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1.0 Innledning
Som følge av regjeringens opptrappingsplan for rehabilitering ble det fra Kristiansand kommune i 2017
søkt om tilskudd for styrking av rehabilitering i kommunen. Hensikten med prosjektet var å styrke
kommunens rehabiliteringstjenester i tråd med sentrale føringer på rehabiliteringsfeltet, jobbe for økt
brukermedvirkning og samhandling. Hovedområdene for prosjektet var å gi anbefalinger for
rehabilitering i hjemmet, Kløvertun rehabiliteringsavdeling og for økt samhandling.

Hvordan bruke rapporten:
Del 1
Del 2

beskriver prosjektets mål, fremdriftsplan, involverte i prosjektet og hvilke metoder som er
brukt i gjennomføringen.
beskriver prosjektets anbefalinger, både implementerte og anbefalinger for videreutvikling.
Oppsummering av alle anbefalinger finnes i slutten av rapporten.

1.1 Bakgrunn
Det har skjedd store endringer i rehabiliteringsfeltet de senere årene, noe som har ført til behov for å
vurdere kommunens rehabiliteringstjenester opp mot nye satsningsområder. Kristiansand kommune
har over lang tid hatt rehabiliteringstjenester i både institusjon ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling
og i brukers hjem med tjenesten rehabilitering i hjemmet. Hverdagsrehabilitering er blant de nyeste
tjenestene med oppstart i 2013.

De senere årene har Kløvertun
rehabiliteringsavdeling opplevd
store endringer i brukergruppe.
Brukerne utskrives stadig
tidligere fra
spesialisthelsetjenesten, og
rehabiliteringen skjer i stor grad
parallelt med medisinsk
behandling. Det er andre
utfordringer som må tas hensyn
til i rehabiliteringsforløpene, og
det krever en annen form for kompetanse. Brukerne har stadig oftere komplekse utfordringer i form
av flere sykdommer samtidig, og en del brukerne har utfordringer knyttet til psykisk helse, rus og
sosiale forhold. Med ny satsning på tjenesten rehabilitering i hjemmet vil trolig et stort antall brukere
overføres direkte fra spesialisthelsetjenesten til eget hjem, og overføring fra Kløvertun
rehabiliteringsavdeling vil kunne skje på et tidligere tidspunkt.
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Kristiansand kommune har en tydelig profil
på å være en hjemmetjeneste kommune.
Sentrale føringer og kommunale
satsningsområder peker på at rehabilitering
bør tildeles fremfor kompenserende
tjenester når behovet er tilstede. Kommunen
har en tydelig målsetting om at innbyggerne
skal bo i eget hjem lengst mulig, at brukerne
skal oppleve størst mulig grad av mestring og
være mest mulig selvstendige. Tjenesten
rehabilitering i hjemmet har eksistert i
Kristiansand kommune i flere år, men har
ikke fungert etter intensjonen de senere år, og har hatt en markant nedgang på vedtak. Etter at
hverdagsrehabilitering ble igangsatt har det oppstått forvirring omkring forskjellen på disse to
tjenestene, og det har vært behov for å definere målgruppe for rehabilitering i hjemmet. Evaluering av
rehabilitering i hjemmet som ble utført i 2015 viste til utfordringer i tjenesten.
Samhandling omkring brukere med omfattende behov har vært utfordrende å koordinere, og
kommunen har ikke hatt en koordinerende enhet satt i system. Individuell plan og koordinator har
ikke blitt tildelt i tilstrekkelig grad. Januar 2018 hadde Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder tilsyn med
rehabilitering og Koordinerende enhet i kommunen, og det ble avdekket to avvik knyttet til tildeling av
individuell plan og koordinator, samt tjenesten rehabilitering i hjemmet. Virksomhet bolig- og
tjenestetildeling har jobbet med utvikling av nye rutiner for tildeling av individuell plan og koordinator
i 2018, og det har vært jobbet med opplæring og veiledning av koordinatorer. Koordinerende enhet
har nå en ansatt i 50% stilling.
I arbeidet med økt samhandling har det vært ønskelig å prøve ut felles kartleggingsverktøy for
kommunenes tjenester. Både for at faggrupper skal ha et «felles språk» og for at brukerne skal
oppleve sammenheng og helhet i forløpene, ble det våren 2017 satt ned en arbeidsgruppe som skulle
gi anbefaling for felles kartleggingsverktøy i kommunens rehabiliteringstjenester. Arbeidsgruppen
anbefalte blant annet pasient spesifikk funksjons skala (PSFS).
Samhandling med pårørende og nettverk er et viktig satsningsområde. I kommunens tjenester skjer
det daglig mye god samhandling med pårørende og nettverk, men det er ønskelig å sørge for at dette
gjøres systematisk, og at alle pårørende får muligheten til å involveres på lik linje når brukerne ønsker
det. Prosjektet har i sitt mandat å vurdere egnede kartleggingsverktøy til dette bruk.
I tråd med styrking av rehabiliteringstjenestene vil det være behov for å definere hvilken kompetanse
de ansatte i kommunens rehabiliteringstjenester skal ha, og hvilken kompetanse som må innhentes i
hvert enkelt tilfelle. Det er behov for kompetanse på rehabilitering og tverrfaglig samarbeid hos et
stort antall ansatte i kommunen, da flere vil involveres i rehabiliteringsforløpene. Rehabilitering skal
foregå på flere arenaer og er en livslang prosess3. Det er behov for at flere ansatte i møte med brukere
kan identifisere behov for rehabilitering på et tidlig tidspunkt, og at de møter brukerne med
helsefremming og hverdagsmestring som en grunnleggende tankegang.
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Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem Agder vest (USHT) har drevet
basiskompetanseundervisning36 for et stort antall ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester
siden begynnelsen av 2017, og en av undervisningsmodulene er «Grunnlagstenkning – Hva er viktig for
deg?». I samsvar med denne satsningen er også sjekklister som følge av pasientforløp læringsnettverk
implementert i kommunens hjemmetjenester, korttidsinstitusjon og rehabiliteringsinstitusjon. Også
kommunens omsorgssentre har utarbeidet liknende sjekklister. Felles for denne satsningen er å bygge
kompetanse hos de ansatte på å møte brukere og beboere med en grunnleggende tankegang om
hverdagsmestring og helsefremming. Alle brukerne blir spurt «Hva er viktig for deg?».

1.2 Sentrale føringer
Da samhandlingsreformen7 ble igangsatt i
2012 var den med på å gi ny retning til
helsetjenestene. Tidlig innsats, habilitering
og rehabilitering i befolkningens nærområde
og sterkere brukermedvirkning var viktige
elementer. Kommunereformen13 ble
igangsatt for å sikre bærekraftige og robuste
kommuner, som likestilte tilbydere av
velferdstjenester. For at kommunene skal
kunne ta større ansvar for tjenester i nærhet
til der innbyggerne bor, er det viktig at de er
robuste nok til å ivareta økonomiske
utfordringer og sikre kompetent bemanning.

Stortingsmelding 26 «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet»12 varslet regjeringens
opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, og lanserte også pasientens helsetjeneste. Sentralt
i stortingsmeldingen er å styrke pasienter og brukeres medvirkning i forløpene. Opplæring av brukerne
bidrar til økt mestring og deltakelse. Økt kompetanse på rehabilitering hos ansatte er nødvendig for å
«gjennomsyre alle ledd og deltjenester i de kommunale helse- og omsorgstjenestene».

«I noen sammenhenger har omsorgstjenesten brukere som
er livsavhengige av hjelp til de fleste av hverdagslivets
funksjoner, og med stort behov for bistand og pleie. I andre
sammenhenger skal omsorgstjenesten bidra til at folk kan bli i
stand til å klare hverdagslivet på egenhånd gjennom
opptrening og rehabilitering. I begge tilfeller er målet selve
livet.»
-Morgendagens omsorg9

Stortingsmelding 29
«Morgendagens omsorg»9
påpeker at fremtiden vil ha behov
for både god pleie og omsorg, men
også forebygging og rehabilitering.
Aktiv omsorg og
hverdagsrehabilitering blir
poengtert som viktige områder i
målet om å styrke
omsorgstjenestene.
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Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og
koordinator (2015)4 gir tydelige anbefalinger for kommunenes
rehabiliteringstjenester og kompetansebehov. Koordinerende
enhet fremheves som sentralt for kommunene, og det gis tydelige
anbefalinger for hva de koordinerende enhetene skal tilby.
Samhandling er sentralt, og lærings- og mestringstilbud blir
plassert om viktige deler av rehabiliteringsforløpene.

I 2017 kom veileder om pårørende i helse- og
omsorgstjenesten10. Målene er blant annet å «synliggjøre,
anerkjenne og støtte pårørende som har krevende
omsorgsoppgaver». Samhandling mellom helsepersonell og
pårørende skal styrkes, og det skal bidra til at yrkesaktivitet
enklere skal kunne kombineres med pårørenderollen. Pårørende
er i mange tilfeller en stor ressurs for brukeren, men rollen kan også være krevende og utfordrende.
Det er viktig at helsepersonell har kunnskap om pårørenderollen, og kan bidra med veiledning og
rådgivning, og har kompetanse på å involvere pårørende.

Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov (2017)8 påpeker at stadig flere
brukere har komplekse utfordringer med flere sykdommer samtidig og behov for bistand fra flere
sektorer og tjenestenivå. For å sikre helhetlig oppfølging av pasienter og brukere blir det viktig å sørge
for koordinerte og helhetlige forløp. Individuell plan og koordinator er sentralt, og ikke minst at alle
tiltak skal ta utgangspunkt i brukers behov og mål. Økt fokus på individuelt tilpassede tjenester og
samhandling er sentralt.

Sentralt i regjeringens opptrappingsplan for rehabilitering (2017)5 er behovet for å styrke kvaliteten i
tjenestene og fremme brukerperspektivet. Opplæring av brukere er et viktig tiltak for å styrke
mestring og deltakelse. Rehabilitering skal i størst mulig grad foregår der livet leves. Kommunene skal
rustes til å ta større ansvar for rehabilitering, og det blir viktig å jobbe for god samhandling mellom
spesialist- og kommunehelsetjenesten. Opptrappingsplanen varslet en ny definisjon på habilitering og
rehabilitering, og poengterte at en svakhet med gammel definisjon er det avgrensede tidsperspektivet
og at brukers mål ikke ligger til grunn for tiltakene. Ny definisjon på rehabilitering var på høring høsten
2017, og ble endret fra og med mai 2018. Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og
koordinator skal oppdateres i tråd med endret definisjon, og er varslet å komme i nærmeste framtid.
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Sommeren 2017 ble rundskriv I-5-2017 «Om å utrede
potensialet for rehabilitering»6 sendt ut til landets
kommuner, Fylkesmenn, Helsedirektoratet,
Helsetilsynet og Folkehelseinstituttet. Rundskrivet
påpeker at det i stor grad tildeles kompenserende
tjenester som ikke vektlegger helsefremming eller
bygger på brukers ressurser, og forvaltningsinstanser i
kommunene oppfordres til å vurdere behov for
rehabilitering i større grad. Ansatte i møte med
brukere bør generelt sett få styrket kompetansen på å
identifisere behov for rehabilitering.

Reform «Leve hele livet – en kvalitetsreform for
eldre»11 ble lansert i 2018, og første fase ble igangsatt i
2019. Både hverdagsmestring og «Hva er viktig for
deg?» er sentrale områder i reformen. Fokuset skal
være mulighet for å leve hele livet, hvor viktige
ingredienser er at brukeren skal få utnytte sine
ressurser og oppleve at livet er meningsfullt.

1.2.1 Endret definisjon på rehabilitering (Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell
plan og koordinator)
Underveis i prosjektperioden har vi fått en endret definisjon på
rehabilitering3.
«Formålet med forskriften (§1) er å sikre at personer som har
behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og
rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering
av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne,
likeverdighet og deltakelse. Formålet er også å styrke
samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og
eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innen et
forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.»

«Forskriften skal videre sikre at tjenestene
tilbys og ytes:
1.
2.
3.
4.

ut fra et pasient- og
brukerperspektiv,
i eller nærmest mulig pasientens
og brukerens vante miljø,
samordnet, tverrfaglig og
planmessig
i en for pasientens og brukerens
meningsfylte sammenheng»

(Forskrift om habilitering, rehabilitering,
individuell plan og koordinator)3
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Definisjon på rehabilitering og habilitering ble endret ved forskrift 10 april 2018, og trådde i kraft 1 mai
2018. Ny definisjon beskriver rehabilitering på følgende måte (§3):
«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon
og mål.
Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom
pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte,
sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.
Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin
fysiske, psykiske eller sosiale funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i
utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet»
(Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator)3

1.3 Kommunale føringer
Helsefremmingsplanen1 ble lansert for å imøtekomme demografiske utfordringer i årene framover,
men også for å styrke kommunens rehabiliteringstjenester i samsvar med sentrale føringer7,17,18.
Sentralt i planen er satsningen på tidlig innsats, og kompetanse på rehabilitering og hverdagsmestring
hos de ansatte. Rehabiliteringspyramiden (figur s.7) beskriver kommunens satsning på
rehabiliteringstjenester, og illustrerer i det grønne feltet at alle ansatte skal møte brukerne med
hverdagsmestring og helsefremming som grunnleggende tankegang.

Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede
tjenester på helse- og omsorgsfeltet, speilmelding 202016 ble utarbeidet på bakgrunn av
samhandlingsreformen og «Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020»19 som ble utarbeidet av
Sørlandet sykehus HF. Meldingen peker på en demografi i Kristiansand kommune som viser at vi må
drive helse- og omsorgstjenester på en annen måte enn vi gjør i dag. Kraftig vekst i andel eldre, i
kombinasjon med færre yrkesaktive vil gi utfordringer fram mot 2030 og 2040. Økt etterspørsel etter
helse- og omsorgstjenester kan true kommunens samfunnsansvar, og det vil være behov for å se på
bærekraftige løsninger. Fokus på helsefremming, forebygging og tidlig innsats er viktige tiltak. Det er
et mål at innbyggernes behov for omsorgstiltak skal forebygges og utsettes.

Plan for helse- og omsorgstjenester 2017-20202 gir anbefalinger for at innbyggerne i Kristiansand
kommune skal bo trygt i egne hjem lengst mulig. Sentralt er rehabilitering og forebygging, samt
helhetlige og koordinerte tjenester. Strategiene i planen er tidlig innsats, mestring, aktivitet og
deltakelse, koordinering, samhandling og kompetanse.
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Prosjekt Samhandling innen rehabiliteringsfeltet (2015)21 var et samhandlingsprosjekt mellom
Sørlandet sykehus HF og Knutepunkt Sørlandet. Prosjektet ble avsluttet i 2015, og leverte da en
rapport med 20 anbefalinger for tjenesteutvikling, kompetanse, samhandling og brukermedvirkning.
Disse anbefalingene har gitt retning for videre arbeid i prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering.

1.3.1 Forståelse av endret definisjon på rehabilitering
Endret definisjon på rehabilitering har gitt visse utfordringer i forståelsen av rehabilitering som
begrep, og hva det vil bety for utvikling av tjenestene. Ved avslutning av prosjektet er fremdeles ikke
den nye definisjon beskrevet i «Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og
koordinator»3 Prosjektet har hatt behov for å drøfte definisjonen med kommunens fagutvalg for
rehabilitering, for å sikre ens forståelse, da det vil ha innvirkning på anbefalinger for kommunens
rehabiliteringstjenester.
Konklusjonen i Fagutvalg somatisk rehabilitering Kristiansand er beskrevet på følgende måte:
For at en tjeneste skal defineres som rehabilitering må følgende elementer være tilstede samtidig:
-

Målstyrte prosesser som tar utgangspunkt i brukers mål og livssituasjon
Tverrfaglig sammensetning basert på brukers behov
Planlagte, samordnede og kunnskapsbaserte tiltak rettet mot brukers mål

Rehabiliteringstjenester i Kristiansand kommune ved prosjektslutt:
-

-

Kløvertun rehabiliteringsavdeling
Rehabilitering i hjemmet
Hverdagsrehabilitering
Flere enkelttjenester satt sammen,
hvor elementene beskrevet over
inngår
Aktuelle brukere på Valhalla
helsesenter
«Puls og kols» og «Trygg og slagsterk»
på Frisklivsentralen
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DEL 1 PROSJEKTORGANISERING,
GJENNOMFØRING OG METODE

Denne delen viser hvordan prosjektet
er organisert, hvordan
gjennomføringen har vært og beskriver
hvordan prosjektet har jobbet
kunnskapsbasert.

Del 1 inneholder:
→ Hensikt med prosjekt
→ Prosjektorganisering
→ Prosjektgjennomføring og metode
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2.0 Hensikt
Effektmålene for tiltaket vil være i samsvar med Kristiansand kommunes satsning, og refereres fra Plan
for helse- og omsorgstjenester 2017-2020 (2017)2
Effektmål
1
2
3

Flest mulig innbyggere i Kristiansand kommune skal gis muligheten til å bo trygt i eget hjem så
lenge som mulig
Den enkelte gis til mulighet til å leve selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i
felleskap med andre
Gjennom målrettet forebyggings- og rehabiliteringsarbeid utsettes innbyggernes behov for
helse- og omsorgstjenester

I prosjektets første fase, som pågikk fra oktober 2017 til oktober 2018, hadde prosjektet to
arbeidsgrupper: «Felles bruker – felles innsats» og «Kartleggingsverktøy og kompetanse».
Arbeidsgruppene sto ansvarlige for utførelse av tiltak, og løftet disse til drøfting i prosjektgruppen.
Prosjektets andre fase pågikk i perioden oktober 2018 til januar 2020. Arbeidsgruppene var da
avviklet, og prosjektgruppen sto ansvarlig for prosjektets oppgaver.
Fremdriftsplanene er presentert på de neste to sidene.
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Fremdriftsplan fase 1, prosjekt «Fremtidsrettet rehabilitering» (oktober 2018 – desember 2019)
Sep
Erfaringsinnhenting fra andre kommuner
Utarbeide delrapport
Delrapport er ferdig
Arbeidsgruppe Felles bruker og felles innsats
Kartlegge fremtidig volum av brukergrupper til Kløvertun og Rehabilitering i hjemmet
Kartlegge muligheter og utfordringer ved dagens organisering og arbeidsmåte ved Kløvertun
Kartlegge og definere aktuelle organisasjonsmodeller for Rehabilitering i hjemmet
Kartlegge og peke på utfordringer som gjør tjenestene fragmenterte
Milepæl 1: Kartlegging er utført
Definere ansvarsområder og grensesnitt mellom spesialisert rehabilitering (SSHF) og kommunale rehabiliteringstjenester
Definere grensegang og brukergrupper for Kløvertun, Rehabilitering i hjemmet, Hverdagsrehabilitering og Valhalla helsesenter
Milepæl 2: Grenseganger og brukergrupper er definert
Utarbeide rutine som sikrer mer koordinerte og sammenhengende tjenester
Utarbeide flytskjema for tjenestene som blant annet inneholder når hvilken kartlegging skal utføres
Sikre at sjekklistene i pasientforløp tilpasses og involveres i rehabiliteringsforløpene
Milepæl 3: Tiltak for økt samhandling med brukere, spes.helsetjenesten, pårørende, nettverk og mellom virksomheter foreligger
Vurdere hensiktsmessige modeller for organisering av Rehabilitering i hjemmet
Utarbeide anbefalt organisering av Rehabilitering i hjemmet
Utarbeide anbefalte endringer for Kløvertun rehabiliteringsavdeling
Milepæl 4: Anbefaling for organisering av Rehabilitering i hjemmet og endringer ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling foreligger
Utarbeide implementeringsplan for implementering av anbefalte tiltak
Milepæl 5: Implementeringsplan foreligger
Arbeidsgruppe Kartleggingsverktøy og kompetanse
Kartlegge og definere kompetansebehov for Kløvertun rehabiliteringsavdeling Rehabilitering i hjemmet
Kartlegge og definere viktige tiltak for å øke brukermedvirkning i tjenestene
Kartlegge hvordan pårørende og nettverk kan inkluderes i større grad
Milepæl 1: Kartlegging er utført
Utarbeide anbefaling for kompetanseutvikling ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling
Utarbeide anbefaling for kompetanseutvikling til tjenesten Rehabilitering i hjemmet
Milepæl 2: Anbefaling for kompetanseutvikling foreligger
Vurdere aktuelle standardiserte kartleggingsverktøy for å inkludere pårørende og nettverk i større grad
Utarbeide rutine for involvering av pårørende og nettverk
Milepæl 3: Anbefalinger for involvering av pårørende og nettverk foreligger
Utarbeide undervisningsopplegg for PSFS
Gjennomføre undervisning av PSFS i BR, SF, omsorgssentre og oppfølgingstjenesten
Prøve ut felles kartleggingsverktøy – PSFS i Virksomhet SF, BR og ved Frisklivsentralen, Oppfølgingstjenesten og Omsorgssentre
Evaluere erfaringer med bruk av PSFS
Milepæl 4: Kartleggingsverktøyet PSFS er pilotert i alle virksomheter i Helse og sosial sektor, og er evaluert
Utarbeide kompetansehevende tiltak innen rehabilitering for ansatte i rehabiliteringstjenester
Utarbeide kompetansehevende tiltak: Observere begynnende funksjonsfall og vurdere behov for rehabilitering
Delta i utarbeidelse og gjennomføring av kompetansespredning i sektoren
Milepæl 5: Kompetansespredning er utført
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Fremdriftsplan fase 2, prosjekt «Fremtidsrettet rehabilitering» (oktober 2018 – desember 2019)
Anbefalt modell for Rehabilitering i hjemmet er pilotert og evaluert innen utgangen av 2019
Oppstart pilot
Implementering rutiner/system
Implementering kompetanseanbefalinger
Evaluering av organisering og tjeneste
Anbefaling for tjenesten etter pilot foreligger
Anbefalte endringer ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling er implementert og evaluert innen utgangen av
2019
Implementering rutiner/system
Implementering kompetanseanbefalinger
Evaluering (PSFS,
Anbefaling for Kløvertun rehabiliteringsavdeling foreligger
Ansatte i HS sektor har kompetanse på å identifisere behov for rehabilitering, og er bevisst sin rolle i
tverrfaglig team omkring bruker
Kompetansespredning «Identifisere behov for rehabilitering» i HS
Kompetansespredning «Rehabilitering og tverrfaglig samarbeid» i HS
Pårørende til brukere som mottar tjenester fra Kristiansand kommune involveres systematisk når bruker
ønsker det
Behovskartlegging og utarbeidelse av forslag til pilot
Forankring i styringsgruppe
Kompetansespredning involverte ansatte
Pilot
Evaluering: Fokusgruppeintervju + samtale med pårørende som har godtatt
Anbefaling foreligger
Kristiansand kommunes innbyggere har kompetanse på hverdagsmestring og er informert om kommunens
satsning på dette
Sette sammen arbeidsgruppe
Valg av modell for kompetansespredning, målgruppe
Forankring i styringsgruppe
Utarbeidelse
Spredning
Det er utarbeidet en rutine for samhandling i Helse- og sosial sektor som er knyttet opp mot kommunens
avvikssystem
Oppsummering av utprøvende tiltak
Utarbeidelse av rutine
Forankring i ledergrupper
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3.0 Prosjektorganisering
Prosjekt- og arbeidsgrupper er representert fra forskjellige tjenester i Kristiansand kommune,
spesialisthelsetjenesten, Søgne og Songdalen kommune og to representanter fra rådet for
Funksjonshemmede i Kristiansand. Prosjektets anbefalinger har vært drøftet i referansegrupper og er
besluttet av prosjektets styringsgruppe. I tillegg er relevante aktører involvert i ulike prosesser og
workshops, og dette er illustrert i tabeller på de neste sidene.
Modellen under viser organisasjonskart over representasjon i styringsgruppe og referansegrupper.
Rådet for Funksjonshemmede er også med i oversikten.

3.1 Styringsgruppe
-

Virksomhetsleder Liv Solveig Torsøe, Behandling og rehabilitering (erstattet av Mette Brevigh
Nilsen, Hjemmetjenester og rehabilitering, 01.01.20)
Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl, Bolig- og tjenestetildeling
Virksomhetsleder Anne Sofie Hellebø, Omsorgssentre
Virksomhetsleder Inger Ingebretsen, Oppfølgingstjenesten
Virksomhetsleder Tone Kylland, Helsefremming og innovasjon

3.2 Referansegruppe
-

Fagutvalg somatisk rehabilitering Kristiansand
Ledergruppe Behandling og rehabilitering
Ledergruppe Bolig- og tjenestetildeling
USHT Vest-Agder
12

3.3 Prosjektgruppe
-

Silje Bostrøm Gitlestad, prosjektleder/representant fra USHT Vest-Agder
Trygve Waldeland, prosjektmedarbeider/distriktfysioterapeut
Ingvild Bjorvatn Saaghus, prosjektmedarbeider/distriktfysioterapeut
Siri Bryn Ottersland, Rådet for funksjonshemmede Kristiansand
Anna Cecilie Skagestad, Rådet for funksjonshemmede Kristiansand
Margrethe Øyslebø, Søgne kommune
Monica Hægeland, Songdalen kommune
Cathrine Kaarikstad, tillitsvalgt NSF
Britt Nomedal, Bolig- og tjenestetildeling
Thea Vesterhus, Oppfølgingstjenesten
Svein Berntsen, Sørlandet sykehus
Johanne Klovning, Hverdagsrehabilitering
Solveig Tellefsen, Omsorgssentre
Kristin Myrvold Gunstveit, Valhalla helsesenter
Anne Reidun Røise, Kløvertun rehabiliteringsavdeling
Hilde Tørring Enoksen, Frisklivsentralen

3.3.1 Arbeidsgrupper
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3.3.2 Kompetansegrupper
Det ble satt ned tre ulike grupper som jobbet med
kompetanseutvikling i løpet av prosjektperioden.
En gruppe utarbeidet undervisningsmoduler, en
gruppe arbeidet med kompetanseanbefalinger for
Kløvertun rehabiliteringsavdeling og den siste
jobbet med kompetanseanbefalinger for
rehabilitering i hjemmet.

3.3.3 Utarbeidelse av informasjon- og kompetansespredning til kommunens innbyggere
Prosjektet har utarbeidet reklamefilmer og nettside til kampanje om hverdagsmestring rettet mot kommunens
innbyggere. Involverte i dette arbeidet er beskrevet i tabellene.

3.3.4 Deltakelse i workshop
Tabellene under viser representasjon i workshops arrangert av prosjektet
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3.3.5 Utarbeidelse av rutine for samarbeidsmøte ved Enhet for spesialisert rehabilitering
(ESR), SSHF
På oppdrag fra fagutvalg somatisk rehabilitering ble det høsten 2019 nedsatt en tverrfaglig gruppe
representert fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten som sammen utviklet en rutine for
samarbeidsmøtet som foregår ved Enhet for spesialisert rehabilitering når pasienter skal overføres til
kommunal rehabilitering. Representanter fra ESR, kommunen og pasient/pårørende deltar i disse
møtene. Hensikten med å utvikle en felles rutine var å sikre et konstruktivt samarbeidsmøte som
setter pasient/bruker i fokus, og samtidig ivaretar viktige behov i overføringen til kommunal
rehabilitering. Deltakerne i dette arbeidet er beskrevet i matrisen.
Representanter fra ESR
Benedikte Haraldsen
Ass. Enhetsleder
Arild Kjetså
Overlege
Johnny Askeland
Spesialfysioterapeut
Ingvild Ness
Spesialergoterapeut
Svein A. Berntsen
Ambulant rehab.tj.
Tone Bredesen
Sykepleier

Representanter fra kommune
Anne Reidun Røise
Leder Kløvertun
Monica Hægeland Nilsen
Fysioterapeut, Songdalen
Margrethe Øyslebø
Leder/ergoterapeut, Søgne
Melitta Knørzer
Sykepleier, Kløvertun
Tone Ness
Bolig- og tjenestetildeling
Ingvild Bjorvatn Saaghus
Fysioterapeut, rehab. team
Sebastian Bø
Fastlege
Silje B. Gitlestad
Prosjektleder/fagutvikler

4.0 Prosjektgjennomføring og metode
4.1 Kunnskapsbaserte anbefalinger
Alle prosjektets anbefalinger bygger på kunnskapsbasert
praksis (illustrert i figur). Det innebærer at man benytter
forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og
brukerkunnskap. Deltakerne i prosjektgruppe og
arbeidsgrupper er representanter for eget arbeidssted
og brukerrepresentantene representerer
organisasjonene tilknyttet Rådet for
funksjonshemmede. Representasjonen blir derfor et
stort antall personer fra kommune- og
spesialisthelsetjenstesten og brukerorganisasjoner.

4.1.1 Forskningsbasert kunnskap
I prosessene med alle prosjektets anbefalinger har vi brukt sentrale veiledere, kommunale planer og
meldinger og forskningsartikler referert i referanselisten i slutten av rapporten.
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4.1.2 Erfaringsbasert kunnskap
Kartlegging i prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering ble gjennomført i prosjektets første periode.
Involverte i denne kartleggingen var Enhet for spesialisert rehabilitering (ESR) ved SSHF, Seniorrådet
Kristiansand, Rådet for funksjonshemmede Kristiansand, distriktterapeuter, soneledere, forvaltning,
hverdagsrehabilitering og Kløvertun rehabiliteringsavdeling. Kartleggingen ble gjort via mail og
samtale/fokusgruppeintervju i møter.
Ved valg av modell for rehabilitering i hjemmet ble metoden SWOT analyse benyttet for å vurdere
fordeler, ulemper, styrker og svakheter ved de forskjellige modellene. Involverte var arbeidsgruppe
«Felles bruker – felles innsats», ledergruppe behandling og rehabilitering og ledergruppe bolig- og
tjenestetildeling. Anbefalingene bygger også på evaluering av tjenesten hjemmerehabilitering, som ble
utført 2015.
Det har vært dialog og diskusjoner i prosjektog arbeidsgrupper, samt høring i
referansegrupper.
Våren 2018 ble det gjennomført evaluering
av tjenesten hverdagsrehabilitering. Et stort
antall ansatte fra forskjellige tjenester i
kommunen deltok i en workshop.
Evalueringen har vært med på å gi retning til
anbefalinger i prosjektet.

Pilot «Pasientspesifikk funksjons skala (PSFS)» (figur) ble gjennomført mars-mai 2018 og evaluert via
fokusgruppeintervju juni 2018. Involverte i pilot var Valhalla helsesenter, rehabiliteringsteam,
Grimtunet bokollektiv,
Kløvertun
rehabiliteringsavdeling,
to distriktterapeuter, to
oppfølgere fra
oppfølgingstjenesten,
to soner i
hjemmetjenesten, to
saksbehandlere ved
bolig- og
tjenestetildeling.
Utprøving av PSFS
bygger på arbeid utført
av arbeidsgruppe
«kartleggingsverktøy
rehabilitering» i 2017.
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I november 2018 ble det holdt Kick-off for endringer i rehabiliteringstjenester, som følge av
anbefalinger i prosjektet. Her var
kompetanseanbefalinger tema,
og det ble jobbet i grupper på
tvers av tjenester for å finne gode
løsninger på samhandling. Å sikre
felles forståelse og en
kompetanseplattform for
involverte i
rehabiliteringsforløpene var
sentralt.
Høst 2019 ble det arrangert
workshop om samhandling med
fokus på å definere utfordringer i
overganger mellom SSHF og kommunale tjenester, og mellom tjenester internt i kommunen.

Pilot «Hva er viktig for deg som pårørende?» ble gjennomført april-august 2019. Evaluering ble utført
ved questback og fokusgruppeintervju. Involverte i pilot var to soner (hvor en ikke gjennomførte),
rehabiliteringsteam vest og Kløvertun rehabiliteringsavdeling.

Endret modell for rehabiliteringsteam ble pilotert i perioden november 2018 – november 2019.
Evalueringen besto av statistikk, questback/fokusgruppeintervju av soneledere, rehabiliteringsteam,
repr. fra Kløvertun rehabiliteringsavdeling og repr. fra bolig- og tjenestetildeling.

4.1.3 Brukerkunnskap
To brukerrepresentanter fra Rådet for funksjonshemmede Kristiansand har vært deltakere i prosjektog arbeidsgrupper. De har sørget for forankring av prosjektets anbefalinger i Rådet for
funksjonshemmede, og gitt innspill tilbake til prosjekt- og arbeidsgrupper. I tillegg har Rådet for
funksjonshemmede og Seniorrådet vært involvert i høringer. Høsten 2019 arrangerte prosjektet
workshop om samhandling, og hadde da med to ekstra brukerrepresentanter. I forbindelse med pilot
«Hva er viktig for deg som pårørende?» deltok 20 pårørende i evalueringen. De ble kontaktet via
telefon, og svarte på spørsmål fra en samtaleguide.
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DEL 2 PROSJEKTETS ANBEFALINGER

Denne delen viser implementerte
anbefalinger og anbefalinger for
videreutvikling.

Del 2 inneholder:
→ Anbefalinger for rehabilitering i hjemmet
→ Anbefalinger for Kløvertun rehabiliteringsavdeling
→ Anbefalinger for økt samhandling
o Koordinering og Koordinerende enhet
o Målgrupper
o Møteplasser
o Felles kartleggingsverktøy
o Kompetanse på rehabilitering
o Pårørende
o Innbyggere
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5.0 Anbefalinger for rehabilitering i hjemmet
Prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering fikk i oppdrag å utrede og anbefale endret modell for
rehabilitering i hjemmet. Rehabilitering i hjemmet har eksistert som tjeneste i Kristiansand kommune i
flere år, og har tidligere vært organisert ved at ergo- og fysioterapeuter i distrikt sammen med sonene
har igangsatt tjenesten når den tildeles.

5.1 Anbefalt modell for rehabilitering i hjemmet
Prosjektgruppen definerte 5 modeller for rehabilitering i hjemmet, hvorav en ble forkastet og de fire
andre ble vurdert ved bruk av SWOT analyse. Prosjektgruppe, arbeidsgruppe og referansegrupper var
involvert i SWOT analysen. Deltakere i prosjektgruppen diskuterte med kollegaer i egen tjeneste/råd i
forkant av SWOT, og også når det skulle anbefales modell. På bakgrunn av dette ble den modellen som
kom best ut av analysen valgt. Den var også den modellen flertallet av de involverte ønsket.

5.1.1 Forutsetninger for tjenesten
Målgruppen for rehabilitering i hjemmet vil i stor grad ha behov for sammensatte tjenester,
koordinering av tjenester og samhandling. Til forskjell fra hverdagsrehabilitering vil det i rehabilitering
i hjemmet være viktig at teamet involverer andre aktører som del av tjenesten, og sikrer at alle jobber
mot felles mål. Teamet vil måtte jobbe mer fagspesifikt inn mot brukerne, og det vil i stor grad være
behov for individuell plan/koordinator.
Figuren under illustrerer forutsetninger som må ligger til grunn for tjenesten rehabilitering i hjemmet.
Disse forutsetningene lå til grunn for alle modellene som ble vurdert for tjenesten.
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5.1.2 Anbefalt modell: Rehabilitering i hjemmet og hverdagsrehabilitering som ett team
Det ble besluttet å anbefale modell 3: rehabilitering i hjemmet og hverdagsrehabilitering som ett
team.
Denne modellen innebefatter at de tre motorteamene tilhørende
hverdagsrehabilitering får utvidet brukergruppe, og på den måten skal
ha ansvar for å utføre to ulike vedtaksbaserte tjenester.
o
o
o
o
o

o

Teamene endrer navn til rehabiliteringsteam. T
Teamene hvert sitt ansvarsområde: øst, vest og sentrum.
Teamene samles under en leder og i felles lokalisasjon.
Teamene består av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut.
For tjenesten rehabilitering i hjemmet er det viktig at relevante
aktører involveres og danner tverrfaglig team rundt bruker ut
fra individuelle behov.
Det er et felles ansvarsområde for Bolig- og tjenestetildeling og
rehabiliteringsteamet å involvere aktuelle aktører rundt
brukerne.

5.2 Anbefalinger for rutiner/drift
5.2.1 Beskrivelse av anbefalt forløp
Det er utfordrende å angi et eksakt tidsforløp for tjenesten. Grunnen til dette er at det vil variere i stor
grad hvilke brukere som er aktuelle for rehabilitering i hjemmet. Felles for brukergruppen er at
utfordringene er komplekse og sammensatte, og behovet for samhandling er stort. Det er bestemt å
sette vedtakslengde til 8 uker. For noen vil dette være tilstrekkelig, mens det i flere tilfeller vil være
viktig å forlenge perioden for å sikre målsetting om mest mulig egenmestring og selvstendighet for
brukerne. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Flytskjema for tjenesten er beskrevet på neste side.

5.2.2 Vedtaksrutiner
Forvaltning og koordinering tildeler «Hjemmebasert rehabilitering». Deretter kartlegger
rehabiliteringsteamene om tiltaket skal være «rehabilitering i hjemmet», «hverdagsrehabilitering»
eller evt «ikke hjemmebasert rehabilitering». Etter kartleggingen melder teamet tilbake til bolig- og
tjenestetildeling, som endrer til riktig vedtak. Rutinen er beskrevet på s.22-23.
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5.2.3 Prioriteringsnøkkel
For å sørge for riktig prioritering i perioder med stor pågang, er det utarbeidet en prioriteringsnøkkel
for rehabiliteringsteamene. Prioriteringsnøkkelen er utarbeidet med utgangspunkt i
prioriteringsnøkkel som brukes i Trondheim kommune.
Prioritet

Problemstilling

1

Personer med brått funksjonstap og/eller akutte behov

Rask intervensjon
vurderes å ha særlig stor
betydning for brukerens
funksjonsnivå, lindring og
livskvalitet

2
Tidlig intervensjon
vurderes å ha stor
betydning for å sette
brukeren i stand til å
gjenvinne, utvikle eller
opprettholde
funksjonsnivå og hindre
ytterligere funksjonstap

3
Intervensjonen forventes
å ha betydning for
brukeren for å
opprettholde
funksjonsnivå og
livskvalitet

Maks
ventetid
2
virkedager

Overgangsfaser fra sykehus eller Kløvertun/Valhalla som ikke
tidligere har hatt hjemmetjeneste

Personer med akutt sykdom/skade/lidelse, der funksjon eller
smertetilstand vil bli vesentlig forverret dersom iverksetting av
tiltak utsettes

5
virkedager

Personer med brått funksjonstap
Personer som er i overføringsfaser mellom sykehus eller
kommunal institusjon med hjemmetjeneste fra før
Brukere med langsomt fall i funksjon og sammensatte
problemstillinger, med eller uten hjemmetjenester, uavklart
situasjon som har nytte av tverrfaglig kartlegging.

10
virkedager

Personer med begynnende funksjonstap
Personer med kronisk sykdom/funksjonsproblemer i faser med
forverring
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5.3 Anbefalinger for kompetanseutvikling
Prosjektet har kartlagt hva slags kompetanse de ansatte i rehabiliteringsteamene bør ha, og på
bakgrunn av dette utarbeidet kompetanseanbefalinger og årshjul. En tverrfaglig arbeidsgruppe med
representant fra hjemmetjenesten, rehabiliteringsteam, distriktfysioterapeut og distriktergoterapeut
har vært med på utarbeidelse av anbefalingene som presenteres i dette dokumentet.

Anbefalingene bygger på følgende dokumenter:
-

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (2015)4
Plan for helse- og omsorgstjenester 2017-2020 (Kristiansand kommune, 2017)2
Anbefalinger om somatisk rehabilitering (Fagutvalg somatisk rehabilitering i Knutepunkt
Sørlandet, 2016)20
Kartlegging utført i prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering (2018)

Det er valgt å strukturere kompetanseanbefalingene på følgende måte; grunnkompetanse som alle
ansatte bør inneha, spesialkompetanse som definerte ansatte bør ha og kompetanse som må
innhentes ved behov (se figur på neste side). Det er ikke presisert hva slags kompetanse som bør ligge
til de ulike yrkesgrupper, annet enn standardiserte kartleggingsverktøy som allerede brukes i
tjenesten.

Kompetanse som må innhentes/ behov
for veiledning

Spesialkompetanse

Grunnkompetanse
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5.3.1 Grunnkompetanse
Grunnkompetanse er kompetanse som alle ansatte i tjenesten bør ha. Alle nyansatte bør tilegne seg
denne kompetansen, og det vil være behov for jevnlig oppdatering for de ansatte. Deler av
kompetansen kan bestilles som basiskompetanseundervisning i regi av Utviklingssenter for
hjemmetjenester og sykehjem (USHT Vest-Agder)21. De andre områdene har ressurspersonene med
spesialkompetanse ansvar for. Det presiseres at kompetansen må bygges opp over år.

Grunnkompetanse for alle ansatte i rehabiliteringsteam:
o Basiskompetanseundervisning (USHT Agder vest)
o Dokumentasjon og kvalitet, grunnlagstenkning «Hva er viktig for
deg?», ernæring, helse og sykdom og rus/psykisk helse,
«Rehabilitering og tverrfaglig samarbeid», «Identifisere behov for
rehabilitering»
o Samhandling
o Brukermedvirkning, pårørendeinvolvering og pårørendearbeid
o Koordinering, individuell plan og koordinator
o Kommunikasjon/elementer fra motiverende intervju, flerkulturell
forståelse, oppfølging arbeid/skole, samtykkekompetanse
o Kartleggingsverktøy
o PSFS, SPPB, MMS, IPLOS
o Andre aktuelle områder
o Forflytning, justering av hjelpemidler, kognitiv svikt,
komorbiditet/medisinske komplikasjoner, HLR, medisinsk teknisk
utstyr

26

5.3.2 Spesialkompetanse
Det er ønskelig å ha ressurspersoner i tjenesten som bygger opp spesialkompetanse på områdene
nevnt under. Ressurspersoner med spesialkompetanse har ansvar for å holde seg oppdatert innenfor
sitt område, og drive kompetansespredning internt.

Spesialkompetanse for ressurspersoner i rehabiliteringsteam:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hjerneslag
Kognitive utfall
ME
Ortopedi
Smerte
Ernæring og ernæringsscreening
Motiverende intervju
Barneansvarlig
Oversikt over kommunale og frivillige tilbud

5.3.3 Kompetanse som må innhentes/behov for veiledning
Dette området beskriver kompetanse som ikke skal opparbeides, men som må innhentes i hvert
enkelt tilfelle.

Kompetanse som må innhentes/behov for veiledning:
o
o
o
o
o
o
o
o

Sjeldne tilstander (veiledning/kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten)
Logoped (dysfagi, uttalt afasi)
Synspedagog
Hørselspedagog
Ernæringsfysiolog
Psykolog
Oppfølger (Fra oppfølgingstjenesten)
Tolk

5.3.4 Anbefalte videreutdanninger
-

Videreutdanning i rehabilitering/geriatri/psykisk helse
Helsepedagogikk
Enkeltemner relatert til rehabilitering ved UIA (dersom det settes opp)
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5.4 Anbefalinger/implementeringsplan for videreutvikling av rehabilitering i hjemmet
Oppgave
Anbefales teambasert modell i ny kommune

Ansvarlig
Leder
rehabiliteringstjenester

o

Leder og koordinator
rehabiliterings-team

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Videreføre koordinator for teamene som bistår leder
med følgende oppgaver:
Likhet i tjenesten
Skille mellom rehabilitering i hjemmet og
hverdagsrehabilitering
Faglig retning. Vedlikehold og videreutvikling av
årshjul, rutiner for å sikre faglig utvikling.
Koordinering av forløp (hvem som bør involveres,
IP/koordinator, sørge for gode overganger)
Videreutvikling av tjenestene i tråd med ny kunnskap.
Sikre fokus på forebygging og tidlig innsats i
tjenestene:
Bevissthet i rehabiliteringsteamene
Bidra til økt kompetanse i samhandlende tjenester
om å identifisere behov for rehabilitering og avdekke
tidlig funksjonssvikt
Fokus på tildeling av rehabiliteringstjenester i en tidlig
fase
For å sørge for økt rekruttering til tjenestene bør
følgende områder undersøkes:
Alle BE-notat som skrives ukentlig: Vurderes behov
for rehabilitering
Tildeling av trygghetsalarm
Utlevering av rullatorer og evt. andre hjelpemidler
Rehabiliteringsmottak
Informasjon til SSHF om godt rehabiliteringstilbud
hjemme
Forebyggende hjemmebesøk
Vurderinger som gjøres hos forvaltning
Kompetanseanbefalinger brukes systematisk over år
for å:
bygge opp ønsket kompetanse i tjenesten
danne grunnlag for fagdager og kursing av ansatte
Utarbeidelse av rutiner for flyten i
rehabiliteringsforløpet, herunder felles rutine med
Kløvertun om samarbeidsmøter

Tidspunkt
I
sammenheng
med
harmonisering
av tjenester i
ny kommune
Kontinuerlig

Kontinuerlig
Rehabiliteringsteam +
Fagkoordinator
rehabilitering
FOK

Fagkoordinator
rehabilitering
FOK

Høst 2020

Rehab.team
Rehab.team
Rehab.team
FOK
FOK
FOK
Rehabiliteringsteam
v/leder og koordinator

Rehabiliteringsteam v/
koordinator

Kontinuerlig

Vår 2020
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6.0 Kløvertun rehabiliteringsavdeling
Prosjektet fikk i oppdrag å utvikle rutiner for rehabiliteringsprosessen ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling,
beskrive målgruppe og avklare grensesnitt mot annen korttidsavdeling, prøve ut felles kartleggingsverktøy for
kommunens helse- og omsorgstjenester, systematisere bruk av koordinatorrolle som sikrer et helhetlig forløp for
brukerne og gi kompetanseanbefalinger for avdelingen.
Vedr. anbefalinger for målgruppe og grensesnitt henvises til punkt 7.2.
Vedr. systematisering av en koordinatorrolle som sikrer helhetlig forløp for brukerne, så har det skjedd visse
endringer i løpet av prosjektperioden. Opplæring og veiledning av koordinatorer er satt i system og forankret
hos Koordinerende enhet. Ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling er koordinatorrollen knyttet til primærfunksjon.
Kløvertun rehabiliteringsavdeling har utfordringer knyttet til koordinering av brukere med komplekse og
sammensatte utfordringer, og kartlegging i prosjektperioden viser behov for en styrket Koordinerende enhet for
å bistå koordineringen. Henviser til punkt. 7.1.

Underveis i prosjektperioden har Kløvertun rehabiliteringsavdeling blitt med i et prosjekt i regi av
Helsedirektoratet som undersøker om bruk av IPLOS måling inn/ut av avdelingen kan måle effekt av
rehabilitering. Prosjektet avsluttes juli 2020, og det vil være viktig å sørge for videreføring av de nasjonale
anbefalingene som følge av dette prosjektet.
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Anbefalinger for Kløvertun rehabiliteringsavdeling omhandler:
-

-

Anbefalinger for drift/rutiner
o pasient spesifikk funksjons skala (PSFS)
o Vedtakslengde «inntil 3 uker»
o Anbefalinger for rehabiliteringsforløp
Anbefalinger for kompetanse
Anbefalinger for videreutvikling

6.1 Anbefalinger for drift/rutiner
6.1.1 Anbefaling for bruk av pasient spesifikk funksjons skala (PSFS)
Kløvertun rehabiliteringsavdeling deltok med to ansatte i pilot «Pasient spesifikk funksjons skala
(PSFS)» i perioden mars-mai 2018. I pilotperioden var det kun ergoterapeutene som utførte
kartleggingen. Høsten 2018 startet implementering av PSFS, med opplæring av ansatte i store
stillinger som har primæransvar. Verktøyet brukes for å kartlegge brukers mål, samt at bruker kan
skalere hvor tilfreds han/hun er med utførelsen av disse målene ved oppstart og mot slutten av
oppholdet. Bruk av PSFS ble implementert på Kløvertun rehabiliteringsavdeling høsten 2019, og
utføres nå av alle primærkontakter. Refererer til pkt. 7.4 for nærmere informasjon om pilot og PSFS.
PSFS har erstattet den tidligere rehabiliteringsplanen som ble brukt på Kløvertun, noe som betyr at det
ikke settes opp felles tiltak i en plan. Internt på avdelingen er det besluttet å opprette en tiltaksplan i
tillegg, og på enkelte brukere overføre målene fra PSFS til en rehabiliteringsplan, som også har med
tiltak.

6.1.2 Anbefaling for vedtakslengde
Vedtakslengden ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling har vært diskutert mye i prosjektgruppen.
Tidligere var standard vedtakslengde på 3 uker, mens det den senere tiden har blitt skrevet vedtak på
2 uker i større grad. Ansatte ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling opplever det utfordrende når
brukerne får korte vedtak i takt med mer kompleks brukergruppe, og beskriver at de må bruke mye tid
på å skrive Be-notat (behov endret) til saksbehandlere i forvaltning og koordinering for å søke om
forlenget opphold. Forvaltning og koordinering ønsker å holde vedtakene kortest mulig med tanke på
overføring til rehabilitering i brukers eget hjem.
På bakgrunn av dette ble det anbefalt fra prosjektet at standard vedtakslengde på Kløvertun
rehabiliteringsavdeling blir «inntil 3 uker», og dette er besluttet i styringsgruppen. Det presiseres at
det er mulighet for forlengelse av vedtakslengden utover 3 uker når bruker har behov for det. Alle
søknader blir vurdert individuelt.

6.1.3 Anbefalinger for rehabiliteringsforløp
Det er utarbeidet flytskjema og veileder til flytskjema for Kløvertun rehabiliteringsavdeling.
Flytskjemaet bygger på eksisterende forløp ved Kløvertun, men har visse endringer. Det beskriver
standard rehabiliteringsforløp ved avdelingen, med oversikt over standard kartlegging, sjekklister og
møter. Utarbeidet flytskjema er beskrevet på neste side.
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6.2 Anbefalinger for kompetanseutvikling
Prosjektet har kartlagt hva slags kompetanse de ansatte ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling bør ha,
og på bakgrunn av dette utarbeidet kompetanseanbefalinger og årshjul. En tverrfaglig arbeidsgruppe
med representanter fra Kløvertun rehabiliteringsavdeling har vært med på utarbeidelse av
anbefalingene som presenteres i dette dokumentet.

Anbefalingene bygger på følgende dokumenter:
-

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (2015) 4
Plan for helse- og omsorgstjenester 2017-2020 (Kristiansand kommune, 2017)2
Anbefalinger om somatisk rehabilitering (Fagutvalg somatisk rehabilitering i Knutepunkt
Sørlandet, 2016)20
Kartlegging utført i prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering (2018)

Det er valgt å strukturere kompetanseanbefalingene
ved basiskompetanse som alle ansatte bør inneha,
spesialkompetanse som definerte ansatte bør ha
og kompetanse som må innhentes ved behov
(se figur). Det er ikke presisert hva slags
kompetanse som bør ligge til de ulike
yrkesgrupper, annet enn standardiserte
kartleggingsverktøy som brukes i
avdelingen.

Kompetanse som må innhentes/
behov for veiledning

Spesialkompetanse/
ressurspersoner

Grunnkompetanse

6.2.1 Grunnkompetanse
Basiskompetanse er kompetanse som alle ansatte på Kløvertun rehabiliteringsavdeling bør ha. Alle
nyansatte bør tilegne seg denne kompetansen, og det vil være behov for jevnlig oppdatering for de
ansatte. Deler av kompetansen kan bookes som basiskompetanseundervisning hos Utviklingssenter
for sykehjem og hjemmetjenester, USHT Agder vest21. De andre områdene har ressurspersonene
tilknyttet spesialkompetanse ansvar for å spre kompetanse om. Det presiseres at kompetansen må
bygges opp over år.
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Grunnkompetanse for alle ansatte ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling:
o Basiskompetanseundervisning (USHT Agder vest)
o

Dokumentasjon og kvalitet, grunnlagstenkning «Hva er viktig for deg?»,
ernæring, helse og sykdom og rus/psykisk helse, «Rehabilitering og
tverrfaglig samarbeid», «Identifisere behov for rehabilitering»

o Samhandling
o
o
o

Brukermedvirkning, pårørendeinvolvering og pårørendearbeid
Koordinering, individuell plan og koordinator (Utvalgte koordinatorer i avd)
Kommunikasjon/elementer fra motiverende intervju, flerkulturell

forståelse, oppfølging arbeid/skole, samtykkekompetanse
o Rutiner ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling
o Innkomstsamtale (tverrfaglig kartlegging)
o IPLOS og PSFS
o Andre aktuelle områder
o Forflytning, justering av hjelpemidler, kognitiv svikt,
komorbiditet/medisinske komplikasjoner, HLR, medisinsk teknisk
utstyr

6.2.2 Spesialkompetanse/ressurspersoner
Det er ønskelig å ha ressurspersoner i avdelingen som bygger opp spesialkompetanse på områdene
nevnt under. Ressurspersoner med spesialkompetanse har ansvar for å holde seg oppdatert innenfor
sitt område, og drive kompetansespredning i avdelingen.

Spesialkompetanse for ressurspersoner ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling:
o
o
o
o
o
o
o
o

Hjerneslag
Kognitive utfall
ME
Ortopedi
Smerte
Ernæring og ernæringsscreening
Motiverende intervju
Barneansvarlig

o
o
o
o
o
o
o
o

Diabetes
Lunge/kols
Sår
Koordinator for IP
Forflytning, hjelpemidler
Smitte
Psykisk helse
TILT/News 2
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6.2.3 Kompetanse som må innhentes/behov for veiledning
Dette området beskriver kompetanse som ikke skal opparbeides ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling,
men som må innhentes i hvert enkelt tilfelle.

Kompetanse som må innhentes/behov for veiledning:
o Sjeldne tilstander (veiledning/kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten)
o
o
o
o
o
o
o

Logoped (dysfagi, uttalt afasi)
Synspedagog
Hørselspedagog
Ernæringsfysiolog
Psykolog
Oppfølger (Fra oppfølgingstjenesten)
Tolk

6.2.4 Anbefalte videreutdanninger
-

Videreutdanning i rehabilitering
Videreutdanning i geriatri
(Videreutdanning i veiledning)
Videreutdanning i psykisk helse
Enkeltemner relatert til rehabilitering ved UIA (dersom det settes opp)

6.3 Anbefalinger/implementeringsplan for videreutvikling av Kløvertun
rehabiliteringsavdeling
Oppgave
Implementere systematisk bruk av
rehabiliteringsplan/tiltaksplan
Utarbeide rutine for at rehabiliteringsplan eller «anbefalinger
etter hjemkomst» følger bruker etter utskrivelse
Sørge for bruk av nasjonale anbefalinger for måling av effekt av
rehabilitering
Utarbeidelse av brosjyre med informasjon om Kløvertun
rehabiliteringsavdeling til brukere i spesialisthelsetjenesten
Kompetanseanbefalinger brukes systematisk over år for å:
• bygge opp ønsket kompetanse i tjenesten
• danne grunnlag for fagdager og kursing av ansatte
Utarbeidelse av rutiner for flyten i rehabiliteringsforløpet på
Kløvertun, herunder felles rutine med rehabiliteringsteam om
samarbeidsmøte

Ansvarlig
Kløvertun v/leder
og primærkontakt
Kløvertun v/ leder
og primærkontakt
Kløvertun, v/leder

Tidspunkt
Vår 2020

Fagkoordinator
rehabilitering (Silje
B. Gitlestad)
Kløvertun v/leder
og fagutvikler

Vår 2020

Kløvertun v/leder
og primærkontakt

Vår 2020

Vår 2020
Høst 2020

Kontinuerlig
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7.0 Samhandling
Dette hovedpunktet omhandler flere tiltak som prosjektet mener vil bidra til styrking av samhandling i
kommunen. Det gjelder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koordinering og Koordinerende enhet
Målgrupper
Møteplasser
Felles kartleggingsverktøy
Kompetanse på rehabilitering
Involvering av pårørende og nettverk
Samhandling med innbyggere

7.1 Koordinering og koordinerende enhet
7.1.1 Utfordringer med koordinering i tjenestene
Kartlegging, workshops og evalueringer i prosjektet, samt
dialog/diskusjoner i prosjekt- og arbeidsgruppegruppemøter
viser til et stort behov for en styrket Koordinerende enhet.
Ansatte i tjenestene har utfordringer med å vite hva som
finnes av tjenester innad i kommunen, og det samme
gjelder samarbeidsaktører, brukere og pårørende.
Rehabiliteringstilbud i kommunene er bygget opp ved at
helhetlige tilbud kan sammensettes av forskjellige tjenester i
kommunen, og for brukere med store og sammensatte
utfordringer er det en forutsetning at kommunen sørger for at tjenestene oppleves helhetlige.
Lærings- og mestringstilbud parallelt med rehabilitering, samhandling med tjenester innen rus- og
psykisk helse og involvering av tjenester for ivaretakelse av familieperspektivet blir ikke ivaretatt godt
nok. Det ser heller ikke ut til at individuell plan og koordinator tildeles i tilstrekkelig grad. I tjenestene
oppleves det krevende og utfordrende å skulle ivareta brukernes behov for sammenhengende og
helhetlige tjenester. Det fremheves spesielt brukere uten bolig, som også har utfordringer med
rus/psykiske helse i tillegg til andre sykdommer/funksjonsnedsettelse. De ansatte i tjenestene
opplever å ha utilstrekkelig kompetanse på hvordan blant annet man skal gå fram for å søke om egnet
bolig, å vite hvilke rettigheter brukerne har og hvilke søknader som bør sendes. Behovet for
sosialfaglig kompetanse i rehabiliteringstjenestene, samt på Valhalla helsesenter og i hjemmebaserte
tjenester er etterspurt i stor grad. Samhandlingen med Nav oppleves utfordrende, og det bør sørges
for en ordning som kan bistå med disse utfordringene.
På bakgrunn av disse utfordringene ble det søkt om, og innvilget midlet til prosjekt for videreutvikling
av Koordinerende enhet. Dette prosjektet vil pågå i 2020, og vil ivareta videreutvikling av de nevnte
utfordringene. Det er viktig for prosjekt «Fremtidsrettet rehabilitering» å synliggjøre behovet for en
styrket Koordinerende enhet, som kan bidra til koordinerte, sammenhengende og helhetlige
pasientforløp.
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7.1.2 Anbefalinger/implementeringsplan for videreutvikling av koordineringsansvar og
Koordinerende enhet
Oppgave
Styrking av Koordinerende enhet for å sørge for:
• Synlig koordinerende enhet som er godt kjent for
kommunens ansatte, innbyggere, brukere, pårørende
og eksterne samarbeidspartnere
• Veiledning i komplekse- og sammensatte saker
omkring koordinering, samhandling og helhetlig
oppfølging.
• Har oversikt over kommunens ulike tjenestetilbud og
kan gi veiledning om disse (frivillighet, tjenester uten
vedtak, lærings- og mestringstilbud, familiens hus,
Kongsgård skolesenter med flere)
• Veileder og bidragsyter inn mot IP/koordinator. Kan
bistå i koordineringsansvaret i utfordrende og
kompliserte saker
• Eventuell oppfølging etter evaluering av prosjekt:
Sikre finansiering for videre satsning – Notat til
økonomiplanen 2021-2024
Sosionom som har oversikt over rettigheter og ansvar for
søknader til Nav. Felles for somatiske tjenester. Sees i
sammenheng med prosjekt Koordinerende enhet
Vurdere mulighet for raskere igangsetting av prosess for
brukere uten fast bopel

Ansvarlig
Prosjekt
Koordinerende
enhet

Tidspunkt
Utgangen av 2020

Prosjekt
Koordinerende
enhet?
FOK

ØP notat 2020?

Høst 2020

7.2 Målgrupper
Det er utarbeidet en oversikt over målgrupper til de forskjellige rehabiliteringstjenestene i
Kristiansand kommune. Målgruppene skal være pekepinn på mest aktuell tjeneste for bruker, da
tjenestetildeling alltid vurderes individuelt. Tjenestene skal tilpasses brukers individuelle behov, og det
vil av den grunn være viktig å involvere aktuelle aktører i rehabiliteringsforløpene når det er behov for
det. Matrise med oversikt over rehabiliteringstilbud er beskrevet på neste side. Det presiseres at
brukere i omsorgssentre kan tildeles rehabiliteringstjenester når de inngår i målgruppene.
I samarbeid med fagutvalg somatisk rehabilitering har prosjektet jobbet med å definere hvilke
tjenester innen rus og psykisk helse som bør inngå som enkeltstående rehabiliteringstjenester. Dette
er en anbefaling for videreutvikling. På Valhalla helsesenter jobbes det tverrfaglig rundt enkelte
brukere i 2 og 3 etasje. Det anbefales at det jobbes videre med mulighet for rehabiliteringsvedtak også
her, men med et mindre intensivt rehabiliteringsforløp enn på Kløvertun rehabiliteringsavdeling.
Rehabilitering omfatter ikke bare brukere med behov for sykepleie, fysioterapi og ergoterapi. Endret
definisjon på rehabilitering og kommunens forståelse av rehabilitering viser at rehabilitering også
foregår på andre arenaer. Det anbefales derfor at det vurderes hvordan rehabiliteringsvedtak også kan
tildeles enkelttjenester sammensatt til rehabilitering. Dette bør sees i sammenheng med prosjekt
«Knutepunktmodellen» som pågår i 2020.
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7.2.1 Anbefalinger/implementeringsplan for videreutvikling av målgrupper for rehabilitering
Oppgave
Sørge for at det defineres hvilke tjenester i
«Livsmestring» som bør ha vedtak på rehabilitering.
Inkludere dem i felles oversikt over kommunens
rehabiliteringstjenester.
Igangsette arbeid med å sikre at aktuelle brukere på
Valhalla får rehabiliteringsvedtak. Dette inkluderer
utarbeidelse av flytskjema, rutiner og
kompetanseanbefalinger
Igangsette arbeid med å sikre at det blir fattet
rehabiliteringsvedtak på enkelttjenester sammensatt til
rehabilitering. Dette inkluderer utarbeidelse av
flytskjema og rutiner

Ansvarlig
Prosjektgruppe
Recovery? Fagutvikler
rehabilitering

Tidspunkt
Vår 2020?

Fagkoordinator
rehabilitering

Høst 2020/vår
2021

Fagkoordinator
Høst 2020/vår
rehabilitering,
2021
prosjektleder
«Knutepunktmodellen»

7.3 Møteplasser
7.3.1 Møteplasser opprettet i prosjektperioden
Gjennom prosjektperioden har det blitt tydelig at kjennskap til ansatte i andre tjenester er
betydningsfullt og viktig for god samhandling. I prosjekt- og arbeidsgruppemøter, fokusgruppeintervju
og på workshops har det blitt gjort oppdagelser og delt erfaringer som har bidratt til oppklaringer, økt
forståelse for andres vurderinger og økt kompetanse på andre tjenester. Dette gjelder innad i
kommunens tjenester, på tvers av kommunegrenser og mot spesialisthelsetjenesten. På bakgrunn av
dette har det i løpet av prosjektperioden blitt opprettet faste møtepunkt for å sikre styrket
samhandling og økt forståelse for hverandres utfordringer. Erfaringer fra disse møteplassene er at det
bidrar til bedre overganger mellom tjenester og bedre kommunikasjon omkring brukere. Dette bidrar
videre til mer helhet i det samlede rehabiliteringsforløpet. Matrisen under viser hvilke faste
møtepunkt som er opprettet.
Møte
Tverrfaglig møte på
Kløvertun
Telefonmøte

Samhandlingsmøte
rehabilitering

Deltakere
Koordinator fra
rehabiliteringsteam deltar
Forvaltning og koordinering –
koordinator i
rehabiliteringsteam
Repr. fra forvaltning og
koordinering,
rehabiliteringsteam og
Kløvertun

Hensikt
Sørge for gode overganger
til rehabilitering i hjemmet
Sørge for riktig
tildelingspraksis og gode
overganger
Sørge for god samhandling

Hyppighet
Hver uke
Hver
uke

fjerde

Hvert halvår

På bakgrunn av gode erfaringer med møteplasser anbefales det å opprette møteplasser mot tjenester
innen rus og psykisk helse for å sørge for mer helhetlig fokus på samhandlingen omkring felles
brukere. Det anbefales også fokus på hospitering internt i kommunens tjenester, for å sikre økt
kompetanse på andre tjenester og økt samhandling omkring brukere med sammensatte behov.
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7.3.2 Samhandling med spesialisthelsetjenesten
Etter oppdrag fra fagutvalg somatisk rehabilitering, ble det høsten 2019 nedsatt en gruppe som skulle
jobbe med en felles rutine for samarbeidsmøtet som foregår ved Enhet for spesialisert rehabilitering
(ESR) ved SSHF når pasienter overføres til kommunal rehabilitering. Gruppen var tverrfaglig
representert (se pkt.3.3.5). Rutinen som ble utviklet er presentert i matrisen:
Hvem MÅ være med på møtet
Viktig at man tar en avveining på hvem av fagpersonene som skal delta på møtet. Vi bør tilstrebe å
ikke ha med flere enn det som er absolutt nødvendig.
Pasienten velger selv hvem av de pårørende han/hun vil ha med på møtet.
Britt Nomedal – kontaktperson/saksbehandler for rehabiliteringstjenester i kommunen ønsker
innkallelse til samarbeidsmøter i de tilfeller der pasienten har behov for nye tjenester i kommunen
Formøte
I komplekse casus bør man vurdere om man skal ha et formøte med kommunen før møte med
pasient/pårørende. Dette for å sikre at vi møter pasient/pårørende samstemte og at utfordringer på
systemnivå ikke tas opp i møte. Tidsbruk 15-20 minutter.
Mal for møtet:
Presentasjon av alle på møtet.
Si noe om hensikten med møtet.
Kort gjennomgang av pasientens sykdomsforløp ved lege. Ønske om at legen sier noe om
prognose og forventet fremgang.
- Kort informasjon fra terapeutene om hva man har jobbet med under oppholdet og
pasientens fremgang.
- Kommunen sier noe om hvilket tilbud pasienten får i kommunen, varighet og innhold.
Viktig å sette av tid til spørsmål fra pasient/pårørende. Tidsbruk ½ time, maks 1 time.
-

Møteleder har en viktig rolle.
For å sikre deltakelse fra kommunen i samarbeidsmøter er det viktig at ESR gir beskjed om tidspunkt
senest en uke før. Representant fra forvaltning og koordinering tilstreber å delta på møtet, i tillegg til
representant fra tjenesten i kommunen pasienten skal overføres til. ESR beskriver det utfordrende at
pasienter enkelte ganger får sen beskjed om hvilken kommunal tjeneste som er tildelt. Det skaper
utrygghet hos pasient og mindre gode overganger. Forvaltning og koordinering skal tilstrebe å gi
beskjed minst 3-4 dager før overføring.
Det oppleves utfordrende at brukere som overføres til Kløvertun rehabiliteringsavdeling har høye og
urealistiske forventninger når de kommer fra spesialisert rehabilitering. Det er besluttet at det skal
utarbeides en brosjyre som utleveres til pasienter på ESR som skal til Kløvertun. Dette vil være et
informativt skriv, som man ønsker skal bidra til realistiske forventninger til Kløvertun
rehabiliteringsavdeling og en god overføring til kommunen.
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Selve møtet med utvikling av rutinen bidro til oppklaringer og økt forståelse for hverandre. Det
anbefales at det opprettes faste møteplasser for ansatte i rehabiliteringstjenester på tvers av
spesialist- og kommunehelsetjenesten. Dette som tiltak for gode overganger og økt samhandling.

7.3.3 Anbefalinger/implementeringsplan for videreutvikling av møteplasser
Oppgave
Sørge for representasjon fra kommunen i
samarbeidsmøter om bruker på Enhet for spesialisert
rehabilitering (SSHF):
• Forvaltning og koordinering (FOK) deltar når
de får beskjed senest en uke før, og tilstreber
også deltakelse på kortere frist
• FOK sørger for tildeling av kommunal tjeneste
så snart som mulig, og senest 3-4 dager før
overflytting
Vurdere aktuelle møteplasser for ansatte i somatiske
rehabiliteringstjenester og oppfølgingstjenesten
Vurdere aktuelle møteplasser mellom ansatte i
kommune- og spesialisthelsetjenesten
Legge til rette for økt hospitering for ansatte internt i
kommunens tjenester

Ansvarlig

Tidspunkt

FOK

Kontinuerlig

Leder nivå? (Kan være
aktuelt for fagutvalg)
Leder nivå? (Kan være
aktuelt for fagutvalg)
Leder nivå??

Høst 2020
Høst 2020
Høst 2020

7.4 Anbefalinger for bruk av felles kartleggingsverktøy
7.4.1 Bakgrunn, formål og gjennomføring av pilot
Det har i lang tid vært jobbet med å finne et felles kartleggingsverktøy på tvers av helse- og
omsorgstjenestene. I rapport «anbefalinger for kartleggingsverktøy i rehabiliteringstjenesten», som
ble utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe våren 2017, anbefales det at alle tjenesteleddene i
Kristiansand kommune som jobber med rehabilitering skal implementere bruken av pasientspesifikk
funksjons skala (PSFS) (se kartleggingsskjema på neste side).
Formålet med dette er å skape en felles brukerorientert kultur blant helsepersonell hvor det jobbes ut
fra brukers egne definerte og strukturerte mål. Et felles kartleggingsverktøy på tvers av tjenesten kan
trolig bidra til mer sømløse og helhetlige tjenester.

PSFS ble pilotert i perioden mars-mai 2018, evaluert juni 2018 og implementert i de aktuelle
tjenestene august-september 2018. Følgende tjenester deltok i piloten: Kongens sone,
oppfølgingstjenesten, forvaltning, Valhalla helsesenter, Kløvertun rehabiliteringsavdeling,
distriktfysioterapeut, distriktergoterapeut, hverdagsrehabilitering og Grimtunet bokollektiv.
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På bakgrunn av erfaringer med piloten ble det konkludert med følgende:
PSFS implementert i drift

Utføres på alle brukere:
→ Kløvertun
rehabiliteringsavdeling
→ rehabiliteringsteam
Utføres ved behov:
→ Fysio- og
ergoterapeuter på
Valhalla helsesenter
→ Fysio- og
ergoterapeuter i
distrikt

Stiller kun spørsmålet «Hva er
viktig for deg?», men utfører
ikke PSFS
→ Hjemmetjenestene
→ Omsorgssentre
→ Sykepleiere,
helsefagarbeidere og
assistenter på Valhalla
helsesenter
→ Saksbehandlere i
Forvaltning og
koordinering

Det må utredes nærmere om
PSFS skal implementeres i drift
→ Ansatte i
kommunalområde
Livsmestring

I løpet av 2019 har tjenestene innen rus og psykisk helse utviklet et kartleggingsverktøy som likner
PSFS. Det anbefales at også disse tjenestene går over til å bruke PSFS for å sikre et felles
kartleggingsverktøy for økt samhandling. PSFS er anbefalt av Helsedirektoratet og
Folkehelseinstituttet, og brukes av mange kommuner i Norge.

7.4.2 Anbefalinger/implementeringsplan for videreutvikling av felles kartleggingsverktøy
Oppgave
PSFS benyttes som det foretrukne verktøy i kommunens
helse- og omsorgstjenester for å kartlegge brukers mål og
brukers subjektive opplevelse av endring
PSFS bør benyttes i alle tjenester som har
rehabiliteringsvedtak
PSFS bør benyttes i aktuelle tjenester i kommunalområde
«Livsmestring»
Utarbeidelse av rutine på PSFS i kvalitetssystem (EQS)

Ansvarlig
Ledere

Tidspunkt
Kontinuerlig

Ledere,
Fagkoordinator
rehabilitering
Prosjektgruppe
Recovery, ledere
Livsmestring
Rehab.team, i
samarbeid med
fagkoordinator
rehabilitering

Kontinuerlig

Høst 2020

Vår 2020
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7.5 Kompetanse på rehabilitering
7.5.1 Undervisningsmoduler om rehabilitering
Prosjektet utarbeidet, med tilskudd fra Helsedirektoratet, to
undervisningsmoduler med tilhørende brosjyrer: «Identifisere behov for
rehabilitering» og «Rehabilitering og tverrfaglig samarbeid» (henviser til
prosjektrapport «Delrapport kompetansetilskudd habilitering og
rehabilitering»). Undervisningene er holdt innad i kommunen og også for
fysio- og ergoterapeuter ved SSHF.
Undervisningene kan bookes som del av basiskompetanseundervisning. For å
sikre tilstrekkelig kompetanse i kommunens helse- og omsorgstjenester
anbefales det at modulen om å identifisere behov for rehabilitering bookes i
kommunens tjenester. Det er behov for økt kompetanse på forebygging og
tidlig igangsetting av rehabilitering. Ansatte i rehabiliteringstjenestene bør ha
gjennomgått undervisning om rehabilitering og tverrfaglig samarbeid. Som
følge av at enkelttjenester kan inngå som del av rehabiliteringsforløp vil det
også være nyttig for andre tjenester i kommunalområdene
«Hjemmetjenester og rehabilitering» og «Livsmestring» å øke kompetansen på dette området.

7.5.2 Fagdag om hjerneslag
Som del av å øke kompetansen hos ansatte i rehabiliteringstjenestene, ble det høsten 2019 arrangert
fagdag om hjerneslag i regi av prosjekt «Fremtidsrettet rehabilitering». Ansatte fra Kløvertun
rehabiliteringsavdeling, rehabiliteringsteam og fysio- og ergoterapeuter fra Kristiansand, Søgne og
Songdalen kommune deltok.

7.5.3 «Kompetansebank» i rehabiliteringstjenestene
Det anbefales at ansatte i kommunens rehabiliteringstjenester er «kompetansebank» innen
rehabilitering, og bidrar med undervisning og veiledning om rehabilitering. Dette for å sørge for at
ansatte innen rehabiliteringstjenestene innehar kunnskap og kompetanse om rehabilitering, og er
oppdatert på endringer innen fagfeltet. Det vil være viktig at kompetanse som holdes i samhandlende
tjenester er godt forankret hos de som jobber med rehabilitering. Det vil kunne medføre økonomiske
konsekvenser å sikre denne anbefalingen.

7.5.4 Bruk av simulering som metode
Bruk av simulering som metode brukes i økende grad innen forbedringsarbeid. I kommunen er det
utdannet flere fasilitatorer innen simulering, og det er bygget opp et simuleringssenter på Nodeland.
Det anbefales at ansatte innen rehabiliteringstjenester deltar i fasilitatorutdanning, og at simulering
som metode anvendes for økt forbedring av samhandling og innen rehabilitering.
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7.5.5 Anbefalinger/implementeringsplan for kompetanse på rehabilitering
Oppgave
Basiskompetanseundervisning «Hva er viktig for deg?» og
«Identifisere behov for rehabilitering» slås sammen til en
undervisning.
Sørge for videre kompetanseheving om «Identifisere behov
for rehabilitering» og «Rehabilitering og tverrfaglig
samarbeid» i kommunens helse- og omsorgstjenester
Det anbefales at de ansatte i rehabiliteringstjenestene er
en «kompetansebank» innen rehabilitering, som bidrar
med veiledning og undervisning.

Vurdere bruk av simulering som metode for
forbedringsarbeid og kompetanseheving innen
rehabilitering og samhandling

Ansvarlig
Fagkoordinator
rehabilitering

Tidspunkt
Høst 2020/vår
2021

Fagutvikler
Kontinuerlig
rehabilitering,
ledere
Fagkoordinator
2021
rehabilitering,
leder Kløvertun og
leder
rehabiliteringsteam
USHT, fagutviklere, Høst 2020
ledere

7.6 Involvering av pårørende og nettverk
I 2017 publiserte helsedirektoratet «Veileder for pårørende i helse og omsorgstjenesten» 10. Den
beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestenes plikter. Veilederen gir også noen
anbefalinger for god praksis.
Veilederen beskriver at:
•
•
•
•
•
•

Helsepersonell er pliktig til å vurdere den enkelte pårørendes behov og gi individuell og
tilpasset oppfølging til hver enkelt familie (s. 3).
Helse og omsorgstjenestene skal ha systemer og rutiner som legger til rette for informasjon,
samtale og dialog med pårørende (s. 9).
Helse og omsorgstjenester skal sørge for opplæring, veiledning og støttetilbud til pårørende
(s.11).
Kommunene skal tilby avlastning til pårørende med tyngende arbeidsoppgaver (s. 10).
Kommunen bør også vurdere å gi pårørendestøtte i situasjoner der omsorgsarbeidet ikke
ennå har utviklet seg til å bli særlig tyngende. (s. 11)
Helseforetak skal ha barneansvarlig personell og kommunene skal sikre oppfølging av barn
som pårørende (s. 12-14).

På bakgrunn av dette fikk prosjektet i oppdrag å undersøke aktuelle kartleggingsverktøy for å
inkludere pårørende og nettverk i større grad. Etter gjennomgang på hva som finnes, og
mailkorrespondanse med Ingvild Kjeken, professor ved Institutt for helsevitenskap ved OsloMet, kan vi
ikke finne et egnet verktøy til dette bruk (Dette ble undersøkt høsten 2018). De
kartleggingsverktøyene som finnes er egnet til mer spesifikke formål, og behovet i en kommune er et
kartleggingsverktøy som kan brukes i de forskjellige tjenestene, uavhengig av funksjon, diagnose og
lenge på forløp/oppfølging.
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På bakgrunn av forskning om pårørende22-35, Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten
(2017)10 og diskusjoner i prosjektet, ble det besluttet å anbefale utprøving av at ansatte i Helse- og
sosial sektor systematisk stiller pårørende spørsmålet «Hva er viktig for deg som pårørende?». Det må
bemerkes at bruker måtte samtykke til dette.

7.6.1 Erfaringer fra pilot «Hva er viktig for deg som pårørende?»
Prosjektet utarbeidet informasjonsbrosjyre for pårørende og veileder til ansatte, samt holdt
undervisning for alle ansatte som skulle delta i piloten. Piloten pågikk i perioden april-august 2019, og
de involverte var Kløvertun rehabiliteringsavdeling, rehabiliteringsteam vest, Ytre Vågsbygd sone og
St.Olavs vei sone (avbrøt deltakelse underveis).

7.6.1.1 Tidspunkt for samtalen

Tjeneste

Når i forløpet samtalen skal foregå

Soner

•
•

Rehabiliteringsteam

•
•

Kløvertun
rehabiliteringsavdeling

•

•

Sjekkliste 3 (innen 3 dager): Bruker spørres og må samtykke muntlig til
at pårørende inviteres. Hjemmetjenesten kontakter pårørende og
leverer brosjyre (evt sender på mail/referer til nettside)
Sjekkliste 5 (innen 4 uker): I slutten av denne samtalen rettes fokuset
mot pårørende og brosjyre gjennomgås
Oppstartsmøte (innen 48 timer): Bruker spørres og må samtykke
muntlig til at pårørende inviteres. Hjemmetjenesten kontakter
pårørende og leverer brosjyre (evt sender på mail/referer til nettside)
Tverrfaglig kartlegging (i løpet av første uke): I slutten av denne
samtalen rettes fokuset mot pårørende og brosjyre gjennomgås
Sjekkliste 9/mottakssamtale (med sykepleier/helsefagarbeider ved
ankomst): Bruker spørres og må samtykke muntlig til at pårørende
inviteres. Hjemmetjenesten kontakter pårørende og leverer
brosjyre (evt sender på mail/referer til nettside)
Innkomstsamtale (innen 3 virkedager): I slutten av denne samtalen
rettes fokuset mot pårørende og brosjyre gjennomgås

7.6.1.2 Dokumentasjon
All dokumentasjon i forbindelse med piloten ble ført i Profil under mappa «pårørende», under
samlemappa «kontakt med samarbeidspartnere».
Det som skulle dokumenteres:
• At bruker muntlig har samtykket til at pårørende kan inviteres til samtalen «Hva er viktig for
deg som pårørende?»
• Hva som kom frem i samtalen med pårørende.

45

Utdrag fra brosjyre og veileder «Hva er viktig for deg som pårørende?»
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7.6.1.3 Gjennomføring
Når
Hva
Før samtalen • Bruker spørres om pårørende kan inviteres til å delta i
samtale «Hva er viktig for deg som pårørende?». Bruker må
samtykke (muntlig)
• Den ansatte kontakter pårørende. Tidspunkt for samtale må
avtales og brosjyre må leveres på forhånd
• Muntlig samtykke dokumenteres i brukers journal.
Samtalen
• Standard sjekkliste/samtale gjennomføres først
• Pårørende stilles spørsmålet «Hva er viktig for deg som
pårørende?» og brosjyre gjennomgås
• Pårørende spørres om de kan kontaktes etter pilot er
avsluttet for å svare på noen spørsmål som del av evaluering.
Den ansatte krysser av i eget skjema om svaret er ja eller nei
Hvis ja: Navn og telefonnummer skrives ned +
informasjonsarak om pilot/evaluering utleveres
Etter
• Svarene fra den pårørende dokumenteres i brukers journal
samtalen
• Dersom pårørende vil delta i evaluering: Journalnotat skrives
ut og påskrives pårørendes fulle navn.
• Utskrift fra journalnotat og ark med pårørendes navn og
telefonnummer oppbevares på innelåst sted på
arbeidsplassen
• Antall gjennomførte samtaler registreres i eget skjema

Hvem
Den ansatte som
møter bruker første
gang

Primær

Primær

7.6.1.4 Evaluering
Evaluering av effekt ble undersøkt på følgende måte:
• Pårørendes erfaringer: På slutten av samtalen ble pårørende spurt om de kunne delta i
evaluering høsten 2019. De som samtykket ble kontaktet i september og svarte på spørsmål.
Svarene ble sett i sammenheng med svarene som ble dokumentert i Profil etter samtalen.
• Ansattes erfaringer: Spørreundersøkelse og fokusgruppeintervju med involverte ansatte.
• Antall samtaler registreres
Gjennom evalueringen viste det seg at det kun var Kløvertun rehabiliteringsavdeling som systematisk
gjennomførte piloten etter intensjon, og det er kun her grunnlaget er representativt for evaluering.
St.Olavs vei sone avbrøt deltakelse i pilot og hadde ingen samtaler, rehabiliteringsteam hadde to
samtaler og Ytre Vågsbygd sone hadde en samtale. Ansattes erfaringer ble evaluert gjennom
questback og påfølgende fokusgruppeintervju. Ansattes erfaringer er oppsummert i figuren under:
Ansattes erfaringer
Opplegget var lite egnet

Vanskelig å finne tidspunkt for
samtale (Kløvertun)

Vi skulle gjøre noe vi allerede
gjør, men på en annen måte

Brukere/pårørende opplevde
samtalen positivt (Kløvertun)

Droppet å spørre
bruker/pårørende fordi vi synes
det var unødvendig
(rehabiliteringsteam)
Vi involverer pårørende
allerede (sone)
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19 pårørende fra Kløvertun rehabiliteringsavdeling deltok i evaluering. De ble kontaktet per telefon, og
det ble benyttet samtaleguide. Oppsummering av evaluering:
Pårørendes erfaringer
• De fleste opplevde at samtalen var lagt til riktig tidspunkt, og noen kunne ønske et litt
senere tidspunkt/enda en samtale senere
• De opplevde at samtalen hadde gode omgivelser (brukers rom) og at det var nok tid til
samtalen
• Sammensetning av 2 ansatte, bruker og pårørende opplevdes god
• De aller fleste angir at de ønsker å involveres mer og at de ønsker mer informasjon. Det
oppleves krevende å måtte etterspørre informasjon.
• Samtlige opplevde at samtalen var positiv og viktig.
• Flere angir at samtalen bidro til at de ble sett, hørt, var oppklarende og bidro til viktig
informasjon
7.6.1.5 Konklusjon
Piloten ble ikke gjennomført etter intensjon, og det er derfor vanskelig å gi en tydelig konklusjon.
Erfaringene fra de ansatte er at de allerede gir god oppfølging til pårørende og involverer dem i
tilstrekkelig grad. Utfordringen er at oppfølgingen ikke er systematisk, og at det dermed vil være opp
til hver enkelt ansatt å bedømme hva som er god og tilstrekkelig involvering av pårørende. Det vil av
den grunn være vanskelig å vite om oppfølging og involvering i tjenestene er god nok. De pårørende
opplevde det positivt at det ble satt av tid og at de ble involvert i samtalen, og de beskriver et ønske
om å være involvert og å få mer informasjon. Flere oppga at samtalen bidro til oppklaringer og økt
forståelse.

7.6.2 Anbefalinger/implementeringsplan for videre arbeid med pårørendeinvolvering
Det anbefales at pårørendeinvolvering arbeides videre, og at det lages en systematikk som sørger for
lik oppfølging av pårørende tilknyttet alle tjenester i Helse og mestring. Det er gjort mange erfaringer
med pårørendeinvolvering i forskjellige tjenester, og det vil være viktig å bygge på disse erfaringene i
videre arbeid. Det anbefales opprettelse av et prosjekt for pårørendeinvolvering i kommunen som
sørger for systematisk involvering av pårørende i tråd med gjeldende regelverk.
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder vest har satt pårørendeinvolvering som
satsningsområde for 2020, og ønsker med dette å jobbe for at de ansatte skal få økt kompetanse på
pårørendeinvolvering.

Oppgave
Kompetanseheving for kommunens ansatte om involvering av
pårørende – se i sammenheng med basiskompetanse i USHT.
Opprettelse av et eget prosjekt for pårørendeinvolvering i tråd
med gjeldende regelverk. Se sammenhenger på tvers av
direktørområder

Ansvarlig
USHT, ledere

Tidspunkt
I løpet av 2020

Vurderes av
team «Plan
og strategi»

Høst 2020
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7.7 Samhandling med innbyggere
Kommunen har satset stort på forebyggende tjenester for å utsette innbyggernes behov for helse- og
omsorgstjenester, for å bidra til at innbyggerne skal kunne bo trygt i egne hjem lengst mulig og gis
mulighet for å leve selvstendige liv2. Behovet for informasjon- og kompetansespredning om
hverdagsmestring, helsefremming og forebygging til kommunens innbyggere har i løpet av
prosjektperioden vist seg som viktig. For at målsettingene beskrevet over skal kunne nås, er det viktig
at innbyggerne selv tar ansvar for egne liv.
Det oppleves utfordrende i tjenestene at pårørende ønsker at sine nære skal få mer hjelp enn
nødvendig, og også at de pårørende ofte hjelper
litt for mye. Rehabiliteringsteamene har
utarbeidet et informasjonsskriv til pårørende om
hvorfor det er viktig at brukeren skal utføre
aktiviteter og oppgaver selv. Forvaltning og
koordinering har utarbeidet en brosjyre med
informasjon til pårørende om hverdagsmestring,
som utleveres sammen med vedtak.
Prosjektet har valgt å utarbeide reklamefilmer og
nettsiden bjørnetjeneste.no for å sørge for
informasjon- og kompetansespredning til
kommunens innbyggere.

7.7.1 Utarbeidelse av kampanje om bjørnetjeneste
Prosjektgruppen utarbeidet første utkast til kampanjen:
•
•
•

•

•

Hensikt: Informasjon om kommunens satsning på forebygging, helsefremming,
hverdagsmestring og «Hva er viktig for deg?» til kommunens innbyggere
Kampanje: Filmer, plakater, brosjyrer, roll-ups
Målgruppe:
1. Pårørende (40-70 år)
2. Brukere (70-100 år)
3. Ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester
Fokusområder: Humoristisk vinkling av at det er viktig for den enkelte å bruke sine egne
ressurser. Pårørende skal ikke overta oppgaver. «La mor/far/meg klare det selv», «sjef i eget
liv», «gammel men rå». Belyse hele den nye storkommunen ved at man har fire karakterer som
kommer fra ytterpunktene av den nye storkommunen: Finsland, Søgne, Drangsholt og sentrum
f.eks.
Spredningsarenaer:
• Sosiale medier (Facebook, Instagram, YouTube)
• Intranett og internett Kristiansand kommune
• Infoskriv, mail til ansatte
• Kick-off/happening: Invitere media. Mediestunt?
• Plakater, filmer på seniorsentre og i andre tjenester/tilbud
• Annonsering: Agder tv, Hvilepuls, storskjerm Vipers/Start kamp, Kino
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Utarbeidelse av
reklamefilmer og nettside
er gjort i samarbeid med
Utviklingssenter for
sykehjem og
hjemmetjenester Agder
vest (USHT Agder vest). En
egen gruppe jobbet med
utarbeidelse av filmer og
nettside (se pkt.3.3.3). Det
ble bestemt å kalle
kampanjeperioden for
«Bjørnetjeneste», da dette
er et begrep de fleste
kjenner til, og det illustrerer
godt hvordan en velment
handling kan bidra til negative konsekvenser. Det ble utarbeidet fire filmsnutter på 30 sek. og
nettsiden bjørnetjeneste.no.
I utgangspunktet skulle filmene vise to eldre personer, en yngre funksjonshemmet og en person med
utfordringer i forhold til rus/psykisk helse. Etter samtale med bruker og ansatte innen tjenestene
rus/psykisk helse ble det avklart at denne målgruppen ikke passer inn i en humoristisk vinkling av
konseptet bjørnetjeneste. Det er vanskelig å lage en karakter med utfordringer i forhold til rus/psykisk
helse filmatisk, som ikke oppleves stigmatiserende. Av den grunn ble det besluttet at filmene ikke skal
ha med en person med utfordringer i forhold til rus/psykisk helse, men at denne målgruppen er
involvert i nettsiden.

7.1.2 Anbefalinger/implementeringsplan for samhandling med innbyggere
Oppgave
Jevnlig fokus på informasjon til kommunens
innbyggere om hverdagsmestring
Jevnlig fokus på hverdagsmestring i
kommunens helse- og omsorgstjenester
Gjennomføre kampanjeperiode våren 2020:
Reklamefilmer, plakater, flyers, nettside
Utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi som
løftes til direktørens ledermøte.
Årlig kampanjeperiode i sammenheng med
«Hva er viktig for deg?»-dagen

Ansvarlig
FOK, ledere, ansatte,
fagkoordinator rehabilitering
FOK, ledere, ansatte,
fagkoordinator rehabilitering
Fagkoordinator
rehabilitering, ledere

Tidspunkt
Kontinuerlig

Fagkoordinator
rehabilitering, ledere

Kontinuerlig

Kontinuerlig
Uke 23 2020?
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8.0 Konklusjon
Prosjektperioden har pågått i en tid hvor det har skjedd en del endringer innen rehabiliteringsfeltet.
Definisjon på rehabilitering er endret, sentrale føringer baner vei for større involvering av pårørende
og nettverk, og peker på et stort behov for koordinering av helhetlige forløp for brukere med store og
sammensatte behov. I forståelsen av ny definisjon på rehabilitering ligger føringer for at rehabilitering
skal foregå på stadig flere arenaer, og skal være en livslang prosess. Det jobbes nasjonalt med å finne
målepunkt som kan beskrive effekt av rehabilitering.
Kommune 3.0 er et begrep på vei inn i norske helsetjenester, og innebærer at kommunens innbyggere
sammen med de kommunalt ansatte sammen skaper velferdssamfunnet. Det stilles altså større krav til
den enkelte innbygger, og med dette følger også mer makt og mulighet til selv å ta del i egen helse.
Helseminister Bent Høie har i flere år satt fokus på «Pasientens helsetjeneste», for å styrke den
enkeltes medvirkning. I 2019 lanserte regjeringen en ny strategi for helsekompetanse, for å styrke den
enkeltes kompetanse på egen helse. I regi av Helsedirektoratet pågår det nå en kartlegging av hvordan
helsekompetansen til Norges befolkning er, og det er ventet å foreligge en rapport i løpet 2020.
Prosjekt «Fremtidsrettet rehabilitering» er en del av regjeringens opptrappingsplan for rehabilitering,
og er finansiert av tilskudd for styrking av rehabilitering i kommunen. Et viktig mål med tilskuddet er at
kommunene skal styrkes for å kunne overta flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, da
hovedtyngden av rehabilitering skal foregå i nærhet til der innbyggerne bor. Prosjektets anbefalinger,
både allerede implementerte og anbefalinger for videreutvikling, er ment å bidra til en styrking av
kommunens rehabiliteringstjenester, kompetanse hos ansatte, økt brukermedvirkning og økt
samhandling. I anbefalingene for videreutvikling inngår viktige områder som må jobbes videre med.
Blant dem kan nevnes styrking av Koordinerende enhet, involvering av pårørende og at et stadig
større antall ansatte klarer å identifisere behov for rehabilitering på et tidligere tidspunkt. For at
brukerne skal oppleve en samlet helsetjeneste, vil det også være viktig å jobbe for økt samhandling
mellom rehabiliteringsfeltet og tjenestene innen rus/psykisk helse. Også lærings- og mestringstilbud
bør i større grad pågå samtidig med andre rehabiliteringstjenester. Tjenestene foregår i stor grad
parallelt, og er preget av «siloorganisering». Økt samarbeid mellom rehabiliteringsfeltet og
velferdsteknologi vil også være av verdi, både for å sørge for en bærekraftig og fremtidsrettet
rehabiliteringstjeneste, men også for at man gjennom samhandling står sterkere i målet om at
innbyggerne skal kunne leve selvstendige, aktive og meningsfulle liv i egne hjem.
Ved prosjektslutt har det nettopp vært gjennomført kommunesammenslåing mellom Søgne,
Songdalen og Kristiansand kommune. Det vil fremover jobbes med harmonisering av kommunens
rehabiliteringstjenester, og det er ønskelig at prosjektets erfaringer og anbefalinger bygges videre på i
den nye kommunenes rehabiliteringsplan. Anbefalingene bør også inngå i strategiplanene til
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder.
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Oppsummering av anbefalinger
Sort skrift: Anbefalinger som allerede er forankret
Blå skrift: Anbefalingene overføres til annet prosjekt eller utredning
Rød skrift: Økonomiske konsekvenser

1. Kløvertun rehabiliteringsavdeling
Gjennomført
Brukers måleverktøy: Pasientspesifikk funksjons skala (PSFS) er implementert
Vedtakslengde: Inntil 3 uker, med mulighet for forlengelse
Utarbeidelse av flytskjema som beskriver rehabiliteringsforløp på Kløvertun
Utarbeidelse av kompetanseanbefalinger med årshjul for Kløvertun
Anbefalinger/implementeringsplan

Oppgave

Ansvarlig

Tidspunkt

Implementere systematisk bruk av
rehabiliteringsplan/tiltaksplan
Utarbeide rutine for at rehabiliteringsplan eller
«anbefalinger etter hjemkomst» følger bruker etter
utskrivelse
Sørge for bruk av nasjonale anbefalinger for måling av
effekt av rehabilitering
Utarbeidelse av brosjyre med informasjon om Kløvertun til
brukere i spesialisthelsetjenesten

Kløvertun v/leder
og primærkontakt
Kløvertun v/ leder
og primærkontakt

Vår 2020

Kløvertun, v/leder

Høst 2020

Fagkoordinator
rehabilitering (Silje
B. Gitlestad)
Kløvertun v/leder
og fagutvikler

Vår 2020

Kløvertun v/leder
og primærkontakt

Vår 2020

Kompetanseanbefalinger brukes systematisk over år for:
• å bygge opp ønsket kompetanse i tjenesten
• å danne grunnlag for fagdager og kursing av ansatte
Utarbeidelse av rutiner for flyten i rehabiliteringsforløpet
på Kløvertun, herunder felles rutine med
rehabiliteringsteam om samarbeidsmøte

Vår 2020

Kontinuerlig

2. Rehabilitering i hjemmet
Gjennomført
Rehabiliteringsteam utfører to vedtaksbaserte tjenester: Hverdagsrehabilitering og rehabilitering i
hjemmet
Endret saksgang: Forvaltning fatter vedtak på hjemmebasert rehabilitering, men rehabiliteringsteam
har ansvar for å vurdere om det skal være rehabilitering i hjemmet eller hverdagsrehabilitering
De tre rehabiliteringsteamene er organisert med felles leder og lokalisasjon
Opprettelse av møteplasser mellom rehabiliteringsteam, forvaltning og koordinering (FOK) og
Kløvertun rehabiliteringsavdeling
Utarbeidelse av flytskjema som beskriver rehabiliteringsforløp for rehabilitering i hjemmet
Utarbeidelse av kompetanseanbefalinger med årshjul for rehabilitering i hjemmet
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Anbefalinger/implementeringsplan

Oppgave

Ansvarlig

Anbefales teambasert modell i ny kommune

Leder
I sammenheng
rehabiliteringstjenester med
harmonisering
av tjenester i ny
kommune
Leder og koordinator
Kontinuerlig
rehabiliterings-team

Videreføre koordinator for teamene som bistår leder
med følgende oppgaver:
• Likhet i tjenesten
• Skille mellom rehabilitering i hjemmet og
hverdagsrehabilitering
• Faglig retning. Vedlikehold og videreutvikling av
årshjul, rutiner for å sikre faglig utvikling.
• Koordinering av forløp (hvem som bør involveres,
IP/koord, sørge for gode overganger)
• Videreutvikling av tjenestene i tråd med ny
kunnskap.
Sikre fokus på forebygging og tidlig innsats i tjenestene:
• Bevissthet i rehabiliteringsteamene
• Bidra til økt kompetanse i samhandlende tjenester
om å identifisere behov for rehabilitering og
avdekke tidlig funksjonssvikt
• Fokus på tildeling av rehabiliteringstjenester i en
tidlig fase
For å sørge for økt rekruttering til tjenestene bør
følgende områder undersøkes:
• Alle BE-notat som skrives ukentlig: Vurderes behov
for rehabilitering
• Tildeling av trygghetsalarm
• Utlevering av rullatorer og evt. andre hjelpemidler
• Rehabiliteringsmottak
• Informasjon til SSHF om godt rehabiliteringstilbud
hjemme
• Forebyggende hjemmebesøk
• Vurderinger som gjøres hos forvaltning
Kompetanseanbefalinger brukes systematisk over år for
å:
• bygge opp ønsket kompetanse i tjenesten
• danne grunnlag for fagdager og kursing av ansatte
Utarbeidelse av rutiner for flyten i
rehabiliteringsforløpet, herunder felles rutine med
Kløvertun om samarbeidsmøter

Tidspunkt

Kontinuerlig
Rehabiliteringsteam +
fagkoordinator
rehabilitering
FOK
Fagkoordinator
rehabilitering
FOK

Høst 2020

Rehab.team
Rehab.team
Rehab.team
FOK
FOK
FOK
Rehabiliteringsteam
v/leder og koordinator

Rehabiliteringsteam v/
koordinator

Kontinuerlig

Vår 2020
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3. Samhandling
3.1 Koordinering og Koordinerende enhet
3.2 Målgrupper
3.3 Møteplasser
3.4 Felles kartleggingsverktøy
3.5 Kompetanse på rehabilitering
3.6 Pårørende
3.7 innbyggere
3.1 Koordinering og Koordinerende enhet
Gjennomført
Workshops, kartlegging, prosjektgruppemøter og prosesser som viser utfordringer med
koordinering i rehabiliteringsforløpene
Søkt og fått innvilget midler til videreutvikling av Koordinerende enhet
Anbefalinger/implementeringsplan

Oppgave

Ansvarlig

Tidspunkt

Styrking av Koordinerende enhet for å sørge for:
• Synlig koordinerende enhet som er godt kjent for
kommunens ansatte, innbyggere, brukere, pårørende og
eksterne samarbeidspartnere
• Veiledning i komplekse- og sammensatte saker omkring
koordinering, samhandling og helhetlig oppfølging.
• Har oversikt over kommunens ulike tjenestetilbud og kan gi
veiledning om disse (frivillighet, tjenester uten vedtak,
lærings- og mestringstilbud, familiens hus, Kongsgård
skolesenter med flere)
• Veileder og bidragsyter inn mot IP/koordinator. Kan bistå i
koordineringsansvaret i utfordrende og kompliserte saker
• Eventuell oppfølging etter evaluering av prosjekt: Sikre
finansiering for videre satsning – Notat til økonomiplanen
2021-2024
Sosionom som har oversikt over rettigheter og ansvar for
søknader til Nav. Felles for somatiske tjenester. Sees i
sammenheng med prosjekt Koordinerende enhet
Vurdere mulighet for raskere igangsetting av prosess for
brukere uten fast bopel

Prosjekt
Koordinerende
enhet

Utgangen av 2020

Prosjekt
Koordinerende
enhet?
FOK

ØP notat 2020?

Høst 2020
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3.2 Målgrupper
Gjennomført
Utarbeidelse av målgrupper for rehabiliteringstjenester
Beboere i omsorgssentre kan få vedtak på hjemmebasert rehabilitering når de inngår i kriteriene for
målgruppen
Anbefalinger/implementeringsplan

Oppgave

Ansvarlig

Tidspunkt

Sørge for at det defineres hvilke tjenester i
«Livsmestring» som bør ha vedtak på rehabilitering.
Inkludere dem i felles oversikt over kommunens
rehabiliteringstjenester.
Igangsette arbeid med å sikre at aktuelle brukere på
Valhalla får rehabiliteringsvedtak. Dette inkluderer
utarbeidelse av flytskjema, rutiner og
kompetanseanbefalinger
Igangsette arbeid med å sikre at det blir fattet
rehabiliteringsvedtak på enkelttjenester sammensatt til
rehabilitering. Dette inkluderer utarbeidelse av
flytskjema og rutiner

Prosjektgruppe
Recovery? Fagutvikler
rehabilitering

Vår 2020?

Fagkoordinator
rehabilitering

Høst 2020/vår
2021

Fagkoordinator
Høst 2020/vår
rehabilitering,
2021
prosjektleder
«Knutepunktmodellen»

3.3 Møteplasser
Gjennomført
Kick-off oppstart implementering, herunder fokus på økt samhandling i tjenestene, november 2018
(rehab. team, saksbehandlere, Kløvertun, gruppeledere hjemmesykepleien.)
Samhandlingsworkshop september 2019
Prosjektgruppemøter, arbeidsgruppemøter, kompetansegrupper 2017-2019
Opprettelse av møteplasser:
• Representanter fra forvaltning, rehabiliteringsteam og Kløvertun møtes hvert semester
• Rehabiliteringsteam deltar på ukentlige tverrfaglige møter på Kløvertun rehabiliteringsavdeling
• Møte mellom forvaltning og koordinator i rehabiliteringsteam hver 4 uke
Utarbeidelse av felles rutine for samarbeidsmøte på Enhet for spesialisert rehabilitering (ESR) SSHF,
før utskrivelse til kommunen. Rutinen ble utarbeidet av tverrfaglig personale fra ESR og Kristiansand
kommune.
Anbefalinger/implementeringsplan

Oppgave

Ansvarlig

Tidspunkt

Sørge for representasjon fra kommunen i samarbeidsmøter
om bruker på Enhet for spesialisert rehabilitering (SSHF):
• Forvaltning og koordinering (FOK) deltar når de får beskjed
senest en uke før, og tilstreber også deltakelse på kortere
frist

FOK

Kontinuerlig
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•

FOK sørger for tildeling av kommunal tjeneste så snart som
mulig, og senest 3-4 dager før overflytting
Vurdere aktuelle møteplasser for ansatte i somatiske
rehabiliteringstjenester og oppfølgingstjenesten

Vurdere aktuelle møteplasser mellom ansatte i kommune- og
spesialisthelsetjenesten

Legge til rette for økt hospitering for ansatte internt i
kommunens tjenester

Leder nivå?
(Kan være
aktuelt for
fagutvalg)
Leder nivå?
(Kan være
aktuelt for
fagutvalg)
Leder nivå??

Høst 2020

Høst 2020

Høst 2020

3.4 Pasientspesifikk funksjons skala (PSFS)
Gjennomført
PSFS er pilotert, implementert og brukes systematisk på Kløvertun og i rehabiliteringsteam. Brukes
ved behov på Valhalla og av distriktterapeuter (ergo/fysio).
Anbefalinger/implementeringsplan

Oppgave

Ansvarlig

Tidspunkt

PSFS benyttes som det foretrukne verktøy i kommunens helseog omsorgstjenester for å kartlegge brukers mål og brukers
subjektive opplevelse av endring
PSFS bør benyttes i alle tjenester som har
rehabiliteringsvedtak

Ledere

Kontinuerlig

PSFS bør benyttes i aktuelle tjenester i kommunalområde
«Livsmestring»

Utarbeidelse av rutine på PSFS i kvalitetssystem (EQS)

Ledere,
Kontinuerlig
fagkoordinator
rehabilitering
Prosjektgruppe Høst 2020
Recovery,
ledere
Livsmestring
Rehab.team, i
Vår 2020
samarbeid
med
fagkoordinator
rehabilitering
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3.5 Kompetanseheving
Gjennomført
Utarbeidelse av undervisning og brosjyrer om «Identifisere behov for rehabilitering» og
«Rehabilitering og tverrfaglig samarbeid»
Holdt undervisning internt i kommunen og eksternt for spesialisthelsetjenesten
Gjennomført fagdag om rehabilitering av hjerneslag for ansatte
Anbefalinger/implementeringsplan

Oppgave

Ansvarlig

Tidspunkt

Basiskompetanseundervisning «Hva er viktig for deg?» og
«Identifisere behov for rehabilitering» slås sammen til en
undervisning.
Sørge for videre kompetanseheving om «Identifisere behov
for rehabilitering» og «Rehabilitering og tverrfaglig
samarbeid» i kommunens helse- og omsorgstjenester
Det anbefales at de ansatte i rehabiliteringstjenestene er
en «kompetansebank» innen rehabilitering, som bidrar
med veiledning og undervisning.

Fagkoordinator
rehabilitering

Høst 2020/vår
2021

Vurdere bruk av simulering som metode for
forbedringsarbeid og kompetanseheving innen
rehabilitering og samhandling

Fagutvikler
Kontinuerlig
rehabilitering,
ledere
Fagkoordinator
2021
rehabilitering,
leder Kløvertun og
leder
rehabiliteringsteam
USHT, fagutviklere, Høst 2020
ledere

3.6 Involvering av pårørende:
Gjennomført
Pilot «Hva er viktig for deg som pårørende?» april – august 2019, evaluering høst 2019. Herunder
undervisning om pårørenderollen, og utarbeidelse av samtaleverktøy til ansatte og
brukere/pårørende
Anbefalinger/implementeringsplan

Oppgave

Ansvarlig

Tidspunkt

Kompetanseheving for kommunens ansatte om involvering av
pårørende – se i sammenheng med basiskompetanse i USHT.
Opprettelse av et eget prosjekt for pårørendeinvolvering i tråd
med gjeldende regelverk. Se sammenhenger på tvers av
direktørområder

USHT, ledere

I løpet av 2020

Vurderes av
team «Plan
og strategi»

Høst 2020
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3.7 Innbyggere
Gjennomført
Utarbeidelse av 4 reklamefilmer om hverdagsmestring, med fokus på å bevisstgjøre innbyggerne på
å ikke utføre oppgaver for sine nære når de klarer det selv
Opprettelse av nettside bjørnetjeneste.no med informasjon om hverdagsmestring
Anbefalinger/implementeringsplan

Oppgave

Ansvarlig

Jevnlig fokus på informasjon til kommunens innbyggere om
hverdagsmestring

FOK, ledere,
Kontinuerlig
ansatte,
fagkoordinator
rehabilitering
FOK, ledere,
Kontinuerlig
ansatte,
fagkoordinator
rehabilitering
Fagkoordinator Uke 23 2020?
rehabilitering,
ledere

Jevnlig fokus på hverdagsmestring i kommunens helse- og
omsorgstjenester

Gjennomføre kampanjeperiode våren 2020:
Reklamefilmer, plakater, flyers, nettside
Utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi som løftes til
direktørens ledermøte.
Årlig kampanjeperiode i sammenheng med «Hva er viktig for
deg?»-dagen

Tidspunkt

Fagkoordinator Kontinuerlig
rehabilitering,
ledere

58

Referanseliste
1

Helsefremmingsplanen (Kristiansand kommune, 2013). Hentet fra:
https://seniorporten.no/dokumenter/Helsefremmingsplanen.350953.pdf

2

Plan for helse- og omsorgstjenester 2017-2020 (Kristiansand kommune, 2013). Hentet fra:
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/politikk-og-organisasjon/planerrapporter-og-meldinger/planer/plan-for-helse--og-omsorgstjenester-2017--2020-1.pdf

3

Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator (2018) Hentet fra:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256

4

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet, 2015).
Hentet fra:
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Rehabilitering,%20habilitering,%20individuell%20plan%20
og%20koordinator.pdf

5

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019, (Helse- og omsorgsdepartementet,
2017). Hentet fra:
https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/no/sved/opptrapp
ingsplanrehabilitering.pdf

6

Rundskriv I-5-2017 Om å utrede potensialet for rehabilitering (Helse- og omsorgsdepartementet,
2017). Hentet fra:
https://www.regjeringen.no/contentassets/ec9a251bc3ca4fa9bcf2bef53fb65854/rundskriv-i-5-2017om-a-utrede-potensialet-for-rehabilitering.pdf

7

Meld. St. 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Hentet
fra:
https://www.regjeringen.no/contentassets/d4f0e16ad32e4bbd8d8ab5c21445a5dc/no/pdfs/stm2008
20090047000dddpdfs.pdf

59

8

Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov (Helsedirektoratet, 2018).
Hentet fra:
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Oppf%C3%B8lging%20av%20personer%20med%20store%
20og%20sammensatte%20behov.pdf

9

Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. Hentet fra:
https://www.regjeringen.no/contentassets/34c8183cc5cd43e2bd341e34e326dbd8/no/pdfs/stm2012
20130029000dddpdfs.pdf

10

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet, 2017). Hentet fra:
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/P%C3%A5r%C3%B8rendeveileder.pdf

11

Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Hentet fra:
https://www.regjeringen.no/contentassets/196f99e63aa14f849c4e4b9b9906a3f8/no/pdfs/stm20172
0180015000dddpdfs.pdf

12

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Hentet fra:
https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm2014
20150026000dddpdfs.pdf

13

Kommunereform. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunereform/id751048/

14

Prosjekt Samhandling innen rehabiliteringsfeltet (2015), Knutepunkt Sørlandet og Sørlandet sykehus
HF. Hentet fra: https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/helse-og-omsorg/innovasjonplaner-og-prosjekter/samhandling-i-rehabilitering/rapport.bladbar.med.urls.liten.pdf
15

Prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering (2017-), Kristiansand kommune. Hentet fra:
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/innovasjon-utvikling-ogprosjekter/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenester-agder-vest/fagomrader/rehabilitering/

16

Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede
tjenester for helse- og omsorgsfeltet, speilmelding 2020. Hentet fra:
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/politikk-og-organisasjon/planerrapporter-og-meldinger/meldinger/speilmelding-2030.pdf
60

17

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). Hentet fra:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

18

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/201106-24-29

19

Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020, Sørlandet sykehus HF. Hentet fra:
https://sshf.no/Documents/Utviklingsplan%202030/2018.04.27%20ENDELIG%20SSHF%20Utviklingspl
an%202035%20med%20strategi%202018%202020.pdf

20

Anbefalinger om somatisk rehabilitering, Fagutvalg somatisk rehabilitering i Knutepunkt Sørlandet,
2016. Hentet fra: https://docplayer.me/6806487-Rehabilitering-i-knutepunkt-sorlandet.html

21

USHT Vest-Agder basiskompetanseundervisning. Hentet fra:
https://www.utviklingssenter.no/?id=6136709

22

http://www.parorendesenteret.no/hjem

23

https://parorendealliansen.no/

24

«Pårørende betyr trygghet for eldre pasienter». Hentet fra:
https://forskning.no/2016/10/parorende-betyr-trygghet-eldre-pasienter/produsert-og-finansiertav/universitetet-i

25

«Pårørende blir ofte selv utslitte og syke». Hentet fra: https://nhi.no/psykisk-helse/psykiskegenpleie/parorende-blir-ofte-selv-utslitte-og-syke/

26

«Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: «medarbeidere» i ukjent terreng». Hentet fra:
https://sykepleien.no/forskning/2016/05/parorende-til-hjemmeboende-med-hjertesviktmedarbeidere-i-ukjent-tjenesteterreng-0

27

«Betydningen av pårørendeinvolvering – konsekvenser for sykehjemspasienten». Hentet fra:
https://www.nsf.no/Content/1148119/13Gs1_parorendeinvolvering_1512.pdf
61

28

«Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten». Hentet fra:
http://parorendeprogrammet.no/forskning/den-famili%c3%a6re-relasjonens-betydning-forp%c3%a5r%c3%b8rendes-behov-i-m%c3%b8te-med-helsetjenesten-

29

«Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet». Hentet fra:
http://parorendeprogrammet.no/forskning/p%c3%a5r%c3%b8rendes-erfaringer-med-bruk-avfrivillige-ved-alvorlig-sykdom-i-hjemmet

30

«Pårørende må tas med på beslutninger». Hentet fra:
https://sykepleien.no/forskning/2017/08/parorende-ma-tas-med-pa-beslutninger

31

«Eldre innvandrere og deres pårørende trenger også hjelp». Hentet fra:
https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel/2017/01/eldre-innvandrere-og-deres-parorendetrenger-ogsa-hjelp?redirected=1

32

«Alle trenger støtte når mamma eller pappa er syk». Hentet fra:
https://sykepleien.no/forskning/2017/11/alle-trenger-stotte-nar-mamma-eller-pappa-er-syk

33

«Pårørendes opplevelser med livstruende sykdom». Hentet fra: http://www.rehpa.dk/wpcontent/uploads/2017/08/Omsorg.2.2017.Jeg-er-jo-nok-m%C3%A5ske-lidt-som-en-kvart.pdf

34

«Pårørendes erfaringer med kommunal hjemmetjeneste til personer med demens.» Hentet fra:
https://ldh.brage.unit.no/ldhxmlui/bitstream/handle/11250/2413400/Sorlie_2016_Geriatriskf..pdf?sequence=1&isAllowed=y

35

«Uklare rammer gjør det vanskelig å ivareta barn som pårørende». Hentet fra:
https://sykepleien.no/forskning/2018/02/uklare-rammer-gjor-det-vanskelig-ivareta-barn-somparorende

62

63

64

