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INNSPILL TIL OMORGANISERING HAB/REHAB
Ansatte ved habiliteringstjenesten i Oppland og Hedmark har blitt bedt om på komme med
innspill til omorganiseringen som er i gang i divisjon hab/rehab i sykehuset innlandet.
På personalseminar fikk yrkesgruppene mulighet til å drøfte omorganiseringen. Undertegnede
ble enig om følgende innspill:
Habiliteringstjenesten må stå samlet. Med det menes at seksjonene barn, voksen,
ambulant oppfølging og utredning må være en enhet uavhengig hvilken divisjon man
havner under.
Vi er i utgangspunktet en liten seksjon i organisasjonen. Vi er få fagpersoner, og målgruppen
vi arbeider med er også liten sett i den store sammenhengen. Om vi splittes og legges inn
under forskjellige divisjoner, vil det kunne bli store utfordringer med å inneha en
spisskompetanse innenfor målgruppen slik vi ser det. Man ser faren i at habiliteringsfeltet
smuldres bort i den store sammenheng ved å splitte seksjonene. Jamfør målgruppen, har
pasientene vi får henvisninger på utfordringer innenfor fysiske-, somatiske-, psykiske-,
kognitive- og atferdsmessige forhold med mer. Mange av sakene er svært komplekse da
brukerne ofte har sammensatte og utfordrende problemstillinger det skal jobbes med.
Etter sentrale føringer legges det stor vekt på at habilitering skal være tverrfaglig. Vi ser det
som en stor fordel å ha en seksjon med forskjellige faggrupper samlet for å drive
habiliteringsarbeid etter sin hensikt.
Habiliteringstjenesten slik den drives i dag legger blant annet vekt på ambulant virksomhet.
Det er få andre avdelinger som bedriver ambulant behandling, og ved eventuelt å dele opp
seksjonene ser vi en fare for at ambulerende virksomhet står i fare for å bli nedprioritert
grunnet at det er lite praksis på dette i andre avdelinger. Sentrale føringer legger vekt på å
styrke ambulant virksomhet under habilitering.

Vi mener også at uansett hvilken divisjon vi legges under må man ha en leder som har
erfaring og kjennskap til feltet habilitering.
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