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Kompetanseplan 
Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten  

og kommunene i Vestre Viken helseområde 2016 – 2022 
 

Samarbeidsområder i Vestre Viken helseområde: 
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1. Bakgrunn og overordnede føringer 
Habiliteringssenteret utarbeidet i 2013 en områdeplan for habilitering av barn og voksne, og rehabilitering av barn i Vestre Viken helseområde. 
Planen ble utarbeidet i samarbeid med kommunene i området og brukerrepresentanter. 
Bakgrunnen var styrevedtak i Helse Sør-Øst (HSØ), sak 108/2008, som beskriver at sykehusområdene skal utarbeide områdeplaner for 
behandlingstilbudet i eget område sammen med kommunene. Styresak 045/2010 gir føringer for helseforetakenes arbeid med områdeplaner 
og i oppdragsdokument for 2010 til Vestre Viken HF fra HSØ er krav om utarbeidelse av områdeplan for habiliteringsområdet beskrevet.  
 
 
Områdeplanen ble vedtatt av Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) som sak 6/2013. 
OSU er et overordnet partssammensatt samarbeidsutvalg bestående av representanter fra Vestre Viken helseforetak, kommunene i 
Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og representanter for brukere og arbeidstakere.  
 
 
Områdeplanen inneholder en rekke anbefalinger i forhold til videre samarbeid innenfor Vestre Viken sitt helseområde.  
En slik anbefaling er at det utarbeides en plan for kompetanseoverføring, kompetanseutveksling og system for opplæring. 
Spesialisthelsetjenesten forventes å gi de involverte den kunnskap som er nødvendig for å kunne bidra til en god habiliteringsprosess. 
Systematisk opplæring kan være knyttet til pasient, men det vil også være behov for kompetanseoverføring knyttet til fagtema. Det må være 
opplæring som er forutsigbar, og valg av tema skjer etter det som anses som behov i primærhelsetjenesten. Samtidig vil dette kunne bidra til 
gjensidig kompetanseutveksling.   
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2. Kompetanseplanens forankring 
Temaet har vært presentert og diskutert i de 5 ulike Lokale samarbeidsutvalgene (LSU). Alle LSU’ene oppnevnte kontaktpersoner innen sin 
region. Det har vært workshops hvor representanter har kommet med innspill til tema og metode til en felles kompetanseplan. Videre var alle 
aktuelle brukerorganisasjonene i Vestre Viken helseområde invitert til møte for å komme med innspill til planen.  
Oppsummering av innspillene har vært gjennomgått med 1 kontaktperson fra hver region samt 1 representant fra Brukerutvalget i Vestre Viken 
HF. Felles kompetanseplan legges frem for OSU. 
 
 

3. Plan for revidering 
Planen følger tidsrammen for Områdeplanen. 
Det legges inn revidering av den felles kompetanseplanen etter 2 år, våren 2018. 
Kontaktpersoner fra kommunene samt representant fra Brukerutvalget deltar i revideringen. Habiliteringssenteret planlegger og innkaller til 
revideringsmøte. 
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Felles kompetanseplan innen habilitering av barn og voksne, og rehabilitering av barn i spesialisthelsetjenesten og 
kommunene i Vestre Viken sitt helseområde 
 
Generelt 
Kurs/opplæringstilbud 
Tilbudet skal være planlagt og forutsigbart ved at det utarbeides og legges ut på sykehusets internettside, samt sendes til koordinerende enhet 
i kommunene.  
 
Individnivå 
Ansvarsavklaring tydeliggjøres ved at det utarbeides samarbeidsavtaler.  
Veiledning fra spesialisthelsetjenesten skal som hovedregel gis til ressurspersoner som har et definert ansvar for oppfølging lokalt.  
Veiledning skal utføres på en ressurseffektiv måte, for eksempel ved økt bruk av mobil videokonferanse.  
 
Kompetanseutveksling  
Ved gjensidig hospitering.  
Fagnettverk hvor ansatte i spesialisthelsetjeneste og fagpersoner fra ulike kommuner treffes etter en fastlagt plan for utveksling/ opplæring i 
forhold til ulike tema. 
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Tema Tiltak/metode Målgruppe Oppstart/ 
rullering 

Ansvar Ressurser 

Informasjon om autisme-
spekterdiagnoser (ASD) 

Kurs 
Nettverk 

Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 

Årlig 
2 x årlig 

Habiliterings-
senteret 

Tid-kursavgift 

Informasjon om Sjeldne 
diagnoser  

Workshop i samarbeid med 
sjeldensentrene 

Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 

Årlig Habiliterings-
senteret 

Tid-kursavgift 

Informasjon om ulike 
muskelsykdommer 

Kurs / workshop i 
samarbeid med 
kompetansesentrene 

Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 

Hvert 2.år Habiliterings-
senteret 

Tid-kursavgift 

Informasjon om nevrologiske 
tilstander 

Kurs i samarbeid med 
aktuelle samarbeids-
partnere innen ulike 
alderstrinn 

Aktuelle fagpersoner i 
kommunene  
Pasient / pårørende 

Hvert 2.år Habiliterings-
senteret 

Tid-kursavgift 

Generell opplæring om psykisk 
utviklingshemming 

Kurs  Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 

Årlig Habiliterings-
senteret 

Tid-kursavgift 

Ivaretagelse av grunnleggende 
funksjoner: 
-søvnproblematikk 
-utfordringer i forhold til 
spising/ernæring 

Kurs¹ Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 

Årlig Habiliterings-
senteret 

Tid-kursavgift 

Opplæring i temaet psykisk 
utviklingshemming og aldring 
-Demens 
-Verktøyet Tidlig Tegn 

Kurs Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 

Årlig Habiliterings-
senteret 

Tid-kursavgift 
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Opplæring i temaet psykisk 
utviklingshemming og 
utfordrende atferd 
-Forebygging 
-Miljøterapeutiske tiltak 

Kurs 
Veiledningsgruppe 

Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 

Årlig Habiliterings-
senteret 

Tid-
kursavgift 

Opplæring i temaet psykisk 
utviklingshemming og psykiske 
lidelser 

Kurs  Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 

Årlig Spesialseksjon-
en for 
utviklings-
hemming og 
autisme(SUA) 

Tid-
kursavgift 

Opplæring i temaet psykisk 
utviklingshemming og 
sorgreaksjoner 

Kurs¹ Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 
 

Årlig Habiliterings-
senteret 

Tid-
kursavgift 

Opplæring i temaet psykisk 
utviklingshemming:                         
-seksualitet 
-Pubertet 

Workshop Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 

2 x årlig Habiliterings-
senteret 

Tid-
kursavgift 

Samtykkekompetanse 
-Medbestemmelse 
-Vergesamarbeid 

Kurs i samarbeid med 
Fylkesmannen 

Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 

Årlig Habiliterings-
senteret 

Tid-
kursavgift 

Epilepsi 
 

Kurs Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 

Årlig Habiliterings-
senteret 

Tid-
kursavgift 

Kommunikasjon 
-Ask 
-Kartleggingsverktøy 

Nettverk/kurs/ i samarbeid 
med NAV og Stat.ped. 

Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 

2 x årlig Habiliterings-
senteret 

Tid-
kursavgift 
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Kommunens samhandling med 
pårørende 
-Hvordan møte pårørende som 
har fått et funksjonshemmet 
barn ? 
-Kommunikasjon med 
pårørende til pasienter i alle 
aldersgrupper 

Kurs Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 

Årlig Habiliterings-
senteret 

Tid-kursavgift 

Konflikthåndtering  Kurs i samarbeid med 
ekstern foreleser 

Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 

Hvert 2. år Habiliterings-
senteret 

Tid-kursavgift 

Brukermedvirkning 
-Hvordan gi foreldre 
kompetanse til møtet med 
hjelpeapparatet 

Kurs  
 

Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 

Årlig 
 

Habiliterings-
senteret 

Tid-kursavgift 

Informasjon til foreldre 
-Inkl. orientering om 
bruker/interesse-organisasjoner 
og Individuell plan. 
-Ulike overganger: 
*Starten 
*Overgang til voksen 
 
*Overgang til aldring 

Kurs 
 
 
 
 
Introdager 
Kursdag etter modell av 
introdag 
Samtalegrupper 

Pasient/pårørende  
 
 
 
 
4 x årlig 
Årlig 
 
Hvert 2. år 

Habiliterings-
senteret 

Tid-kursavgift 

Ulike kulturers forståelse av 
målgrupper innen habilitering  

Kurs i samarbeid med LMS Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 

Årlig Habiliterings-
senteret 

Tid-kursavgift 
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Smertekartlegging Kurs¹ Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 
Pasient/pårørende 

Hvert 2.år Habiliterings-
senteret 

Tid-kursavgift 

Foreldrehjemmet som 
arbeidsarena 

Workshop Aktuelle fagpersoner i 
kommunene 

Etter 
behov 

Habiliterings-
senteret 

Tid-kursavgift 

¹Temaene kan også legges inn i kursdagen til andre temaer. 
 
 
Temaet Velferdsteknologi: 
-Tekniske utfordringer 
-Etiske utfordringer  
Initiativ til NAV om arrangering av kurs i temaet 
 

Forklaringer om hva som legges i begrepene workshop og kurs. 
Workshop: En mindre gruppe som mottar undervisning, utveksler erfaringer.  
Kurs: Forelesningsform innen gitte tema 
 


