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Rullering av temaplan for habiliterings- og
rehabiliteringstjenester for voksne 2019-2022

Samordning med andre temaplaner
▪ Barn: Plan for habiliteringstjenester. Barn og unge 2015 2018
▪ Utviklingshemmede: En bedre hverdag for alle.
Utviklingsfremmende helse og omsorgstjenester
▪ Psykisk helse og rus 2017 - 2020
▪ Eldreplanen 2016 - 2026
Utfordringer med samordnet informasjonen på nettsidene

Utfordringer - ny plan (voksne)
▪ Oversikt over behov for re/habilitering (tilskudd)
▪ i og utenfor institusjon
▪ behov for tidlig innsats ved kronisk sykdom
▪ betinger god kompetanse til å avdekke behov

▪ Utvidet kommunalt ansvar
▪ personer med kronisk sykdom
▪ personer i yrkesaktiv alder

▪
▪
▪
▪

Bygging av rehabiliteringssenter ved Nidarvoll
Kompetanse på rehabilitering (tverrfaglighet)
Systematikk i arbeidet
Ny teknologi

Pågående arbeid som videreføres
- Innarbeide nye arbeidsformer og øke kompetansen
- Tidlig innsats og hverdagsrehabilitering - gradvis
utvidelse mht bydeler, enheter, målgrupper
(demenssykdommer, kronisk sykdom)
- Kvalitet og kompetanse i helsehus
- Bemanningsnorm for helsehusene innført
- Kunnskapsbasert praksis
- Bygge nytt rehabiliteringssenter
- Opptrappingsplanen (nasjonal plan)
- Hvordan møte opptrapping av kommunalt ansvar
- Mestringshus (Olavsgården) - ikke vdtatt ennå
- Videreutvikling av koordineringstjenester
- Bedre oversikt over rehabiliteringsbehov (tilskudd)

Generelt
▪ Temaplanen er av generell karakter

▪ Skal ivareta alle voksne med behov for re/habilitering
▪ “Ingen nevnt - ingen glemt”
▪ Sørge for den lovpålagte tjenesten

En retningsgivende plan
▪ Handlingsdelen - overordnet, retningsgivende
▪

▪ Fokus på utviklingsområder
▪ Tiltak vil bli vurdert og justert i årlig budsjettarbeid
▪ En del målgrupper har egne planer (se neste bilde)

Innspill - hvordan?
▪ Innspill mottatt fra
▪ KFU og seniorrådet
▪ Tjenestenettverket
▪ Via tillitsvalgte

▪ Innspill
▪ sendes oddrun.linge@trondheim.kommune.no
▪ frist 20.april

▪ Nye tema som bør tas tak i?
▪ Hva er viktigst å ta tak i?
▪ Hva bør prioriteres?

