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Saksutredning:
Bakgrunn for og gjennomføring av arbeidet:
Trondheim kommune vedtok medisinsk rehabiliteringsplan i 2001. Ved rullering av denne skulle den bli
helhetlig og omfatte tjenester både til barn og voksne.
Forarbeidet til helhetlig plan for habilitering og rehabiliteringstjenester for personer med nedsatt
funksjonsevne ble påstartet i 2003. Både brukersiden og administrasjonen ønsket en overordnet
strategiplan. Tiltak og oppfølging skal utvikles i organisasjonen og tydeliggjøres i lederavtaler og
budsjettplaner.
Oppdragsgivere var Kommunaldirektørene Tor Åm og Jorid Midtlyng. Planarbeidet har vært gjennomført
av Prosjektleder Klara Borgen. Det har vært nedsatt en styringsgruppe med representasjon fra begge
tjenesteområdene, og det har vært oppnevnt en tverrfaglig referansegruppe i fagstab med
brukerrepresentasjon. Enhetene har vært representert i de ulike prosessene som har vært kjørt rundt de
ulike temaene.
Under arbeidet har det vært lagt stor vekt på prosesser og medvirkning. Brukermedvirkning har vært en
viktig oppgave og det har vært flere møtepunkter. Deres deltagelse har vært styrende for den ferdige
planens utforming.
Plandokumentet som vedlegges saksfremlegget omhandler Trondheim kommunes helhetlige tilbud til
personer med nedsatt funksjonsevne uavhengig av alder og funksjonsproblem.
Den tar utgangspunkt i helse og sosiallovgivningen og de forskrifter som regulerer habilitering og
rehabiliteringsarbeidet. Planen søker å tydeliggjøre hvordan kommunen imøtekommer disse føringene.
Planen bruker bevisst begrepet rehabilitering om tjenestene både til barn og voksne som en videreføring av
den forståelsen som legges til grunn i st. melding 21, Ansvar og meistring. (98/99)
Det er viktig å trekke fram at forvaltningskontorene for barn og voksne i de fire bydelene er kommunens
faste adresse for habilitering og rehabilitering. Alle med behov for kommunale tjenester skal henvende seg
dit og få sine behov tverrfaglig vurdert. Forvaltningskontoret er kommunens koordinerende enhet og
gjelder i alle tilfeller der behovet er sammensatt. Hvis bruker ønsker det kan det utarbeides en Individuell
Plan og bruker har da også rett til en koordinator.
Forvaltningskontorene tildeler tjenester gjennom vedtak og henviser videre til en utførertjeneste som
gjennomfører tiltakene. For barna er det som regel utøvertjenestene som er på barnets daglige arena som
tar kontakt med forvaltningskontorene for å få videre vurdering og tiltak, men også familie/pårørende kan
ta direkte kontakt med forvaltningskontoret.
Brukermedvirkning er et ledende prinsipp i all tjenesteyting og planen beskriver hvordan kommunen søker
å ivareta dette både på individ og systemnivå. Individuell Plan er et verktøy som ofte benyttes i en
rehabiliteringsprosess og med fokus på samhandling i denne prosessen skal brukermedvirkning ivaretas.
Planen fremhever helsetjenestenes bidrag i den helhetlige rehabiliteringa .Dette fordi denne planen også er
en rullering av medisinsk rehabiliteringsplan, som er en plan som beskriver helsetjenestes innsats i den
voksne brukers rehabiliteringsprosess. Videre vises det til andre kommunale fagplaner som rusplan,
psykiatriplan, fysioterapiplan etc. som også omhandler rehabiliteringstilbudene fra andre tjenester.
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Videre gir denne planen en oversikt over hvilke utøvertjenester kommunen har og hvilke områder
kommunen kan tilby spesielle tilrettelegginger for til de med spesielle behov. Her trekkes spesielt fram
behov for aktiviteter i hverdagen som dagtilbud, fritidstilbud, spesiell opplæring, transport, personlig
brukerstyrt assistanse, praktisk hjelp i hjemmet etc. Planen tydeliggjør også inngåtte samarbeidsavtaler som
regulerer samhandling.
Videre beskrives de utfordringer som har kommet fram under planarbeidet. Noen av disse er det allerede
igangsatt arbeid på, mens andre må prioriteres i videre lederavtaler og gjennom budsjett. Samhandling er
det området som det er størst utfordringer på. De avklaringer og bestemmelser som er tatt må informeres
om gjentatte ganger og implementeres ut i organisasjonen. Dette må skje gjennom informasjonsmøter og i
utviklingsprogram som er i gang eller under planlegging.
Brukerorganisasjonen er opptatt av at for å kunne delta og mestre må byen bli tilgjengelig og de vil ha et
større fokus på transport og universell utforming av byen, derfor orienteres det om hva universell utforming
er i planen.
Til slutt tydeliggjøres satsningsområder innefor fire hovedområder som det i planperioden skal prioriteres å
jobbe med. De fire områdene er samhandling, helhetlige tjenester, helsetjenestene og brukermedvirkning.
Planen har vært ute til høring, jmf vedlagte høringsliste. Det har vært mulighet for både skriftlig og muntlig
tilbakemelding på høringsutkastet.Det kom inn 9 skriftlige høringer, flere skriftlige innspill på teksten og på
høringsmøtet deltok til sammen 24 personer. De skriftlig høringene vedlegges saken sammen med referat
fra den åpne høringsmøtet. Både de skriftlige og de muntlige høringene er gjennomgått og bakt inn der det
har vært mulig i denne ferdige planen. De fleste høringene som det er tatt hensyn til har gått på presiseringer
og tydeliggjøring av enkeltområder.
Høringsrunden viste at brukerorganisasjonene stort sett støttet opp om høringsutkastet slik det forelå, men
hadde en bekymring om hvordan denne planen skulle overføres i praktisk handling. Tilbakemeldingene fra
ansatte i organisasjonene gikk mye på at de ønsket en handlingsplan som var mye tydeliggere på tiltak og
føringer for arbeidet ut i tjenestene.
Brukerorganisasjonene retter en bekymring til om planen åpner for ”for store” forventninger, og det sier
noe om hvilke utfordringer kommunen står overfor.
Rådmannen i Trondheim, 27.09.04

Tor Åm
Kommunaldirektør

Klara Borgen
Prosjektleder

Vedlegg Helhetlig plan for habilitering og rehabiliteringstjenester for personer med nedsatt funksjonsevne.
”Rehabiliteringsplanen 2005-2008”
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