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1.0 INNLEDNING 
 

1.1 Forord 

Fauske kommune har mange tjenester innen habilitering og rehabilitering, men 

har manglet en samlet oversikt over disse tjenestetilbudene.  

Fylkesmannen i Nordland har ønsket å stimulere kommunene til å utarbeide 

planer for dette feltet og Fauske kommune har fått 350.000 kr i tilskudd til å 

kartlegge og nedfelle tilbudene som finnes, avdekke eventuelle mangler i 

tjenestetilbudet, samt styrking av koordinerende enhet. 

Fauske kommunes plan for habilitering og rehabilitering for 2021-2025 skal 

synliggjøre de utfordringer som Fauske kommune har innen dette feltet, samt 

presentere konkrete tiltak til forbedringer. 

 

1.2 Formål og bakgrunn 

Habilitering- og rehabilitering er et viktig satsingsområde for regjeringen. 

Opptrappingsplan for habilitering- og rehabilitering 2017-2019 er et av flere 

meldinger og planer hvor regjeringen har som mål å skape sterke 

velferdskommuner hvor flere oppgaver skal kunne ivaretas i kommunene. 

Regjeringen har som visjon å skape pasientens helsetjeneste ved at pasienten får 

delta aktivt i rehabiliteringen, og mestrer livet med de helseutfordringer han eller 

hun har. 

Tjenestene skal bidra til at bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og 

evne til mestring.  Målet er at bruker skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv 

ut fra egne forutsetninger og ønsker. 

 

1.3 Avgrensning 

Heldøgns omsorg ved langtidsinstitusjoner i Fauske kommune er ikke omtalt i 

denne planen. Alle avdelinger ved Fauske sykehjem er sertifisert som 
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livsgledesykehjem, og dette arbeidet blir årlig evaluert i forbindelse med re-

sertifisering. Disse avdelingene har også tilgang til fysioterapiressurs som kan 

veilede og igangsette rehabiliteringstiltak. 

Fauske kommune arbeider med universell utforming og tilgjengelig samfunn i 

flere sammenhenger, og det vises særlig til kommunens deltakelse i KS prosjektet 

«Aldersvennlig lokalsamfunn». Temaet er dermed ikke særlig omtalt i planen på 

grunn av det pågående arbeidet.  

Når det gjelder behovet for tilrettelagte boliger i kommunen, så pågår det 

utarbeiding av bolig politisk plan. Dette foregår i et samarbeid med Fylkesmannen 

i Nordland og Husbanken i regi av prosjektet «Boligsosiale hensyn i helhetlig 

kommunal planlegging». Dette behovet vil det bli redegjort for i inneværende 

plan og prosjektperiode. 

 

1.4 Involvering 

Ved sammensetting av arbeidsgruppe har det vært viktig å få med personer i helse 

og omsorg som til daglig arbeider med utviklingsarbeid innen rehabilitering. 

Prosjektgruppa har bestått av: 

 Representant fra kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 
 Representant fra eldrerådet 
 Representant fra tildelingskontoret 
 Representant fra rehabiliterings- og mestringsavdelingen, fysioterapi 
 Representant fra Buen korttidsavdeling 
 Prosjektleder  

 Kommunalsjef for helse- og omsorg med ledergruppe har vært styringsgruppe for 

prosjektet 

Alle avdelinger som i dag har habilitering- og rehabiliteringstjenester har vært 

involvert.  
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2.0 DEFINISJON HABILITERING OG REHABILITERING 

Habilitering: Brukergruppe er barn, unge og voksne som har behov for å lære nye 

ferdigheter på grunn av funksjonsnedsettelser som er medfødte eller som har 

oppstått tidlig i livet  

Rehabilitering: Brukere har fått funksjonsnedsettelse som har oppstått senere i 

livet og har behov rettet mot å gjenvinne tapte ferdigheter 

I opptrappingsplanen legger regjeringen til grunn en bred forståelse av 

habilitering og rehabilitering som inkluderer alle brukere av helse og 

omsorgstjenesten som har behov for en målrettet innsats for å opprette, 

gjenopprette, vedlikeholde og bedre funksjon, forebygge funksjonsfall og å lære å 

mestre livet med sykdom og funksjonsnedsettelse 

Ny definisjonen som trådte i kraft 1. mai 2018, lyder slik:  

«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, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å 

oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i 

utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet».  
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3.0 NASJONALE FØRINGER 

3.1 Forskrift (2011) og Nasjonal veileder (2015) rehabilitering, 

habilitering individuell plan og koordinator 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-

individuell-plan-og-koordinator 

Forskrift med veileder har følgende fokusområder: 

 Kommunens plikt til å etablere koordinerende enhet for habiliteings- og 
rehabiliteringsvirksomhet i kommunen 

 Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator 

 

3.2 Regjeringens Opptrappingsplan for habilitering og 

rehabilitering 2017-2019  

https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/n
o/sved/opptrappingsplanrehabilitering.pdf  
 

Planen har blant annet følgende fokusområder: 

 Aktiv omsorg, egenmestring og hverdagsrehabilitering 
 Brukermedvirkning, aktiv deltakelse 
 Godt samarbeid på tvers av tjenestenivåer, godt organisert pasient forløp, 

teambaserte tjenester 
 Koordinering og samarbeid mellom tjenestene 
 Faglig bredde og bred kompetanse 
 Nye modeller for bedre behandling og oppfølging av pasienter med 

kroniske sykdommer 
 Logopedtjeneste 
 Veiledning fra spesialisthelsetjenesten til kommunene 
 Økt kompetanse i kommunene  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/no/sved/opptrappingsplanrehabilitering.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/no/sved/opptrappingsplanrehabilitering.pdf
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Rehabiliteringspyramiden illustrerer en inndeling av rehabilitering i fem nivåer. 

Den synliggjør at det finnes ulike former for rehabilitering tilpasset ulike 

rehabiliteringsbehov, og at det på kommunalt nivå er viktig å ha et differensiert 

rehabiliteringstilbud 
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4.0 Organisasjonskart habilitering og rehabilitering Fauske 

kommune 
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5.0 TILDELINGSKONTORET 

Tjenesten mottar søknad, saksbehandler og fatter vedtak innenfor alle områder 

innen Helse og omsorg. Tjenesten gir informasjon og veiledning til brukere og 

pårørende, og samhandler nært med avdelingene som utøver tjenestene. 

Tildelingskontoret er kommunens kontaktpunkt i samhandling med 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Kontakt med tjenesten: Telefon 75604100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til forbedringer: 

 Helhetlig kartlegging: Økt fokus på rehabiliteringspotensiale, tverr-faglig 
samarbeid om kartlegging, felles kartleggingsverktøy 

 Samarbeid med korttidsavdelingen: Styrke samhandling og målsettingsarbeid. 
Spesifisere målsetting og bestilling ved innleggelse. Utarbeide rutinebeskrivelse 

 Samarbeid med hjemmetjenesten: Utvikle målrettede prosesser 
 Økt fokus på brukermedvirkning: Utarbeide rutiner for barn/unge/voksne 
 Samlet info om frivillige organisasjoners tilbud.  Kartlegge om mulighet til økt 

tilbud (vaktmestertjeneste, følgetjeneste m.m) 
 Videreutvikle samhandling med spesialisthelsetjenesten i forhold til rolle-

avklaring og bruk av veiledningskompetanse 
 Avklaring rundt tjenestetilbud til avlasting og støttekontakter i familier 
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6.0 DAGENS SITUASJON HABILITERING

6.1 Miljø- habiliteringstjenesten

Tjenestetilbud:

Personlig, praktisk og miljørettet bistand til følgende brukergrupper:

Psykisk utviklingshemmede
Bruker med kognitive funksjonsnedsettelser
Brukere med diagnose innen autismespekter
Ungdom/ unge voksne med andre syndromer/tilstander som medfører
manglende bo-evner.

Brukerne har ofte fysiske eller psykiske tilleggs-utfordringer

Tjenesten er organisert som tilbud i hjemmet, i tilrettelagt bolig, som heldøgns

omsorg eller som BPA (brukerstyrt personlig assistanser). Tjenesten disponerer

også avlastningsplasser

Tjenesten har i tillegg følgende miljøtilbud:

Dagsenter
Klubb-tilbud

Samhandling:

Habiliterings-teamet for barn og voksne
Psykiatrisk innsatsteam
Rett på sak: Samarbeid med videregående skole, oppfølgingstjenesten,
NAV, rus og psykiatritjenesten, barnevern, familiesenteret, for åfå gitt rask
bistand til ungdommer
Klar for framtiden: Samarbeid med videregående skole, NAV. Fange opp
elever som er i ferd med å falle ut av skolen, eller som trenger spesiell
tilrettelegging
Fastleger, fysio- og ergoterapitjeneste

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside,
tildelingskontoret

Forslag til forbedringer:

Heldøgns omsorgstilbud for å kunne gi opplæring ved manglende boevne

Flere tilrettelagte boliger. Viser til bolig-politisk handlingsplan
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6.2 Fauske familiesenter

Tjenestetilbud: 0-18 år

Tjenesten er forebyggende, helsefremmende og tverrfaglig lavterskeltilbud.

Koordinerende funksjon: Helsestasjon, skolehelsetjeneste, fysioterapitjeneste for

barn og unge, flyktninge-helsetjeneste

Kartlegging, igangsetting og følge utvikling, og ved behov sørge for tiltak i
forhold til andre tjenestegrupper
Koordinatorfunksjon, Individuelle planer 0-18 år
Rekruttering til aktivitetstilbud (skole, ungdom)
Råd og veiledning til ungdom som sliter (Helsestasjon for ungdom)
Mestringskurs for foreldre som har spesiell belastning og voksne som har
ulike typer personlige belastninger (KIB kurs: kurs i belastning)

Samhandling:

TIMS- teamet er et tverrfaglig lavterskeltilbud og består av ansatte fra

Familiesenteret, Pedagogisk psykologisk tjeneste, skole og barnevern. Gjennom

refleksjon og undring er målet å sikre at barn og unge får et helhetlig tilbud ut fra

de utfordringer som barnet og familien har. TIMS-teamet gir veiledning til

barnehage, skole og foreldre. TIMS er forkortelse for «tidlig intervensjon og

målrettet samhandling».

Kontakt med tjenesten: Telefon 75604300

Forslag til forbedringer:

Re-etablere nettverk for familier med funksjonshemmede barn
Fåorganisert et mer verdig SFO tilbud til funksjonshemmede barn over 10 år
Avklare ansvar for hvem som rekrutterer støttekontakt/avlaster til barn og unge
Rutiner for opplæring i elektronisk verktøy for individuelle planer (SAMPRO)
Rutiner for individuelle planer, overgang fra barn til voksne
Opplæring av koordinatorer/ avklaringer rundtindividuelle planer



Fauske kommune // [Tittel]- HABILITERING OG REHABILITERINGSPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE
TEMAPLAN 2021-2025// Side 13

7.0 DAGENS SITUASJON REHABILITERING

7.1 Hverdagsrehabilitering

Tjenesten gir tilbud om tidsavgrenset rehabilitering i eget hjem, med opptrening i

daglige gjøremål eller trening for å styrke kroppens fysikk.. Målet er at du skal

mestre din hverdag best mulig

Tjenesten er organisert i tverrfaglig team((fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleie,

helsefagarbeider).

Tjenesten jobber målrettet med kartlegging av bruker, og vektlegger

brukermedvirkning og brukerens motivasjon som grunnlag for tiltak.

Treningsperioden er 4-8 uker hvor teamet er inne 4 ganger pr. uke.

Tjenesten samhandler med andre tjenesteytere, spesielt hjemmetjenesten.

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside,

tildelingskontoret

7.2 Hjemmetjeneste

Tjenesten gir personlig og praktisk bistand til brukere med utgangspunkt i

individuelle vedtak

7.2.1 Hverdagsmestring

Hjemmetjenesten er i startfase med fokus på hverdagsmestring hvor brukernes

ressurser og egenmestring vil være sentrale. Ny teambasert organisering av

tjenesten hvor alle brukere får primærkontakt igangsettes i 2020.

Forslag til forbedringer:

Utarbeide gode rutiner for samarbeid med tildelingskontoret, hjemmesykepleien,

hjemmehjelp, rus og psykisk helsetjeneste

Fortsette holdningsskapende arbeid ute i tjenestene i forhold til hverdagsmestring
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Velferdsteknologi er et satsingsområde innen hjemmetjenesten. Målet er at 

brukerne skal kunne bo lengst mulig i eget hjem og oppleve størst mulig grad av 

egenmestring. Det er utarbeidet en egen plan for utrulling av velferdsteknologiske 

hjelpemidler. 

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret 

 

7.2.2 Ressursteam 

Tjenesten har spesialkompetanse i palliativ omsorg (lindrende behandling og 

pleie) innenfor kreftomsorg. Tjenesten har vært organisert i team siden 2019, og 

bygger nå også opp kompetanse i forhold til andre kroniske sykdommer som 

KOLS, hjertesvikt, ALS m.mm 

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret 

 

7.2.3 Hukommelsesteam 

Tjenesten er organisert som team og gir følgene tilbud: 

 Utredning 
 Oppfølging hver 6 mnd. 
 Støttesamtale med bruker, nytt tiltak fra 2020 
 Lavterskeltilbud: Støttesamtaler for pårørende 

 

Kontakt med tjenesten: Telefon 75604943 

 

Forslag til forbedringer: 

  Koordinatoropplæring 
 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten: Få opp elektronisk meldingsutveksling med 

Kløveråsen 
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7.3 Fysioterapi 

Tjenesten har både kommunalt ansatte fysioterapeuter, samt 5 driftsavtaler. 

Fysioterapeutene har ulike ansvarsområder og ivaretar ulike brukergrupper.  

Brukere kan ta direkte kontakt ved behov for vurdering og oppfølging. Egenandel 

er den samme, uavhengig om man får tjenester fra kommunalt ansatte eller 

terapeuter med driftsavtale.   

 

7.3.1 Kommunal fysioterapitjeneste 

De kommunalt ansatte fysioterapeutene har kommunale institusjoner, 

Frisklivssentralen, korttidsavdelingen Buen, hverdagsrehabilitering og 

forebyggende arbeid som ansvarsområder. I tillegg yter de fysioterapitjenester til 

brukere med sammensatte problemstillinger og/eller behov for koordinerte 

tjenester. 

Tjenesten har følgende tilbud:  

 Fysioterapi til barn og voksne med sammensatte behov: Kartlegging, 
trening, oppfølging 

 Gruppetilbud: basseng, Parkinson, KOLS, nevrologiske sykdommer, 
styrke/balanse 

 Ride fysioterapi 
 Formidling av aktivitetshjelpemidler 

Kontakt med tjenesten: Telefon75604929 

Forslag til forbedringer: 

 Mer samarbeid med leder for støttekontaktordningen, målrettet bruk av 
støttekontakter 

 Opprustning av støttekontakt, aktivitetsvenn (rekruttering, samordning, 
veiledning, oppfølging) 

 Potensiale for mer samarbeid med frivillige 
 Mangler kompetanse på psykomotorisk fysioterapi, stilling utlyst 
 Individuelle planer: Informasjon til brukere kan bli bedre (rettighet, 

søknadsprosess m,m), opplæring i elektronisk verktøy SAMPRO 
 Felles prosedyre koordinatorfunksjon, stort forbedrings-potensiale mer koordinert 

samarbeid for voksne 
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7.3.2 Fysioterapi, avtalehjemler (privat praksis) 

Terapeutene med avtalehjemler holder til ved ulike institutt i kommunen, og har 
tilbud innen følgende områder:          

 Kreftbehandling  

  Lymfeødembehandling  

 Muskel-skjelett-plager 

 Leddsykdommer 

 Nyopererte 

 Betennelsestilstander  

 Geriatri (sykdommer hos eldre 

 Nevrologi (sykdommer i nervesystemet) 

 Gruppebaserte tilbud (basseng, aktiv A) for artrose-pasienter  

Kontakt med tjenesten:  

Viser til Fauske kommunes hjemmeside for opplysninger om telefonnummer 

 

7.4 Friskliv 

Tjenesten gir følgende tilbud: 

 Frisklivsresept. Henvendelse fra bruker, eller henvisning fra lege, 
fysioterapeut. Målrettet, avgrenset tilbud om trening med veiledning i 12 
uker 

 Diverse kurs, eks. kosthold, søvn, mestring av belastning, røykeslutt 
 Livsstils-veiledning. Inngår i alle tilbud 
 Treningstilbud, gruppebasert tilbud med veiledning eller trening på egen 

hånd. Alle aldersgrupper. Egen basseng-gruppe. Samarbeid med frivillige 
som driver deler av tilbudet 

 Temamøter 
 Turer hver måned. Lavterskeltilbud åpent for alle                             

Kontakt med tjenesten: telefon 90647842 

Forslag til forbedringer: 

 Mangler kompetanse innen psykomotorisk fysioterapi og muskel-skjelett 
 Tidlig innsats: Utvikling etter at henvisning falt bort er at brukere venter for lenge 

med å ta kontakt. Bedre samhandling med andre tjenesteytere for å motivere til å ta 
kontakt 
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7.5 Forebyggende arbeid for eldre

Tjenestens mål er tidlig innsats, og gir følgende tilbud om informasjon, råd og

veiledning:

Forebyggende hjemmebesøk til alle over 78 år
Hjemmebesøk til eldre over 70 år som er blitt enke/enkemann (nytt tilbud
som etableres i 2020)
Hjemmebesøk til pårørende over 70 årder bruker har fått langtidsplass på
institusjon (nytt tilbud som etableres i 2020)

Kontakt med tjenesten: telefon 75604872

7.6 Solstua dagsenter

Tjenesten har som mål å gi økt livskvalitet, tilpasset aktivitet., motvirke passivitet

og sosial tilbaketrekning. Det gis tilbud til ca. 80 hjemmeboende brukere fra 1 dag

pr. mnd. til 3 dager pr. uke. Det gis et øremerket tilbud til personer med

hukommelses-problemer (demens). Tjenesten har nært samarbeid med flere

frivillige organisasjoner.

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside,

tildelingskontoret

7.7 Støttekontakt

Tjenesten er et tilbud til barn, unge og voksne som trenger bistand til å få en aktiv

fritid, eller til å komme ut av en isolert tilværelse. Tjenesten skal legge til rette for

sosialt samvær, samt ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter.

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside,

tildelingskontoret

Forslag til forbedringer:

Mer strukturert samarbeid med hjemmetjenesten. Eks. fellesmåltider på
omsorgsboligene
Økt tilbud til brukere med hukommelsesproblemer (demens)



Fauske kommune // [Tittel] - HABILITERING OG REHABILITERINGSPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE 
TEMAPLAN 2021-2025 // Side 18 

7.8 Buen korttidsavdeling 

Tjenesten har 10 plasser for heldøgns omsorg. Plassene benyttes også til pleie og 

behandling i livets sluttfase. I tillegg har avdelingen en kommunal akutt 

døgnplass. Tjenesten er organisert med ansatte i primærgrupper. 

Tilbud om oppstart og igangsetting av rehabilitering ved følgende tilstander: 

 Bruddskade 
 Hjerneslag 
 Kreft-tilstander 
 Diabetes 
 KOLS 
 Sårtilstander 
 Rus-psykiatri utfordringer 
 Kartlegging av bistandsbehov etter sykehusinnleggelser eller ved 

funksjonsfall hos hjemmetjenestens brukere 
 

Samhandling: Tverrfaglig samhandlingsteam møtes ukentlig. Representant fra 

BUEN korttidsavdeling, tildelingskontoret, hjemmetjenesten, fysioterapitjenesten, 

ergoterapitjenesten. I mars 2020 startet enhetsleder arbeid med mål om å få 

strukturert og bedret intern samhandling.                                                         

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret 

Forslag til forbedringer: 

 Bedre samhandling med følgende målsetting: Utvikle felles målsetting for 
samhandlingsmøte, redusere konfliktnivå, skape trygghet og forutsigbarhet fir både 
pasienter og pårørende, kortere opphold, få avklart beslutningsmyndighet 

 Innkomstsamtale med primærkontakt, evt. ergoterapeut, fysioterapeut, pårørende. 
Utarbeide målsetting og plan fram til utreise, økt brukermedvirkning. Utvikle nytt 
skjema for innkomstsamtale 

 Få inn hverdagsmestring-tanken gjennom hele dagen, med brukerens målsetting, 
forventning, dagsplan 

 Planlegge utskriving: Plan for utskrivning med rehabiliteringsmål og tiltak etter 
opphold på rehabiliteringsavdeling. Få ergoterapitjenesten på banen tidlig, evt. teste 
bruker hjemme før utskrivning.  

 Bedre samhandling med ROP. Bør starte når bruker blir innlagt 
 Frigjøre ressurspersoner for å gi veiledning innen ulike fagfelter 
 Få opplæring i elektronisk verktøy for Individuell plan (Sampro) 
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7.9 Rus og psykisk helsetjeneste 

Tjenesten gir oppfølging til brukere med utgangspunkt i individuelle vedtak. 

Tilbudet innebærer kartlegging av brukernes behov og ønsker om endring, samt 

bistand ved gjennomføring av tiltak. Vedtak evalueres jevnlig sammen med 

bruker. Tjenesten gir også bistand til medisinadministrering. 

For noen av brukerne har tjenesten også en koordinerende funksjon i forhold til 

samhandling med øvrige deler av hjelpeapparatet, deltakelse i ansvarsgrupper, 

og/eller koordinatorfunksjon for individuelle planer, 

Tjenesten har i tillegg følgende tilbud:  

 «Postveien 3», lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige. Tilbud om et 
sosialt treffsted, helsestasjonstjenester  

 Treningsgruppe ved Stamina 
  Fredagskafe 
 Gruppetiltak ved bofellesskap 
 «Tirsdagstreffet». Familietreff for foreldre og barn 
 «Kreativt treff». Gruppetiltak med ulike aktivitetstiltak 
 «Kvinnegruppa». Gruppetiltak for kvinner med tidligere 

rusmiddelproblematikk 
 Fengselshelsetjeneste 

 

Samhandlingsteam: 

 «Barn som pårørende». Kommunal samarbeidsgruppe 
 «Åpen skole» på videregående skole. Samarbeid med miljøtjenesten på 

videregående skole 
 «Rett på sak». Tverretatlig samarbeidsgruppe med fokus på bistand til unge 

voksne  
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Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret 

 

7.10 Interkommunalt ambulerende etterverns team 

Tjenesten gir tilbud om ettervern til brukere innenfor rus/psykiatri etter opphold i 

fengsel eller institusjon. Kontakt etableres mens bruker er innlagt, og det gis 

tilbud om ettervern i 3-6 uker etter utskrivning.  Målet er stabilisering av bruker 

innenfor en kort angitt tidsramme. 

Rask kontakt og avklaring med samarbeidspartnere i brukerens hjemkommune er 

avgjørende.  

For brukere som har behov for langvarige og koordinere tjenester bør etablering 

av individuell plan med oppnevning av koordinator- /ansvarsgruppe være på plass 

før tjenesten avsluttes. 

Det interkommunale tilbudet dekker 7 kommuner og Fauske er vertskommune. 

Tilbudet er under oppbygging i løpet av første halvår 2020.  

Kontakt med tjenesten: Telefon 756004883 

Forslag til forbedringer: 

 Bedre samarbeid ved institusjonsopphold 
 Utarbeide flere rutiner og prosedyrebeskrivelser, samt utforming av 

informasjonsskriv 
 Opplæring i elektronisk verktøy for IP og kommunikasjon (SAMPRO, 

Stafettlogg) 
 Døgnbemannet rehabiliteringstilbud for unge voksne med rus- og psykiske 

utfordringer 
 Døgnbemannet botilbud, samt krisehybler for rusmiddelavhengige 
 Flere gruppetiltak med fokus på mestring 
 Mer satsing på undervisning om brukerens sykdom i gruppesammenheng 
 Skape flere møteplasser i samarbeid med lag og foreninger 
 Pårørendetilbud 
 Kompetansebygging i forhold til nye oppgaver, samt økt fokus på målrettet arbeid 
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7.11 Ergoterapi/ hjelpemiddelformidling 

Tjenesten gir tilbud om ergoterapitjeneste og hjelpemiddelformidling til barn og 

voksne. Tjenesten har egen syn og hørselkontakt. Tilbudet omfatter følgende: 

 Utrede behov for alle typer hjelpemidler 
 Utprøving 
 Tilpassing og enklere montering 
 Opplæring i bruk av hjelpemiddel 
 Service og reparasjon 

Kontakt med tjenesten: 

Ergoterapi telefon 75604924/ 75604932 

Syn og hørsel kontakt telefon 46922912 

Hjelpemiddellageret telefon 75604922 

 

7.12 Legetjenesten 

Tjenesten har det medisinsk faglig koordineringsansvaret, og henviser og 

samarbeider med andre tjenesteytere ved behov 

Legetjenesten skal melde fra til koordinerende enhet ved behov for individuell 

plan og koordinator. 

Forslag til forbedringer: 

 Tidlig innsats: Avdekke behov tidligere slik at bruker har nytte av hjelpemiddelet. Alle 
tjenesteytere bør ha dette som fokus 

 Ergoterapikompetanse inn på tildelingskontoret. Hjelpemiddelformidling koordineres 
fra tildeling, tverrfaglig kartlegging 

 Økt samarbeid mellom støttekontakter og ergoterapitjenesten 

 

Forslag til forbedringer: 

 Sikre informasjon til alle leger om koordinerende enhets oppgaver og rolle 
 Følge opp erfaring fra pilotprosjekt med primærhelseteam og ta stilling til evt. ny 

organisering av allmenn-praksis. 



Fauske kommune // [Tittel] - HABILITERING OG REHABILITERINGSPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE 
TEMAPLAN 2021-2025 // Side 22 

7.13 Kommunepsykolog 

Tjenesten har en veiledende funksjon til øvrige tjenesteytere i helse og omsorg, 

barn og familie-enheten, samt videregående skole. Veiledning gis i enkeltsaker, 

samarbeidsteam og på organisasjonsnivå.. 

 

7.14 Logoped 

Tjenesten gir tilbud til brukere som har vansker med tale, språk, stemme og 

svelging. Tilbudet er kommunalt for aldersgruppen 0-16 år og privat fra 16 år og 

oppover. 

Kontakt med tjenesten: Telefon 75604547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til forbedringer: 

 Etablere gruppe-tilbud til afasirammede med veiledning fra logoped 
 Økt samhandling mellom logoped og avdelinger i helse og omsorg 

 

 

 

 

 

Forslag til forbedringer: 

 Psykologtjeneste som gir behandling, få i gang tilbud om raskere psykisk helsehjelp 

og gruppetilbud 
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8.0 KOORDINERENDE ENHET  

 Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til alle 

brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. I praksis betyr dette at 

brukeren skal kunne oppleve at det er èn dør inn til hjelpeapparatet.  I Fauske 

kommune er koordinerende enhet organisert i tilknytning til tildelingskontoret. 

 

8.1 Rolle og funksjon 

Koordinerende enhets oppgaver: 

 Sikre helhetlige og koordinerte tilbud til brukere med behov fra flere 
fagområder, nivåer og sektorer 

 Sentral rolle i planlegging og utvikling av habiliterings- og 
rehabiliteringstjenesten i kommunen 

 Legge til rette for brukermedvirkning 
 Ha oversikt over tilbud innen rehabilitering og rehabilitering 
 Motta meldinger om behov for sosial, psykososial og medisinsk 

habilitering og rehabilitering 
 Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinatorer 

- Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator 
- Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator 
- Oppnevning av koordinator 
- Kompetanseheving om individuell plan og koordinatorer  
- Opplæring og veiledning av koordinatorer 

 Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer 
 Ivareta familie-perspektivet 
 Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere 
 Kontaktpunkt for samhandling mellom helseforetak og kommunen 

 

8.2 Status koordinerende enhet 

Koordinerende enhet mottar og behandler i dag søknader om individuelle planer. 

Dersom søknad innvilges, tildeles det koordinator og saken følges opp av 

koordinerende enhet til det er etablert ansvarsgruppe. 
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I løpet av 2020 vil det bli lyst ut stilling som vil ha hovedansvar for 

koordinerende enhet. Det vil da bli startet prosess med reetablering av 

koordinerende enhet i Fauske kommune. 

 

8.3 Individuell plan 

Individuell plan er et samarbeidsdokument mellom bruker og hjelpeinstansene og 

skal bidra til at brukeren opplever et mer helhetlig tjenestetilbud i sin hverdag.  

Bruker som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få 

utarbeidet individuell plan. Det skal legges til rette for stor grad av 

brukermedvirkning. 

Status: Det er i dag stor forskjell på hvor mange brukere som har individuell plan 

i de ulike tjenesteområdene. Mens habiliteringstjenestene har erfaring med denne 

type samhandling over mange år, er det få av brukere innenfor 

rehabiliteringstjenestene som har innvilget individuell plan. 

Fauske kommune har besluttet å legge til rette for digitale individuelle planer for 

å kunne gi brukerne økt medvirkning og for å lette kunne lette samarbeidet. Det er 

investert i det elektroniske verktøyet Visma SamPro. Habiliteringstjenestene har 

benyttet dette verktøyet i flere år og har god erfaring med dette.  

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret. 

 

8.4 Koordinator 

Koordinator er en person som har ett spesielt ansvar for å hjelpe brukeren med å 

samordne tjenestene og sikre framdrift i arbeidet med individuell plan. 

Status Koordinerende enhet sørger i dag for at det blir oppnevnt koordinator i 

forbindelse med vedtak om individuell plan. Rutiner og igangsetting av opplæring 

og veiledning av koordinatorer er ikke kommet i gang. 
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For barn og unge som har koordinator viser det seg at overgang til voksen kan 

være en sårbar situasjon. Det vil derfor være viktig å få utarbeidet rutiner som 

sikrer videreføring av koordinatorfunksjon i overgang fra barn til voksen. 
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8.5 Handlingsplan for reetablering og styrking av koordinerende 

enhet: 

 

Oppgave Tiltak Frist 

igangsetting 

Koordinator opplæring  Intern opplæring i verktøy 
for koordinerende enhet 

 Kursopplegg for 
koordinatorer 

 Kartlegging av behov for 
opplæring 

 Opplæring for koordinatorer 
på tvers av tjenester, verktøy 
og koordinatorfunksjon 

1 halvår 2021 

Koordinatorveiledning og 

kompetanseheving  

 Rutiner for veiledning og 
kompetanseheving 

2 halvår 2021 

Avklaring av koordinerende 

enhets funksjon i organisasjonen 

 Skriftlig beskrivelse  1 halvår 2021 

Rutinebeskrivelser individuell 

plan og koordinator funksjon 

 Vedtaksoversikt 
 Rutiner for avslutning av 

individuell plan 
 Rutiner for 

brukermedvirkning 
 Rutiner for overgang fra 

ungdom til voksen 

2 halvår 2021 

Sikre rettighet til individuell 

plan og koordinator  

 Intern informasjonsrunde i 
organisasjonen  

1 halvår 2022 

Synlig-gjøring av tilbud   Oppdatert informasjon på 
kommunens hjemmeside 

 Brosjyre til interne 
samarbeidspartnere  

2 halvår 2022 

Oversikt over habilitering og 

rehabiliteringstilbud 

 Oppdatering hvert år  2 halvår 2022 

Utvikling koordinerende enhet  Etablering av 
interkommunalt nettverk 

2 halvår 2021 
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9.0 DAGENS SITUASJON INNSATS FRA FRIVILLIGE 
ORGANISAJONER OG ENKELTPERSONER. SAMHANDLING 
MED FAUSKE KOMMUNE 

I Fauske kommune er det en rekke organisasjoner som har tilbud innenfor 

området habilitering og rehabilitering. Innsatsen er stor, og mange av tilbudene 

har vært etablert i mange år. Det mangler imidlertid en fullverdig oversikt over 

hvilke tilbud som finnes, og det vil være viktig å få organisert og utviklet 

samhandling på en bedre måte enn i dag. Frivillige organisasjoners innsats skal 

være et supplement til de offentlige tjenestene. Det er svært viktig at innsatsen blir 

sett og verdsatt. 

Fauske kommune har formell samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for 

folkehelse. Gjennom slik avtale vil forventninger til samarbeid bli avklart. Det vil 

være aktuelt å vurdere slike avtaler med flere organisasjoner. 

Flere avdelinger, deriblant frisklivsentralen har inngått direkte samarbeid med 

frivillige enkeltpersoner som inngår i det faste opplegget ved avdelingen. 

Det er nå opprettet en arbeidsgruppe som består av representant fra 

frivillighetssentralen, folkehelserådgiver, leder for eldrerådet, samt representanter 

for ulike avdelinger innen helse og omsorg. Målet er å få kartlagt og lage oversikt 

over alle tilbud fra frivillige organisasjoner, få laget rutiner for oppdatering, samt 

få informasjon tilgjengelig til befolkningen.  Gruppen vil også ha dialog med flere 

av organisasjonene for å få evaluert og evt. styrket fremtidig samarbeid. 

Arbeidsgruppen jobber også med et eget helsefremmende prosjekt for å motvirke 

ensomhet i Fauske komme. Målet er at det skal være tiltak som passer for hele 

Fauske kommunes befolkning. For å lykkes med prosjektet er samarbeid med 

frivillige helt avgjørende. 
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10.0 SAMAHANDLING MED SPESIALISTHELSETJENESTEN

Samarbeidet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er styrt gjennom

lovverk og tjenesteavtaler. Ansatte kan oppfatte tjenesteavtalene som for lite

konkrete i enkeltsaker og det erfares at nødvendige helseopplysninger ikke alltid

er tilgjengelig når bruker skrives ut til kommunale rehabiliteringstjenester.

Samhandlingsavdelingen ved Nordlandssykehuset arrangerer årlige

samhandlingsmøter med kommunene i Indre Salten hvor målet er å få bedret

samarbeid i forhold til utskrivningsklare pasienter.

Basert på erfaringer med samhandlingsreformen er det behov for en tydeligere

avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom nivåene innen

rehabiliteringsfeltet. Særlig fokus bør rettes mot å utvikle systematikk for

brukerforløp, gjensidig kompetanse- og kunnskapsutveksling, oppgaveløsning og

tverrfaglig samarbeid. Dette arbeidet vil kreve forankring i ledelse på alle nivåer i

samhandlingsstrukturen mellom Fauske kommune og Nordlandssykehuset.

Veiledning og ambulant virksomhet fra spesialisthelsetjenesten er virkemidler for

å tilføre kommunene nødvendig kompetanse for å sikre at brukere kan bo hjemme

og mestre livet med sykdom. Dette kan gjøres gjennom gjensidig hospitering og

kompetanseutveksling mellom spesialisthelsetjeneste og kommune, både på

individnivå (knyttet til enkeltbrukere) og på systemnivå. Ambulant virksomhet

kan bedre helsetilbudet, gi bedre brukerforløp og effektiv utnyttelse av ressursene

for begge tjenestenivå.

Ressursteamet har god erfaring med hospitering ved Nordlandssykehuset. I

forbindelse med at de har utvider sitt fagfelt har de hospitert ved flere enheter ved

Nordlandssykehuset

Forslag til forbedringer:

Utvikle og formalisere samarbeid med Nordlandssykehuset for feltet rehabilitering
Utvikle og legge planer forhospitering og kompetanseutvikling sammen med
Nordlandssykehuset
Utvikle og legge planer for hvordan Fauske kommune kan nyttiggjort veiledning
fra Nordlandssykehuset
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7.0 SATSNINGSOMRÅDER MED HANDLINGSPLAN  

2021-2025 

Satsningsområde Tiltak Ansvar 

Opprettholde og 

videreutvikle gode 

tjenester 

 Økt kapasitet 
hverdagsrehabilitering 

 Økt kapasitet dagsenter for 
demente 

 Heldøgns rehabiliteringstilbud 
ved manglende bo evne 

 Raskere psykisk helsehjelp 
(psykologtjeneste) 

 Heldøgns rehabiliteringstilbud 
rus og psykisk helse 
 

 Brukerundersøkelser 

Vurderes i forbindelse 

med budsjettarbeid 2021-

2025 

Ledergruppen 

 

 

Enhetsledere sammen 

med avdelingsledere 

God intern 

organisering og 

samhandling 

 Videreføring og implementering 
av nye samhandlingsrutiner, 
samhandlingsteam BUEN. 

 Samhandlingsrutiner og 
grenseoppgang mellom alle 
avdelinger i helse og omsorg 

 Utvikle metode og rutiner for 
tverrfaglig kartlegging:  
Tildeling, hjemmetjeneste, 

ergoterapitjeneste 

 Vurdere teambasert tjeneste ved 
legekontor 

Enhetsledere sammen 

med avdelingsledere 

Økt fokus på 

målrettede 

prosesser, egen- 

mestring og 

brukermedvirkning 

 Utarbeide rutiner og verktøy 
 Kunnskap og motivasjon ansatte 

 

 

Enhetsledere sammen 

med avdelingsledere 

Samhandling med 

frivillige 

organisasjoner satt i 

system 

 Opprette kontaktperson i Fauske 
kommune 

  Oppdatere skriftlig informasjon 
om frivillige organisasjoners 
tilbud, rutiner for oppdatering  

Arbeidsgruppe 
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Videreutvikle 

samhandling med 

Nordlandssykehuset 

 Rutiner for kompetanseutvikling 
og veiledning 

 Årlig møte med leder for 
koordinerende enhet ved 
Nordlandssykehuset  

Avdelingsledere 

Reetablering og 

styrking av 

koordinerende 

enhet 

 Viser til egen 

handlingsplan 
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