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1. HENSIKT 
Faggruppe rehabilitering skal bidra til at sykehuset ivaretar sitt ansvar for fremtidsrettet rehabilitering på 
lokalsykehusnivå i tråd med overordnede føringer, og implementere og gjennomføre beslutninger tatt i Sentralt 
rehabiliteringsutvalg Sentralt rehabiliteringsutvalg - rehabilitering på lokalsykehus 

 
 

2. ANSVAR 
Faggruppen skal  

• gi innspill til sentralt rehabiliteringsutvalg og rapportere til dette 

• utføre oppgaver på oppdrag fra sentralt rehabiliteringsutvalg 
 
Faggruppen rapporterer til Sentralt rehabiliteringsutvalg 
 
 
3. MÅLGRUPPE 
Medlemmene i Faggruppe rehabilitering 
 
 
4. DEFINISJONER  
Rehabilitering: 

‘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’.  
 forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 2. Generelt om habilitering og 
rehabilitering 

 
 
5. MEDLEMMER og FUNKSJONSTID 

• En – tre representanter fra hver klinikk.   Sengepost, poliklinikker og LMS bør være representert  
Representantene velges av nærmeste leder 

• En representant fra brukerutvalget 
 
Ledelse av Faggruppe rehabilitering og referatskriving går på omgang mellom de fem klinikkene etter oppsatt liste.   
 
Funksjonstid defineres ikke for medlemmer i faggruppen.  Klinikkleder er ansvarlig for å erstatte medlemmer fra 
egen klinikk når noen slutter. 

 
 
 
 
 

https://ekweb/EKNet/docs/pub/dok17482.htm
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256#KAPITTEL_2


 

Versjon: 
1.00 

Dok.id.: 
EK.6-1.3.3 

Mandat for Faggruppe rehabilitering - rehabilitering på lokalsykehusnivå Gyldig fra 
01.02.2022 

Dokumenttype 
Rutine 

 

Utskrift kun gyldig på utskriftstidspunktet:      Side 2 av 2 

 
6. FAGGRUPPENS OPPGAVER  

• Foreslå forbedringstiltak innen rehabilitering til Sentralt rehabiliteringsutvalg, med særlig fokus på:  
o informasjon publisert på sykehusets nettside om rehabilitering  
o informasjon publisert om rehabilitering på Diagora  
o brukerperspektivet i rehabiliteringen. 
o hensiktsmessige strukturer for internt samarbeid om rehabilitering. 
o ny teknologi og nye arbeidsformer. 
o samhandlingsstrukturer og formalisert samarbeid med eksterne samarbeidspartnere – både i 

primærhelsetjenesten og annen spesialisthelsetjeneste. 

• Implementere og gjennomføre tiltak innen rehabilitering som er initiert av Sentralt rehabiliteringsutvalg 

• Bidra til at enhetene arbeider etter prinsipper for tidlig rehabilitering 
o opplæring og undervisning inkludert å melde behov for nye EK-prosedyrer til Sentralt 

rehabiliteringsutvalg, og bidra til å utarbeide disse. 
o riktig helsepersonell involveres til riktig tid i behandlingsforløpet 
o sykehusets kompetanse innen rehabilitering utnyttes på tvers av enheter og klinikker i sykehuset 

• Arrangere fremtidsrettede seminarer om rehabilitering i samarbeid med Sentralt rehabiliteringsutvalg  

• Bidra til oppfølging av koordinerende enhet 
 
 

7. ANDRE FORHOLD 

• Faggruppen møtes minimum to ganger i høstsemesteret og tre ganger i vårsemesteret. 

• Delta i felles møte når Sentralt rehabiliteringsutvalg inviterer faggruppen til dette. 

• Referater fra Faggruppe rehabilitering arkiveres på rehabiliteringssiden på Diagora 
 
 

8. REFERANSELISTER 
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