin 
behandling. I om lag 80% av alle henvisningene 
har pasienten, eller henviser uttrykt dette ønsket i 
henvisningen før den sendes til vurdering ved RKE.

RKE vurderte 12 575 nye henvisninger i 2019. 350 
av disse gjaldt personer som er bosatt utenfor 
Helse Sør – Øst. Totalt var det en nedgang på om 
lag 100 henvisninger fra 2018. RKE innvilget rett 
til helsehjelp i ca. 65 % av alle henvisningene. 
Majoriteten av avslagene ble begrunnet med 
at pasientene best ville kunne bli ivaretatt av 
primærhelsetjenesten. 

RKE innvilget rett til helsehjelp tilsvarende 38 % 
av det totale forbruket av de private leverandørene 
til rehabiliteringsfeltet i helseregion sør – øst 
i 2018. Den andre henvisningsstrømmen går 
direkte til rehabiliteringsinstitusjonene fra 
helseforetakene. Vi ser ingen indikasjon på at 
fordelingen mellom de to henvisningsstrømmen 
ble vesentlig endret i 2019. Hovedvekten av 
henvisninger med innvilget rett til behandling ved 
de private rehabiliteringsinstitusjonene sendes fra 
helseforetakene. 

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. 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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Noen TALL fra Regional 
vurderingsenhet i 2019: 

• 12 575 nye henvisninger (12 691 i 2018) 
• 13 863 vurderinger (13 896 i 2018)
• 350 nye henvisninger fra andre  

helseregioner (306 i 2018)
• 19 nye henvisninger for utenlandske 

statsborgere (21 i 2018)
• 7335 med innvilget rett etter første  

vurdering 
• 42,4 % avslag etter første vurdering  

(39,7 % i 2018)
• 974 anmodninger om ny vurdering  

(882 i 2018) 
• 250 Klager 
• 8125 med innvilget rett etter fullstendig 

saksbehandling
• 34,9 % * avslag etter behandling av 

anmodninger om ny vurdering og 
klagesaker (33,8 % i 2018) 

* Oppfølging av anmodninger og klagesaker er tid – 
og ressurskrevende. I over halvparten av klage – og 
anmodningssakene resulterer de nye opplysningene i at 
pasientene får innvilget rett til helsehjelp. Den endelige 
avslagsprosenten vil følgelig gå noe ned utover i 2020. Det 
inntil alle sakene blir ferdig vurdert – og behandlet av RKE. 
Kravet til saksbehandling, og saksbehandlingstid følger av 
Forvaltningsloven. 

Ulikheter mellom helseregionene
I helseregion Nord har den regionale 
vurderingsenheten ansvaret for å vurdere 
henvisninger både fra helseforetakene og 
fra primærhelsetjenesten til de private 
rehabiliteringsinstitusjonene. Det med unntak 
av pasienter i et direkteforløp. I Helse Midt 
Norge vurderer den regionale vurderingsenheten 
henvisninger fra primærhelsetjenestene, 
og fra poliklinikker ved helseforetakene. 
Vurderingseininga i Helse Vest har tilsvarende 
ansvar som RKE i Helse Sør-Øst. Videre har de 
regionale helseforetakene inngått ulike avtaler med 
de private leverandørene av rehabiliteringstilbud. 

Kartlegging/vurderingstilbud for pasienter med 
muskel og bløtdelssmerter benyttes i liten grad 
i andre helseregioner enn i sør-øst, og eksisterer 
ikke i Helse Vest. Per i dag tilbys kartlegging/ 
vurderingstilbud ved i alt 13 private institusjoner 
i landet. Kun tre av disse er lokalisert i andre 
helseregioner enn i Helse Sør-Øst, hvorav 
én i Helse Nord og to i Helse Midt Norge. 
Ulike avtaler kan bidra til uønsket variasjon i 
rehabiliteringstilbud nasjonalt, men retten til fritt 
behandlingsvalg går på tvers av helseregionene, og 
vil således kunne imøtekomme pasientenes behov 
for særskilte tilbud utenfor egen helseregion. 

Nasjonalt samarbeid for likeverdige 
vurderinger 
Gjennom videokonferansemøter – og minimum 
ett årlig fysisk møte samarbeider RKE nært med 
landets øvrige regionale vurderingsenheter. 
Mål med møtene er å sikre likeverdige 
rettighetsvurderinger nasjonalt. For læring 
og samkjøring av medisinske vurderinger 
og juridisk praksis diskuteres anonymiserte 
henvisninger. Den 10. og 11. september, i forkant 
av Rehabiliteringskonferansen 2019, samlet RKE 
alle de regionale vurderingsenhetene i Oslo. 
Programmet for de to dagene bestod blant annet 
av innlegg fra Morten Norberg, seniorrådgiver 
i Riksrevisjonen med tema «Fra innsiden av 
Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes 
arbeid med å sikre god henvisningspraksis 
fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten». 
Flere av funnene i riksrevisjonen samsvarer 
med erfaringene til vurderingsenhetene. Det 
ved blant annet mangelfulle – og en andel 
unødvendige henvisninger. Leder for Pasient- og 
brukerombudet i Oslo og Akershus, Anne- Lise 
Kristensen, redegjorde videre for «Hyppigste 
klager på manglende rett til helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten». 
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Vedlikeholdsopplæring
RKE hadde et team bestående av 10 
legespesialister som jobbet aktivt gjennom 
2019 med vurdering av henvisninger. Disse 
vurderingslegene ble rekruttert fra syv forskjellige 
helseforetak i Helse Sør-Øst. Det er et vesentlig 
poeng for kvalitet og likeverdig behandling 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.

Det gjennomføres faste video/telefonmøter hvert 
tertial med alle vurderingslegene i RKE. Her 
deles smarte tips for effektive arbeidsprosesser 
i journalsystemet DIPS, nytt fra arbeidsgiver ved 
Sunnaas sykehus og oppdragsgiver i Helse Sør-
Øst RHF. 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. 
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Utviklingstrekk innen fysikalsk medisin  
og rehabilitering
Samhandlingsreformen la føringer for at de store 
kronikergruppene i større grad enn tidligere skal 
følges opp med tilbud i primærhelsetjenesten. 
Overføring av oppfølgingsansvaret for 
kronikergruppene krever at spesialisthelsetjenesten 
har foretatt nødvendige diagnostiske avklaringer 
av den enkelte pasient. Vi ser derfor en økning 
i bruken av kartlegging og vurdering av 
rehabiliteringsbehovet til pasienter med muskel – 
og bløtdelssmerter. 

Antall henvisninger innen rehabiliteringstilbudet 
for personer med muskel og bløtdelsmerter har 
blitt redusert de siste tre årene med om lag 10 
%. I de samme tre årene ser RKE en økning i 
avslagsprosenten for denne pasientgruppen fra om 
lag 42 % i 2017 til om lag 50 % i 2019. De faglige 
føringene – og veilederne peker på at pasientene vil 
ha lite utbytte av tilbud i spesialisthelsetjenesten. 
Livene må kunne leves - og de skal mestres - i 
kommunene man bor i. Ut fra veiledningsplikten 
bør spesialisthelsetjenesten ta ansvar for å overføre 
- og å bygge opp kompetansen i kommunene til 
denne pasientgruppen. Når avstanden mellom 
antall henvisninger og antall rettigheter er på om lag 
50 % blir forventingsgapet stort.

Fra 2018 til 2019 var det også en nedgang i nye 
henvisninger på om lag 22 % innen nevrologiske 
tilstander. Totalt innvilget RKE 220 færre rettigheter 
i 2019 i forhold til 2018 for denne pasientgruppen. 

Endringer i feltet
RKE erfarer geografiske variasjoner i 
henvisningspraksis for hvilke rehabiliteringstilbud 
det henvises til. I 2019 så vi imidlertid en dreining 
for regionen som helhet. Flere pasienter ble henvist 
til arbeidsrettet rehabilitering. Hovedårsaken til 
økningen er nok at rehabiliteringstilbudene innen 
betegnelsen «Helse og arbeid» i Helse Sør-Øst, 
er lagt til delytelsen «Arbeidsrettet rehabilitering». 
På Helsenorge.no/velg behandlingssted benevnes 
dette rehabiliteringstilbudet som «Rehabilitering 
med arbeid som mål». Ved å legge til aktivitet og 
utdanning er vi ved målet for all rehabilitering. Det 
kan kanskje også forklare at det henvises spesifikt 
til dette rehabiliteringstilbudet. For første gang i 
historien til RKE ble det innvilget flere rettigheter 
til rehabiliteringstilbudet «Rehabilitering med 
arbeid som mål», enn til tilbud innen muskel- 
og bløtdelssmerte, som tidligere har vært den 
delytelsen RKE har mottatt flest henvisninger til,  
og innvilget flest rettigheter til.

Indikatorer 1. tertial 2.tertial 3.tertial

Andel nye henvisninger 4411 3716 4428

Andel innkomne elektroniske 
henvisninger 

71,4 % 66,4 % 75,5 %

Andel brev direkte fra DIPS  
til Digipost

77 % 77 % 100 %

Vurderingstid i virkedager
Gjennomsnitt 8
Median 6

Gjennomsnitt 5
Median 3

Gjennomsnitt 7,56
Median 6 

Tabell 1: Henvisningsflyt.
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Variasjon i helseforetakenes 
rehabiliteringstilbud 
Det er stor 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 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 er endringer 
i antall nye henvisninger per 1000 innbygger i 
fylkene sammenlignet med tidligere år. Vi ser en 
gradvis jevnere fordeling mellom fylkene. 

Henvisningsrutiner og saksbehandling
Redusert vurderingstid og digitalisering av 
postgangen muliggjør at pasientene kan få vurdert 
sin henvisning, og få vite tid for oppmøte innen 10 
virkedager.

En viktig milepæl og «seier» ble nådd da RKE i 
tredje tertial 2019 endelig kom i mål med 100 % 
digital direkteutsending av brev fra journalsystemet 
DIPS via meldingsformidleren DigiLink - til 
Digipost. Med en median for vurderingstiden 
på 6 virkedager i 2019, og direkte dialog med 
behandlingsstedene via Digipost, samt de 
pasienter som benytter denne elektroniske 
postkassen, vil pasientene kunne motta tid for 
oppmøte innen lovkravet på 10 dager. Det har 
vært en lang og krevende vei. Derfor smaker 
denne «seieren» ekstra godt. Det er også svært 
motiverende at andre helseinstitusjoner ser til våre 
erfaringer når den digitale løsningen nå spres til 
flere andre sykehus og behandlingssteder, som 
Vikersund Bad og Rehabiliteringssenter AS og 

Nordlandssykehuset i Bodø, samt at Helse Vest 
IKT vil teste ut løsningen i 2020. En innovasjon er 
først en innovasjon når den tas i bruk av andre.

Mangelfulle henvisninger
Mangelfulle opplysninger i henvisningene 
er et felles problem for nær alle fagområder. 
Dette er omtalt og beskrevet som et av 
hovedfunnene i rapporten «Riksrevisjonens 
undersøkelse av myndighetenes arbeid med 
å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene 
til spesialisthelsetjenesten» (10). For RKE sitt 
vedkomne medfører manglende opplysninger 
i mange tilfeller til at det ikke fremkommer 
medisinske opplysninger som indikerer 
at pasienten har behov for rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten. En del henvisinger 
inneholder også informasjon om at fastleger 
henviser til rehabilitering fordi NAV foreslår, 
eventuelt krever dette, uten at fastlegen mener det 
er medisinsk nødvendig. I økende grad erfarer RKE 
at pasienten og henviser sender anmodninger eller 
klager på avslaget. I mange tilfeller er det først i 
klagesakene at behovet for rehabilitering beskrives. 

Foto: Sim
on Sandoval
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Systemer for anmodning om fornyet 
vurdering og klager 
I 2019 mottok RKE 974 anmodninger om å 
vurdere henvisningen på ny. Det var en økning 
på 10,5 % fra året før. Gjennom veiledede avslag 
har RKE med anmodningen mottatt nye, eller 
tidligere manglende pasientopplysninger. Av 
disse anmodningene om ny vurdering fikk 664 
rett til helsehjelp i 2019. Videre mottok RKE 250 
klagesaker i 2019, mot 236 i 2018. Også med 
disse klagene fulgte det i mange av tilfellene med 
nye pasientopplysninger som resulterte i at over 
halvparten av pasientene så langt har fått innvilget 
rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. 

RKE oversender om lag 100 saker hvert år til 
Fylkesmannen for vurdering. Fra etableringen 
av RKE i 2006 og frem til september 2019 har 
Fylkesmannen vært enig i RKE sine vurderinger. 
Det med unntak av to saker i 2019. Fylkesmannens 
vurderinger er endelige, og kan ikke påklages 
(Forvaltningsloven § 28). 

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 ved 
mottak av henvisninger, systemer for anmodninger 
om ny vurdering, klager til fylkesmannen og 
dialogen med både fastleger, via PKO nettverk, 
og med brukerorganisasjoner. Alle mennesker 
kan imidlertid gjøre feil, og av og til svikter også 
teknologien. Andelen feil som skyldes menneskelig 
svikt ble betydelig redusert med innføring av digital 
innkommende - og utgående post. 

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 består blant annet av Administrerende 
direktør, Fagdirektør og Kvalitetssjef - gjennomfører 
pasientsikkerhetsvisittene ved Sunnaas sykehus i 
møter med alle enheter i sykehuset en til to ganger 
per år. Det med mål om å diskutere utfordringer 
knyttet til pasientsikkerhet. For RKE sitt vedkomne 
har disse sakene vært knyttet til mottak, håndtering 
og videreformidling av sensitiv informasjon. 
Pasientsikkerhetsvisitten i 2018 bidro til at 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF valgte å 
revidere henvisningsbehandlingen ved RKE i 2019. 
Konsernrevisjonen 

Medio 2019 ble det gjennomført en revisjon av RKE 
sine vurderinger av henvisninger til rehabilitering. 
Revisjonen ble gjennomført av konsernrevisjonen i 
Helse Sør-Øst RHF. Målet var å undersøke praksis 
for vurdering av henvisninger til rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten og hvordan pasientene 
som tildeles rett til utredning eller behandling 
kanaliseres til et egnet rehabiliteringstilbud. 
Revisjonen omfattet henvisninger til rehabilitering 
innenfor gruppen av pasienter med muskel- og 
bløtdelssmerte (delytelse J). 
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Konsernrevisjonen definerte følgende  
problemstillinger:
• Sørger RKE for at de riktige pasientene  

får tilbud i spesialisthelsetjenesten?
• Får rettighetspasientene et adekvat tilbud 

om utredning eller behandling, basert på 
opplysningene i henvisningen?

Revisjonen oppsummerer i sin rapport at RKE 
sørger for at rettighetsvurderingene gjennomføres 
på en hensiktsmessig måte, og at disse er i tråd 
med formalkrav. Samtidig bør det vurderes om 
RKEs kompetanse og kunnskap kan utnyttes i enda 
større grad.

Konklusjonen begrunnes med følgende forhold: 
• Formalkrav etterleves i stor grad. 
• Justeringer i vurderingspraksis bør vurderes. 
• Mulighetsrommet for mer aktiv kanalisering  

av pasienter bør utforskes.

Revisjonen kom med følgende anbefalinger til RKE: 

Vurdere strengere tildelingspraksis 
«Vi anbefaler RKE å gjennomgå kriteriene for å 
tildele rett til henholdsvis kartlegging og vurdering 
og behandling. Vi mener det er rom for å gi 
flere avslag, og å øke bruken av kartleggings- og 
vurderingstilbud. Et mulig tiltak er i større grad å gjøre 
beslutningsstøtte tilgjengelig for vurderingslegene, 
samt å innføre krav til å dokumentere vurderingene 
som tildelingene er basert på».

Vurdere endret praksis for juridisk frist 
«Vi anbefaler RKE å vurdere endringer i praksisen sin 
med å sette juridisk frist langt frem i tid, spesielt for 
pasienter som har fått rett til en vurdering av behovet 
for spesialisert rehabilitering». 

Bedre ivaretakelse av avslagspasienter
«Vi anbefaler RKE å vurdere sin håndtering av 
pasienter som kan ha rett til spesialisthelsetjenester, 
men som ikke passer i et privat tilbud under delytelse 
J. Tydeligere begrunnelse og veiledning ved avslag 
eller videre-henvisning til rett instans kan være 
alternativer». 
Justering av internkontrollen
«Dersom RKE velger å gjøre tiltak for å endre praksis 
i tråd med anbefalingene ovenfor, bør justeringer 
av internkontrollen vurderes for å sikre av ønskede 
endringer skjer».

Revisjonsrapporten ble styrebehandlet ved 
Sunnaas sykehus HF 18.12.2019. Oppfølgingen – 
og vurdering av mulighetene for gjennomføring av 
forbedringsforslagene må gjøres i tett samarbeid 
med oppdragsgiver i 2020. Det som følge av 
at flere av forbedringsforslagene kan medføre 
kapasitetsutfordringer. RKE vil derfor ikke iverksette 
noen endringer av praksis før nærmere avklaringer 
med oppdragsgiver foreligger og informasjon er 
gitt til alle samarbeidspartnere.
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Samarbeid med oppdragsgiver  
og de private rehabiliteringsinstitusjonene
For at RKE skal kunne løse de oppgaver som 
ligger til det å være regional vurderingsenhet, er 
enheten helt avhengig av et tett samarbeid med 
oppdragsgiver. Det gjennomføres derfor tertialvise 
samarbeidsmøter mellom Helse Sør-Øst RHF 
og RKE. Målet med møtene er å diskutere ulike 
problemstillinger og å komme frem til forbedringer 
som vil kunne bidra til gode og likeverdige 
rehabiliteringstjenester til alle pasienter som 
trenger det, når de trenger det, uavhengig av 
alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 
I samarbeidsmøtene utveksles det blant annet 
informasjon som er av betydning for oppfølging av 
de avtaler Helse Sør-Øst RHF har inngått med de 
private rehabiliteringsinstitusjonene. 

Tilsvarende er RKE avhengig av et nært samarbeid 
med de private rehabiliteringsinstitusjonene. RKE 
gjennomfører dialogmøter hvert andre år med alle 
de private rehabiliteringsinstitusjonene som RKE 
rettighetsvurderer for. Dialogmøtene gjennomføres 
ved at RKE sender ut et spørreskjema med 
spørsmål om ulike forhold ved samarbeidet, det 
forut for at et team fra RKE reiser til den aktuelle 
rehabiliteringsinstitusjonen. Målet med møtene 
er å innhente ny kunnskap om tilbudene - og 
fasilitetene, samt diskutere eventuell forbedringer 
ved samarbeidet. Informasjonen om lokale 
forhold ved behandlingstilbud - og fasiliteter 
benyttes av RKE ved rådgivning via blant annet 
telefontjenesten. 

RKE erfarer samarbeidet med både oppdragsgiver 
og de private rehabiliteringsinstitusjonene som 
godt og fruktbart. 
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Informasjonsformidling

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
RKEs viktigste formidlingskanal – i tillegg til 
ReHabiliteringstelefonen – er nettsiden vår 
sunnaas.no/rke. Her finner du informasjon 
om offentlige og private rehabiliterings- og 
habiliteringstilbud i helseregion sør-øst. Nettsiden 
gir deg også nyttig informasjon om tjenestene 
individuell plan, koordinator og koordinerende 
enhet.

Analyseverktøyet for webtrafikk som brukes 
på enhetens nettside, gir oss viktige data som 
grunnlag for videreutvikling av nettsidene. 

Med unntak av sommermånedene juni, juli og 
august hadde nettsiden et stabilt antall brukere og 
sidehenvisninger i 2019.

 ReHabiliteringstelefonen 
Til tross for at stadig mer informasjon burde være 
tilgjengelig på nett, fikk vi også i 2019 bekreftet 
nytten – og verdien av ReHabiliteringstelefonen 
fra brukerne. ReHabiliteringstelefonen 800 300 
61 er landsdekkende, og drives av RKE i tett 
samarbeid med de øvrige regionale koordinerende 
enhetene i landet. I Helse Vest og Helse Nord er 
ikke telefontjenesten organisert under de regionale 
vurderingsenheten, som i Helse Midt og Helse 
Sør - Øst. Nettsidene til helseforetakene, og 
flere kommuner er beklageligvis ikke alltid like 
brukervennlige. Flere uttrykker derfor glede over 
«endelig å få snakke med noen» og å få hjelp 
til å finne frem til rehabiliteringstilbud både i 
spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten. 
Andre har et betydelig behov for å få ut sin 
frustrasjon over egen – eller pårørendes situasjon, 
manglende rehabiliteringstilbud i egen kommune, 
helsevesenet generelt og manglende samhandling.

Indikatorer 2018 2019

Totalt antall gjennomførte samtaler 9091 9726 

Gjennomsnittlig samtaletid 5 min 15 sek 4 min 42 sek 

Antall samtale per år per rådgiver 1818 1945

Tabell 2: Aktivitet ReHabiliteringstelefonen.

https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet
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Økning i «Utgående samtaler» 
Fra 2018 har vi sett en økning i bruk av utgående 
samtaler for innhenting av nødvendige 
opplysninger. Vi erfarer blant annet økning i antall 
saker med behov avklaring av status for rett til 
dekning av helseutgifter for norske statsborgere 
som bor i utlandet, og for utenlandske 
statsborgere som bor i Norge. Antall utgående 
samtaler økte med 55 % i 2019. Totalt antall 
gjennomførte samtaler økte med det fra 9091 
samtaler i 2018 til 9726 i 2019. Det til tross for at 
antall telefoner på landsbasis ble redusert i samme 
periode

Rådgivning om rehabiliteringstilbud 
i primær- og spesialisthelsetjenesten
Det er stor variasjon i hva det spørres om på 
ReHabiliteringstelefonen. Rådgiverne bruker 
mye tid på å søke opp kommunale tilbud via 
ulike søkemotorer. 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. 

Med kort vurderingstid og bruk av Digipost 
reduserte vi i 2019 antall unødvendige spørsmål 
om hvorvidt RKE har mottatt henvisningene, eller 
ikke. Det er imidlertid spørsmål ved avslag som 
krever både fagkunnskap og erfaring for å kunne 
besvare, og i enkelte tilfeller kreves det evne til å 
være en «container». 

Bemanning og kompetanse
Bemanning av telefontjenesten har høy 
prioritet. 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, og med kompetanse som 
er nødvendig for å kunne veilede pasientene 
til rette tilbud, på rette nivå. Ytelsesavtalene, 
kunnskap etter besøk og dialogmøter ved 
de private rehabiliteringsinstitusjonene 
og ved helseforetakene benyttes aktivt i 
telefonveiledningene. Hver av de fem rådgiverne 
betjente i overkant av 1900 samtaler hver i 2019, 
hvor gjennomsnittlig samtaletid var 4 min og 42 
sekunder. 
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Arbeid med koordinerende enhet,  
individuell plan og koordinator

Ved å delta i - og å drifte - regionale og nasjonale nettverk, arrangere dialog- og erfarings-
møter og å jobbe i utviklingsprosjekter, arbeider RKE for å være pådriver og fremme funk-
sjonen koordinerende enhet og tjenestene individuell plan og koordinator. Ordninger og 
verktøy som pasientene har rett til – og helsepersonell plikt til å bidra med for at den en-
kelte pasient skal kunne motta helhetlige, koordinerte og individuelt tilpassede helse- og 
omsorgstjenester. Verktøy som vi forstår må ligge til grunn dersom man skal lykkes med å 
nå målene med etableringen av helsefellesskapene.

Regionalt nettverk av koordinerende 
enheter i spesialisthelsetjenesten
RKE drifter Regionalt nettverk av koordinerende 
enheter i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-
Øst. Nettverket består av representanter fra 
alle koordinerende enheter i helseforetakene i 
helseregionen, fra de private sykehusene som 
har avtale med det regionale helseforetaket og 
representanter fra Helse Sør-Øst RHF.

Formålet med nettverket er å utveksle erfaringer 
for å bidra til videreutvikling av koordinerende 
enheter til det beste for tjenestemottakere og 
samarbeidspartnere på tvers av helseforetakene i 
regionen. Det i henhold til lov, forskrift og veiledere. 

Det arrangeres to dialogmøter i året, og det sirkuleres 
mellom helseforetakene hvor dialogmøtene 
arrangeres. I 2019 ble første møte arrangert 23. mai 
på Vestre Viken HF i Drammen. Det andre møtet ble 
avholdt 28. november på Sykehuset Østfold HF.

Tematikk på møtene i 2019 har blant annet vært 
knyttet til koordinering og til de koordinerende 
enheters rolle i Nasjonal Helse- og sykehusplan 
2020-2023, hvor seniorrådgiver Gitte Huus fra Helse- 
og omsorgsdepartementet har beskrevet de politiske 
føringene. Gjentagende tema i nettverksmøtene 
er hvordan finne frem til rehabiliteringstilbud og 
tjenester. 

I den forbindelse er det etablert et samarbeid 
med Helsedirektoratet og tjenesten Velg 
behandlingssted på helsenorge.no. Seniorrådgiver 
Barbra Frisvold i Helsedirektoratet har deltatt i 
flere av nettverksmøtene de siste årene. Regional 
utviklingsplan for rehabilitering i Helse Sør-Øst 
har også vært tema som har vært lagt frem av 
spesialrådgiver Tove Hæreid Otterstad i Helse 
Sør-Øst RHF. 

Det er vanlig at helseforetaket som er vertskap 
for møtene presenterer sine virksomheter 
med fokus på prosjekter og aktiviteter de har 
etablert i samarbeid med kommunene i eget 
opptaksområde. Hensikten er å kunne lære av 
hverandre på tvers av helseforetakene. I 2019 har 
det blant annet vært presentasjoner fra prosjektet 
«Innovativ rehabilitering i Indre Østfold» og fra et 
samhandlingsprosjekt mellom Drammen sykehus 
og Drammen kommune.
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Nasjonalt nettverk av regionale  
koordinerende enheter 
Nasjonalt nettverk av regionale koordinerende 
enheter består av representanter fra de fire 
regionale koordinerende enhetene i landet.

Formålet med nettverket er å utveksle erfaringer 
og samarbeide for å bidra til videreutvikling 
av koordinerende enheter til det beste for 
tjenestemottakere og samarbeidspartnere 
nasjonalt. 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.

Ansvaret for møtene i nettverket går på rundgang 
mellom helseregionene, og i 2019 var det RKE i 
Helse Sør-Øst som var ansvarlig. Det ble arrangert 
et fysisk møte 11. – 12. juni i Oslo. Utover dette har 
møtevirksomhetene foregått via video.

På møtet 11. juni deltok også Pasient- og 
brukerombudet i Oslo og Akershus, Anne-
Lise Kristensen, og nettverket fikk et innblikk 
i funksjonene koordinator, individuell plan og 
kontaktlege i spesialisthelsetjenesten sett fra 
Pasient- og brukerombudets ståsted. 

Nettverket har også laget forslag til endringer 
på tekster på helsenorge.no. Dette for å bidra 
til å gjøre det enklere for pasient å forstå 
nivåinndelingen i helsetjenesten. Mange 
pasienter får avslag på søknad til rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten, og vi ønsker å tydeliggjøre 
at de fleste pasienter skal kunne benytte tilbud 
i kommunene, og å bidra til hvordan pasienter 
lettere skal kunne finne fram til kommunale tilbud 
og tjenester. Forslaget ble presentert på møte i 
Helsedirektoratet 25.10.19.

Samarbeid med Helsedirektoratet  
om nytt nasjonalt møte i 2020
Et av nettverkets hovedaktiviteter i 2019 har 
vært planleggingen av et nasjonalt møte om 
koordinator, individuell plan og koordinerende 
enheter. Helt på tampen av 2019 fikk nettverket 
avtale med Helsedirektoratet om å arrangere 
et nytt nasjonalt møte om koordinering i 
helsesektoren. Det ved rollen til koordinator, 
arbeidet med individuell plan og ansvaret til 
koordinerende enheter. Arrangementet er en 
oppfølging av «Nasjonalt erfaringsmøte 28.august 
2018 - et nasjonalt erfaringsmøte om sykehusenes 
koordinering omkring pasienter med behov for 
langvarige og komplekse tjenester». Det nasjonale 
nettverket har ansvaret for utarbeidelse av 
programmet til arrangementet som vil finne sted i 
Oslo, Helsedirektoratets auditorium 3.september 
2020. 

Målgruppen er ledere og utførende helsepersonell 
i kommune – og spesialisthelsetjenesten fra 
nedslagsfeltene til de 19 helsefellesskapene som vil 
bli etablert i 2020. 

Foto: Simon Sandoval
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Koordinerende enheters rolle i pakkeforløp 
hjerneslag 
Pakkeforløp hjerneslag (12) ble publisert 
av Helsedirektoratet 26. november 2019. 
Pakkeforløpet vil få betydning for RKE sitt arbeid 
i 2020. Koordinerende enhet, både i helseforetak 
og kommuner har lovpålagt overordnet ansvar 
for individuell plan og for oppnevning, opplæring 
og veiledning av koordinator. Koordinerende 
enhet er i pakkeforløpet beskrevet som en 
viktig aktør i utvikling av rutiner for pakkeforløp 
både internt og på tvers av tjenestenivåene. De 
regionale vurderingsenhetene vil også kunne få 
en sentral rolle i pakkeforløp hjerneslag knyttet til 
fristfastsettelse, i de tilfeller når kommunen ber om 
fornyet vurdering av mulig behov for rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten.

Etterlevelse av lovverket etterspørres ikke
I motsetning til plikten til å vurdere en henvisning 
innen 10 virkedager, inngår ikke plikten til 
spesialisthelsetjenesten til å utarbeide en 
individuell plan (IP) (Spesialisthelsetjenesteloven 
§ 2-5) og oppnevne en koordinator 
(Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a), som 
kvalitetsindikatorer ved rapportering. Vår erfaring 
er at retten til IP (Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 2-5) som et mulig verktøy for samhandling 
også internt i spesialisthelsetjenesten 
(Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, første ledd), 
er lite kjent blant helsepersonell. Plikten til å 
bidra til å utarbeide individuell plan er knyttet 
til forsvarligheten til det enkelte helsepersonell 
(Helsepersonelloven § 4 og § 38a). Ut fra et 
pasientperspektiv synes ikke kravet til rapportering 
fra helseforetakene å understøtte pasientenes 
rettigheter til disse ordningene. Personvernet 
nevnes som den største utfordringen for etablering 
av effektive digitale verktøy - hvor pasienter enkelt 
kan få oversikt over sine tjenester, og at tjenestene 
koordineres i større grad enn det som er tilfelle i 
dag. Ulike tolkninger av personvernlovgivningen 
vil i verstefall kunne redusere pasientsikkerheten 
til personer med langvarige, komplekse og 
sammensatte behov. Juridiske utfordringer 
som vil bli belyst og diskutert med nasjonale 
helsemyndigheter i det nasjonale erfaringsmøte 3. 
september 2020. 
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Prosjekt «Min oversikt IP»
«Min oversikt IP» var et digitalt 
samhandlingsprosjekt mellom Helseetaten i Oslo 
kommune og Regional koordinerende enhet ved 
Sunnaas sykehus HF. Formålet med prosjektet 
var å utforske forutsetninger - og beskrive et 
kunnskapsgrunnlag - slik at en digital individuell 
plan kan ivareta pasient og brukers oversikt over 
aktuelle tjenester som han/hun er mottaker av. 
Prosjektperioden var september 2018 – september 
2019.

Sammendrag av hovedfunn
Et av de viktigste budskapene fra informantene 
som har deltok på intervjuer og i workshop 
er at fremtidens digitale individuelle plan må 
være et kommunikativt, oversiktlig og fleksibelt 
verktøy med pasienten og brukeren i sentrum. 
Videre ønsker pasient/bruker, de pårørende og 
koordinatorer at IP i framtiden skal støttes av et 
digitalt og individuelt tilpasset verktøy som tilbyr 
aktørene tilgang og informasjon om IP, i tillegg til 
en oversikt over tilgjengelige og tildelte tjenester. 
Det ønskes et sterkere samarbeid på tvers av 
tjenestenivåer og at en digital IP i større grad skal 
“eies” av brukerne og vedlikeholdes sammen med 
de. En digital IP bør gi brukerne og andre tilkoblede 
aktører en god oversikt og en mulighet for effektiv 
informasjonsutveksling. En slik løsning vil lette 
behovet for den kontinuerlige koordineringen av 
tjenester og sikre trygge overganger ved ulike steg i 
brukernes livsreise. 

Prosjektet avdekket problemstillinger 
knyttet til dagens praksis innen bruk av IP: 
Herunder at IP stadig er hovedsakelig brukt i 
papirform og at nåværende digitale løsninger 
er vanskelige å ta i bruk. I tillegg savnes det 
gode rutiner for opplæring og informasjon om 
IP. Brukermedvirkningen ved opprettelse og 
vedlikehold av IP bør økes. Samarbeidet på tvers av 
tjenestenivåer er vanskelig å få til og flere aktører 
peker på at koordinatorrollen bør styrkes.

Les prosjektrapporten «Min DIGITALE individuelle 
plan (IP) – et kunnskapsgrunnlag om nåsituasjon 
og ønsket framtidssituasjon for en DIGITAL 
individuell plan (IP)».

Les signaturrapporten «Individuell plan anno 2019. 
Anbefalinger for implementering av digital IP». 
(kortversjon av prosjektrapporten) 

Oppfølging av anbefalinger fra arbeidet 
med «Min oversikt IP»
Det er etablert flere arbeidsgrupper i Sunnaas 
sykehus – i regi av RKE – for å jobbe med 
anbefalingene beskrevet i overnevnte rapporter. 
Det er også etablert kontakt med næringslivet for 
eventuelle samarbeid og prosjekt om utvikling av 
en digital individuell plan integrert i elektronisk 
pasientjournal. 

https://www.sunnaas.no/seksjon/Regional-koordinerende-enhet/Documents/Rapport%20fra%20prosjektet%20MIN%20OVERSIKT%20IP.pdf
https://www.sunnaas.no/seksjon/Regional-koordinerende-enhet/Documents/Rapport%20fra%20prosjektet%20MIN%20OVERSIKT%20IP.pdf
https://www.sunnaas.no/seksjon/Regional-koordinerende-enhet/Documents/Rapport%20fra%20prosjektet%20MIN%20OVERSIKT%20IP.pdf
https://www.sunnaas.no/seksjon/Regional-koordinerende-enhet/Documents/Rapport%20fra%20prosjektet%20MIN%20OVERSIKT%20IP.pdf
https://www.sunnaas.no/seksjon/Regional-koordinerende-enhet/Documents/2019_09_04_signaturrapport_til_WEB.pdf
https://www.sunnaas.no/seksjon/Regional-koordinerende-enhet/Documents/2019_09_04_signaturrapport_til_WEB.pdf
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Innovasjonssmie i regi av Norway  
Health Tech
Sammen med LHL-sykehuset Gardermoen 
deltok RKE med ideen om utvikling av en 
digital individuell plan integrert i elektronisk 
pasientjournal, på Norway Health Techs 
innovasjonssmie i september 2019. Selv om ikke 
det ble førsteplass i konkurransen, var det lærerike 
og interessante dager hvor helsetjenesten og 
næringslivet jobbet med ideer og mulige digitale 
løsninger sammen. 

Ressursgruppe i Helsedirektoratet om 
utarbeidelse av e-læringsprogram
Regional koordinerende enhet var representert 
i en ressursgruppe i Helsedirektoratet i deres 
arbeid med å utarbeide et e-læringsprogram 
om koordinatorrollen og individuell 
plan. E-læringskurset er tilgjengelig på 
Læringsplattformen.
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https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/983544622/innforingskurs-om-individuell-plan-og-koordinator
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https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2015-2016/dok15-201516-1064-vedlegg.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2015-2016/dok15-201516-1064-vedlegg.pdf
https://helsenorge.no/rettigheter/fritt-behandlingsvalg/vurdering-av-henvisning
https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2017-2018/henvisningspraksis.pdf
https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2017-2018/henvisningspraksis.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/habilitering-av-barn-og-unge-i-spesialisthelsetjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/habilitering-av-barn-og-unge-i-spesialisthelsetjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjerneslag
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjerneslag


Kontakt oss
Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr.
Telefon: 800 300 61
E-post: RKE@Sunnaas.no
Nettside: www.sunnaas.no/rke
Digipost: regional.koordinerende.enhet#V12C

 

Her er vi som jobber i  
Regional koordinerende enhet

Fra venstre: Lars Nysether, Marianne Sværd Larsen, Ingvild Ross Magnussen, Else Hoft, Grete Brun, Kari Mette Dukefoss 
Holte, Lisbeth Haugseth, Brit Øverland, Inger-Lise Lie Syvertsen og Jon Ivar Sørland. Kari C. Øverbye Holøs var ikke tilstede  
da bildet ble tatt (permisjon i 2019) 


