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Byrådsavdeling for 
helse og omsorg
• 4 byområder
• 8000 årsverk
• 6.7 milliarder i 

budsjett
• Mangfoldig 

fagområde

Parlamentarisk 
modell

Nivå 1: strategi, plan, 
del av politisk 
sekretariat
Nivå 2: utøvende 
tjenester



Habilitering
barn og 

unge
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Bakgrunn 

Nasjonale føringer
• Stortingsmeldinger og reformer de siste ti årene
• Veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator (2015)
- gir anbefalinger for kunnskapsbasert praksis 

• Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 skal bidra til
- at kommunene settes i stand til å gi et godt tilrettelagt habiliterings- og 

rehabiliteringstilbud for sine innbyggere og over tid overta flere habiliterings-
og rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten, samtidig som det sikres 
ivaretakelse av eksisterende tilbud i spesialisthelsetjenesten

- å sikre brukerperspektivet 
- å sikre bedre kvalitet, samhandling og koordinering mellom nivåene og innenfor disse.  



•Spesialisthelsetjenesten
Spesialisert 

rehabilitering

•Rehabiliteringsavdelinger på sykehjem

Døgnbasert 
rehabilitering

 Personer som ikke 
kan bo hjemme i 

rehabiliteringsperioden

•Innsatsteam (IT)
•Ergo- og fysioterapitjenesten, avtalefysioterapeuter
•Kompetansesenteret Bergen Voksenopplæring
•Kommunal hjelpemiddelservice
•Kreftkoordinatorer, sosionomer m.fl. 

Rehabilitering utenfor institusjon 
 Personer med behov for tverrfaglig 

og/eller spesialisert rehabilitering i 
hjem/dagliglivsarenaer

•Trygg på to ben, Hoftesterk
•Hverdagsrehabiliteringsteam
•Velferdsteknologi
•Fastleger

Hverdagsrehabilitering 
 Personer med begynnende fall i funksjon

 Personer med risiko for y erligere funksjonsfeil
 Personer som henvender seg l kommunen 

med behov for tjenester
•Forebyggende hjemmebesøk
•Seniortrening sterk og stødig
•Frisklivs- og mestringssenter

•Kilde: Fritt etter Kristiansand kommune (2013)

Helsefremming og forebygging som grunnlag for alle tjenester 
 Alle innbyggere i kommunen

 Personer med risiko for funksjonsfall

Rehabilitering 
voksne og eldre



Mestring og medvirkning, handlingsplan for habilitering og 
rehabilitering i Bergen kommune (2018-2021)

Handlingsplanens målgruppe: Personer med funksjonsnedsettelse og behov for 
langvarige og sammensatte tjenester. 

Målet med planen er at kommunens 
innbyggere skal motta helhetlige og 
kunnskapsbaserte habiliterings- og 
rehabiliteringstjenester som støtter 
opp under mestring, brukermed-

virkning og deltakelse. 

Tilsammen 22 tiltak med en økonomisk kostnad 
på ca. 23 mill



Hovedsatsingsområder habilitering og rehabilitering

• Mestring og medvirkning
• Samordnet innsats i gode forløp
• Kunnskapsbasert tjenesteutvikling
• Digitale løsninger for bedre mestring          



Mestring og medvirkning- tiltak 

Mestring og medvirkning:

• Styrke brukermedvirkning i  
kvalitets- og utviklingsarbeid; 
brukerpanel og 
erfaringskonsulent

• Opplæringsprogram for ansatte: 
hverdagsmestring, 
endringsmetodikk og 
kultursensitivitet

Samordnet innsats i gode forløp:

• Tidlig identifisering av mulig re-
/habiliteringsbehov 

• Utvikle og ta i bruk standardiserte og 
kunnskapsbaserte brukerforløp, særlig fokus på 
å styrke overganger

• Styrke kommunens lærings- og mestringstilbud
• Videreutvikle kommunens Koordinerende enhet
• Ressurssentre for habilitering og rehabilitering



Mestring og medvirkning- tiltak 

Kunnskapsbasert 
tjenesteutvikling: 

• Kompetanseutvikling
• Gjensidig hospiteringsordning 

mellom tjenestenivåene
• Systematisk kunnskapsutvikling 

(forskning)

Digitale løsninger for bedre mestring:
• Gjennomføre prøveprosjekt med 

velferdsteknologi barn og unge
• Innføre elektronisk individuell plan og inngå 

samarbeid med Helse Vest om bruk på 
tvers av tjenestenivåene

• Forbedre journal- og datasystemer
• Forbedre kvalitet på aktivitetsdata og 

utvikle mer tilgjengelige styringsdata 


