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PROGRAM  
Nasjonalt erfaringsmøte om sykehusenes 
koordinering omkring pasienter med behov  
for langvarige og komplekse tjenester 
 
Tirsdag 28. august 2018 kl. 10.00 – 16.00 i Helsedirektoratet – Auditoriet,  
Universitetsgata 2, 0164 Oslo.    
                                                                                                                   
Møteleder: Truls Grøteig, Helsedirektoratet.  

09.00 - 09.45 Registrering   

10.00 - 10.10 
 

Velkommen! 
 

Nasjonalt nettverk av 
regionale koordinerende 
enheter.  

10.10 - 10.25  Åpningsinnlegg  Kristin Mehre.               
Avdeling velferdsteknologi og 
rehabilitering, 
Helsedirektoratet.  

10.25 - 10.35 Introduksjon til dagen Møteleder  

 Brukererfaringer  

10.35 - 11.05 Erfaringer med koordinering fra en far sitt 
perspektiv.  

Magne Hetlevik  

 Fra helsemyndighetene  

11.05 – 11.35  Koordinerte tjenester gjennom hele forløpet -  
ansvar og roller. 
 
 

Sigrunn Gjønnes.   
Avdeling velferdsteknologi og 
rehabilitering, 
Helsedirektoratet.  

 
 

Erfaringer fra 
spesialisthelsetjenesten. 
Fra lovverk til praksis - hvordan løser vi 
oppdraget? 

 

11.35 – 12.00 
 

Koordinerende enhet (KE) 
«Helseforetaket skal ha en koordinerende enhet (KE) som 
skal ha en generell oversikt over habiliterings- og 
rehabiliteringstiltak innen eget opptaksområde. Enheten 
skal ha oversikt over, og nødvendig kontakt med, 
habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i 
kommunen». 

Kari Mette Dukefoss Holte. 
Regional koordinerende 
enhet, Helse Sør-Øst. 
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12.00 - 12.40 Lunsj  
I minglerommet utenfor auditoriet 

 

 Erfaringer fra spesialisthelsetjenesten 
fortsetter. 

 

12.40 – 13.00 Individuell plan og koordinator  
«Den koordinerende enheten skal ha overordnet ansvar 
for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, 
opplæring og veiledning av koordinator». 

Merethe Harkestad Boge. 
Regional koordinerende 
enhet, Helse Vest.  

13.00 – 13.25  Organisering og ansvar 
Hovedfunn fra nasjonal kartleggingsundersøkelse blant KE 
i helseforetakene i 2014 og 2017.  
 
Koordinator i spesialisthelsetjenesten – en universell 
ordning med høye mål. Refleksjoner med utgangspunkt i 
et forskningsprosjekt. 

Audhild Høyem. Regional 
koordinerende enhet, Helse 
Nord.   

13.25 – 13.30 5 minutters beinstrekk  

13.30 – 13.50  Oversikt over individuell plan (IP) og 
koordinator i sykehuset:  
Vår bruk av dagens EPJ- og meldingsutvekslingssystem.   

Kjersti Eide. Koordinerende 
enhet, Helse Stavanger. 

13.50 – 14.10  Fra en kommunes synspunkt: 
Behov for felles nasjonalt verktøy for elektronisk-IP for 
samarbeid mellom bruker, kommunale tjenester og 
spesialist - helsetjenesten.  

Heidi Matre. Koordinerende 
enhet, Tromsø kommune.  

14.10 – 14.30  Nasjonale planer for utvikling av tilpassede  
IKT-verktøy. 

Halvard Lærum.  
Direktoratet for e-helse. 

  Gode løsninger i praksis  

14.30 – 14.40 Innledning til rundebordsdiskusjon. Tore Jo Nilsen.  
Helse Midt-Norge RHF. 

 Diskutere og komme frem til gode  
løsninger i praksis:  
Hvem gjør hva – og hvordan løse oppgavene i fellesskap?  

 

15.30 – 15.50  Plenum. Presentere og diskutere 
suksessfaktorer fra rundebordsdiskusjon. 

Tore Jo Nilsen.  
Helse Midt-Norge RHF. 
 

15.50 – 
16.00  

Avslutning Truls Grøteig og Tore Jo Nilsen 
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