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Tilbud på  etablering av avansert epilepsi-rehabilitering i Sandvika

Det vises til brev fra administrerende direktør Åge Danielsen av 24.01.2007 og til undertegnedes
møter med regionsforetakene 15.03. og 28.03. vedrørende tilbud knyttet til avansert rehabilitering
for pasienter med vanskelig epilepsi.

Vedlagt følger foretakets tilbud om etablering av et slikt tilbud ved Epilepsienheten i Sandvika
(SSE), Tilbudet inneholder en detaljert framstillingen av det faglige innholdet med oversikt over
sammensetningen av ulike fagpersoner, samt et budsjett.

Rikshospitalet-Radiumhospitalet HFs tilbud framstår som unikt i form av muligheten for
samarbeids- og synergieffekter med den etablerte spesialisthelsetjeneste, bredden og dybden i det
tverrfaglige tilbudet og muligheten for nasjonal kompetanseoppbygging.

Ved behov for ytterligere informasjon kan undertegnede kontaktes.

Med vennlig hilsen

Geir Ketil Røste
Klinikksjef, dr. med.

Universitetsklinikken Rikshospitalet -  Radiumhospitalet HF eies av Helse Sør RHF
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r a.....Sammendrag
• Nevroklinikken, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF legger fram et tilbud om

etablering av en avansert rehabiliteringsenhet for pasienter med vanskelig
epilepsi ved Epilepsienheten i Sandvika (SSE).

• Tilbudet er foreslått startet opp med plass til 12 beboere fra Helse Sør/Helse
Øst, hvilket tilsvarer aktiviteten ved Kure epilepsisenter siste år og er i
samsvar med det behov som henvisende nevrologiske avdelinger har uttrykt i
en fersk undersøkelse.

• Tilbudet er unikt idet det muliggjør samarbeids- og synergieffekter gjennom
en samlokalisasjon med den etablerte spesialisthelsetjenesten innen
epilepsiomsorgen, samt med det pedagogiske tilbudet med
spesialkompetanse innen epilepsi ved Solberg skole.

• Et rehabiliteringstilbud i Sandvika kan etableres på en god og
kostnadseffektiv måte for samfunnet. I tilbudet er denne stordriftsfordelen
tenkt tatt ut i form av et bredere og dypere tverrfaglig tilbud til beboerne.
Dette er i detalj og på en meget konkret måte presentert i tilbudet.

• Spesifisert oversikt over bemanning og kostnader følger av tilbudet. Enheten
er tenkt organisert innenfor eksisterende økonomiske rammer (ca. 10 mill.).
Rammebevilgning anses som den mest hensiktsmessige måten å etablere
det aktuelle tilbudet på.

• Tilbudet er foreslått startet opp som et prosjekt over 2 år, hvor det tas sikte på
å utvikle en utredningspakke, hvor den enkeltes rehabiliteringspotensial
kartlegges over en 2-3 ukers periode. Videre å utvikle rehabiliteringstilbud på
10-16 uker, med særlig vekt på yrkesrettet rehabilitering. Det legges opp til et
prosjekt i samarbeid med NAV for å identifisere ferdigheter og støtteordninger
rettet inn mot framtidig yrkesutøvelse.

• Epilepsienheten i Sandvika (SSE) har erfaring med å benytte anlegget til
praktisk, yrkesrettet rehabilitering. Et gartneri på området har vært benyttet til
det samme. Stor gymsal ved Solberg skole muliggjør også fysikalskmedisinsk
attføring.

• Samlokalisert med Epilepsienheten i Sandvika (SSE) vil tilbudet gi svært
gode muligheter for fagutvikling og forskning. I samarbeid med de etablerte
kompetansesentrene innen epilepsi vil enheten kunne bidra til en nasjonal
kompetanseoppbygging innen epilepsirehabilitering. Nevroklinikken har
allerede opprettet et lærings- og mestringssenter og har et brukerutvalg.

• Rehabiliteringsenheten er planlagt startet opp i ledige lokaler i tidligere post
3. Kombinasjonen av enerom og hybler gir fleksible løsninger. Ved
ferdigstillelse av et nytt pasientbygg i Sandvika vil rehabiliteringsenheten
kunne flytte til svært egnede, nyoppussede lokaler. Enheten i Sandvika ligger
landlig til uten noen form for sykehuspreg.

• Sammenslåingen mellom Helse Sør og Helse Øst RHF åpner for videre
utbygging og samorganisering av rehabiliteringsenheten i Sandvika og
tilbudene ved Ullevål universitetssykehus.

• En eventuell rehabiliteringsenhet i Sandvika vil være et ikke-kommersielt
tilbud, og vil kunne etableres i et lengre tidsperspektiv.
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Bakgrunn  fo r tilbude t
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF ble i desember 2006 informert av Norsk
Folkehjelp, dagens eier og drifter av Kure Epilepsisenter i Rygge i Østfold, om at
organisasjonen ønsket å avhende Kure gård, og at det ikke så ut til å være realistisk
med videre drift i Rygge.

Da tidvis opptil 70 %  av beboerne ved Kure epilepsisenter er pasienter som er
henvist fra Epilepsienheten i Sandvika (SSE) er eksistensen av et aktivt, avansert
rehabiliteringstilbud til denne pasientgruppen av største betydning for en vellykket
fullføring av den medisinske diagnostikk og behandling som finner sted ved SSE.
Første del av rehabiliteringen foregår i dag allerede ved SSE,  mens sluttføringen for
manges vedkommende har funnet sted ved Kure.

Epilepsienheten i Sandvika (SSE) er Norges og Nordens største epilepsisenter og
spenner fra høyspesialisert medisin og psykologi til en bred og dyp tverrfaglig
kompetanse. Etter samordningen mellom SSE og Rikshospitalet i en felles
Nevroklinikk er det faglige miljøet ytterligere styrket. Ved opprettelsen av en egen
rehabiliteringsenhet kan dagens tilbud utvides ved å knytte rehabiliteringsenheten til
eksisterende aktive fagmiljø. Sykehusets hovedoppgaver er fra før
pasientbehandling, konsulent- og opplysningsvirksomhet, undervisning, forskning og
fagutvikling. SSE tilbyr pasientbehandling etter en helhetlig sentermodell, med
tverrfaglig utredning og behandling av epilepsi, epilepsilignende anfall og
ledsagende medisinske og psykososiale problemer. Tilbudet omfatter allerede i dag
også utredning av fysisk, psykososial og arbeidsmessig fungering, samt miljø- og
familieterapi og forberedende attføring  og  pedagogisk utredning.

SSE er en nasjonal ressurs når det gjelder habilitering og rehabilitering av
vanskelige epilepsisyndromer og spesielle diagnosegrupper der epilepsi er et
symptom. SSE kan tilby rehabilitering ut i fra moderne prinsipper, gjennom
'comprehensive care-concept".

Et komplett rehabiliteringstilbud ved SSE vil kunne understøttes av den allerede
eksisterende høyspesialiserte spesialisthelsetjenesten, og etablert i kombinasjon
med vår eksisterende organisasjon vil dette tilbudet kunne organiseres på en svært
god og kostnadseffektiv måte. Gjennom vårt tilbud har vi som mål å optimalisere
livskvaliteten for pasienter med behov for habilitering og rehabilitering, sikre kvalitet
og minske risiko gjennom kontinuitet i pasientbehandlingen og kompetanseutvikling
av helsepersonell.

Nevroklinikken har kompetanse ,  fagmiljø og lokaler til å overta
rehabiliteringstilbudet ved Kure,  gitt en stabil og tilstrekkelig finansiering for å
videreutvikle tilbudet.
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Prosj ek t rehabilitering ved epil e psi, SSE

"Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare  mål
og virkemiddel, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til
brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne,
selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. "(Forskrift om habilitering og
rehabilitering fastsatt av Sosial og helsedepartementet 28. juni 2001 med hjemmel i
lov av 2. juli 1999 nr 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1.)

Rehabiliteringsenheten vil kunne bli opprettet i eksisterende bygg ved
epilepsienheten i Sandvika (SSE), som ligger idyllisk til  sentralt i Bærum.  Det er kort
vei til både marka og sjøen og det er nærhet til alle fasiliteter,  herunder spesialskole
med stor gymsal.  Gjennom bruk av eksisterende bygninger vil det kunne
igangsettes praktisk yrkesrelatert attføring i kantine og gartneri.  I januar 2007 fikk
Spesialsykehuset For Epilepsi  eget lærings-  og mestringssenter.  Ved etablering av
avansert epilepsirehabilitering legges det opp til sekundærprosjekter gjennom
samarbeid med NAV.

Hovedmålsetting

Gjennom vårt tilbud har vi som mål og optimalisere livskvaliteten for pasienter med
behov for habilitering og rehabilitering, sikre kvalitet og minske risiko gjennom
kontinuitet i pasientbehandlingen og utvikling av helsepersonell og spesialisering
innen spesialisthelsetjenesten. Ved helhetlig behandlingsforløp vil vi kunne
videreutvikle informasjons og kommunikasjonsmateriell til samfunnet gjennom
kvalitativ og kvantitativ forskning

Vi ønsker en nærmere kartlegging av behov og faginnhold. Tilbudet er i
oppstartsfasen tenkt organisert som et prosjekt over 2 år, med tanke på å beholde
faglig frihet til å kunne videreutvikle tilbudet i sin helhet. Det legges opp til
brukermedvirkning i utviklingen av tilbudet.

Vi ønsker å utvikle et rehabiliteringstilbud ut i fra behov for
• Fullføring av medikament-omlegginger - eventuell avvikling av

epilepsimedisiner
• Anfallsobservasjon (klassifikasjon, anfallsutformind og frekvens)
• Ikke-epileptiske anfall skilles fra epileptiske anfall (PNES vs ES)
• Rehabilitering, yrkesmessig og med tanke på selvstendig tilværelse
• Økonomi og trygderettigheter
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Målsetting for behandlingstilbudet ut i fra:
• Dagens pasientkategori
• Mennesker med vanskelig regulerbar epilepsi
• Mennesker som har vanskeligheter med å takle hverdagen på grunn

av epilepsi
• Mennesker med uavklart anfalissituasjon
• Refraktære epilepsier
• Tilleggsproblemer av medisinsk, psykisk og sosial art
• Opphold etter operasjon
• Majoriteten av dagens brukere er henvist fra SSE

M ål for utvikling av r eh a biliterin literingstil budet

1. Utvikle en utredningspakke til vurdering av rehabiliteringspotensial for
pasienter med epilepsi,  mest sannsynlig i  form av to separate opplegg -
ett for lettere og ett for mer alvorlige kognitive vansker.

2. Utvikle et yrkesrettet rehabiliteringsopphold på 10 - 16 uker.

3. Gjennomføre et prosjekt i samarbeid med NAV for å finne fram til
egnede yrkesrelaterte oppgaver som kan dras inn i rehabiliteringen -
dvs. øve opp ferdigheter rettet mot eventuell framtidig yrkesutøvelse,
samt vurdere støtteordninger ved oppstart i arbeid.

Utredning av rehabiliteringspotensial (se vedlegg 1 og 2)

Ved oppstart av prosjektet foretas det et utvalg av mulige parametere til vurdering
av rehabiliteringspotensial. Dette gjennomføres av det samlede tverrfaglig team for
å unngå dobbeltsjekking av enkelte funksjoner. En slik vurdering kan legges opp
med grove, overordnede undersøkelser i oppstarten for så å gå detaljert inn med
mer følsomme undersøkelser på områder der en finner utfall i forhold til normal
funksjon.

Den enkelte yrkesgruppe utfører følgende utredning i løpet av de 2 - 3 første
ukene:

Lege  - Somatisk og psykisk helse + status epilepsi -- medisinering
- Differensialdiagnostikk

Nevropsykolog  - Oppmerksomhet, læring, abstraksjon, forståelse, hukommelse, apraksi,
afasi, osv

Ergoterapeut  - ADL status - IADL og PADL
- Kartlegge anfalissituasjonen og konsekvenser for fungering i hverdagen

(ved bruk av COMP)
- Vurdering av finmotoriske ferdigheter knyttet til arbeidsfunksjon



Vurdering av kognisjon og motorikk ved bruk av AMPS
- Vurdere spesielle hensyn med tanke på epilepsi - for eksempel

sikkerhet i bolig og tekniske hjelpemidler
Fysioterapeut  - Vurdering av motorikk

Observere  stillinger/balanse
Undersøke bevegelsesapparat/muskelstyrke/stabilitet/koordinering
Teste fysisk form/utholdenhet
Observere spontan aktivitet i gruppetilbud

Pedagog  Lettere kognitive skader
- Sjekke ferdigheter innen skriving lesing - regning
- Bruk av elektroniske hjelpemidler

Eventuelt  - Spesialpedagog - alvorligere kognitive vansker
- Sjekke kunnskapsnivå med tanke på skriving, regning og lesing
- Øve  opp ferdigheter hvis mulig

Sosionom  - Ansvar for å skaffe oversikt over psykososial status og  velferdsordninger

Vurdere yrkesrelaterte muligheter opp mot hva som foreligger av
muligheter i hjemkommune

Forutsetninger for etablering av rehabiliteringsenhet

Ut i fra innledende samtaler med regionsforetakenehar man dimensjonert et
avansert rehabiliteringstilbud med utgangspunkt i en videreføring av de økonomiske
rammer som gjaldt for virksomheten ved Kure epilepsisenter i 2006 (ca. 10 mill
kroner).

Eventuelt oppstartstidspunkt

Vi kan tilby en overtakelse av rehabiliteringstilbudet etter nærmere avtale, men
tidligst i oktober 2007. For å kunne rekruttere fagpersonell med høyest mulig
spisskompetanse vil overtagelse 1-3 måneder senere være mer optimalt.

Personalsituasjonen

Foretaket er forberedt på å gå  inn i en diskusjon omkring en mulig overføring av
personale ved Kure epilepsisenter som fyller kravene til faglighet i henhold til de
målbeskrivelser som er gitt.

Nevroklinikken har allerede  på plass personell med betydelig spesialkompetanse og
klinikken anser mulighetene for å rekruttere ytterligere ressurspersoner som svært
gode. I tillegg vil forholdene ligge til rette for betydelige synergieffekter ved at
fagmiljøet ved en eventuell rehabiliteringsenhet blir en del av et langt større etablert
fagmiljø.

Pasienttilgang
Nevroklinikken gjennomførte ultimo mars 2006 en spørreundersøkelse blant
avdelingssjefene ved landets nevrologiske avdelinger. Undersøkelsen viste at
avdelingsoverlegene vurderte behovet for avansert rehabilitering av
epilepsipasienter til å være noenlunde samsvarende med det henvisningspraksis til
Kure epilepsisenter som har vært fulgt de siste årene, det vil si et gjennomsnittlig
belegg av ca. 12 plasser. De fleste vektla at behovet var særlig stort innen
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yrkesrettet rehabilitering. En tredjedel ga også uttrykk for at en
epilepsirehabiliteringsenhet ville være mer aktuell å sende pasienter til dersom den
var samlokalisert med Epilepsienheten i Sandvika (SSE).

Bygningsmessige  forhold

Et eventuelt rehabiliteringssenter er tenkt lokalisert til ledige arealer i tidligere post 3,
hvor det er fleksible løsninger med enkelt-rom og hybler. Bygget  har også arealer
som også tidligere har vært brukt til ergonomisk trening og yrkesrelatert
rehabilitering. Det prosjekteres dessuten nå et nytt pasientbygg ved Epilepsisenteret
i Sandvika (SSE). Vedtok om byggestart er ennå ikke behandlet. Dersom nytt
pasientbygg i Sandvika realiseres kan rehabiliteringsenheten flyttes til meget
egnede og nyoppussede lokaler i det tidligere kurs- og konferansesenteret, som
ligger for seg selv i skogen, ca. 1,2 km fra selve hovedanlegget ved SSE.

I tilknytning til Solberg skole er det en moderne gymnastikksal, hvor forholdene
ligger godt til rette for fysioterapi og fysisk opptrening.

Hva er unikt med nevroklinikkens tilbud?
1. Tilbudet blir del av landets desidert  største fagmiljø for behandling av personer

med epilepsi.
2. Godt utbygd skoletilbud ved Solberg skole som har spesialkompetanse for

vurdering og tilrettelegging av pedagogiske tilbudfopplæringstilbud for personer
med epilepsi. Skolen har et mangeårig og tett samarbeid med SSE og
representerer uten sammenligning høyeste kompetanse på landsnivå innen dette
felt.

3. SSE ligger i landlige, ikke sykehuspregede omgivelser, men samtidig
sentrumsnært både til Sandvika og Oslo noe som øker muligheten for gradert
sosial trening for pasientene..

4. Flertallet av pasientene ved Kure henvises i dag fra SSE der de delvis har startet
sitt rehabiliterings-/ habiliterings-arbeid. Ved å ha dette tilbudet i tilknytning til SSE
gir det mulighet til mer fleksibel bruk både av sengepostene og av
habiliteringstilbudet.

5. Etter sammenslåing mellom Helse Øst og Helse Sør gir et tilbud på SSE økte
muligheter for videre utbygging og samorganisering med tanke på utvikling av et
større habiliteringsmiljø sammen med Epilepsienheten ved voksen-
habiliteringsavdelingen, Ullevål universitetssykehus. Det vil gi et vesentlig bredere
fagmiljø og øke rekrutteringen av dedisert personell.

6. Vesentlig bedre muligheter for fagutvikling og forskning. I Nevroklinikken har vi
allerede en egen undervisnings- og kompetansesenterenhet (UK-avdelingen).
Dette er en stor, avdelingsovergripende seksjon som allerede har lang erfaring
innen fagutvikling med eget høyskoletibud innen habilitering av mennesker med
epilepsi i samarbeid med Høyskolen i Akershus.

7. Forskning. Gjennom UK avdelingen i Nevroklinikken, Forskningsenheten i
Nevroklinikken og forskningsmiljøene ved SSE og Rikshospitalet-Gaustad åpner
dette for systematisk forskning innen fagfeltet habilitering på en måte som er unik.

8. Ved å legge tilbudet til SSEs område geografisk oppnås stordriftsfordeler som
gjør det mulig å bruke ressursene i større grad mot faglige,  pasientrettete tiltak.
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Økonomiske rammebetingelser
Ut i fra foreløpige regnskapstall og oversikt over antall kurdøgn ved Kure
epilepsisenter for 2006 vil Epilepsienheten Sandvika (SSE) kunne tilby en
rehabiliteringsenhet for 12 pasienter fra Helse Sør/Helse Øst. Ut i fra en
totalvurdering av mulighetene for å bygge opp et kvalitativt best mulig prosjekt og
skille prosjektet i tilstrekkelig grad fra SSEs øvrige drift anses det som klart mest
hensiktsmessig at finansieringen finner sted i form av en rammebevilgning, med
utgangspunkt i en pris- og kostnadsjustert ramme som gitt i 2006. Dersom vårt
prosjekt blir foretrukket og eier finner dette mindre hensiktsmessig er vi forberedt på
å gå inn i en diskusjon omkring det.

Pasienttilgang fra øvrige regioner er usikker. Helse Nord har nylig instruert sine
foretak om å benytte rehabiliteringstilbud i egen region, mens Helse Vest over
lengre tid har vært tilbakeholdne i sin henvisningspraksis. Det foreligger heller ingen
avtale med øvrige regioner, noe som ikke gjør det økonomisk forsvarlig å gjøre faste
ansettelser og for øvrig etablere et langsiktig forpliktende tilbud til disse regioner.

Innenfor bygningsmassen ved epilepsisenteret i Sandvika (SSE) vil det imidlertid
være mulighet for å ta noen pasienter også fra andre regioner. Dette vil
representere en merkostnad, som er tenkt finansiert gjennom kontinuasjon av
kurdøgnpris knyttet til pasienter fra disse regioner.

Budsjett/kostnadsoverslag
(helårseffekt i 2007-kroner)

Driftsut ifter, faste
Personalkostnader se vedle 3 kr 8 350 000
Vedlikehold og drift av bygningsmasse-.. kr 200 000-
Sum Driftsut ifter, faste kr 8 550 000
Driftsut ifter,  variable
Mat, inkludert kolonialvarer kr 600 000
Medisiner kr 320000
Telefon, kabel-tv o internett kr 15 000
Mil'øtiltak kr 110000
Fagutvikling _ kr 100 000
Oppgradering av inventar, inkl.
overvåkin s sterner for anfall kr 500 000
Arbeidsrelaterte ros"ekt kr 100000
Sum Driftsutgifter, variable kr 1 745 000

Sum Faste o Variable ut ifter kr 10295000
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VEDLEGG 1

Rehabilitering av pasienter med lettere kognitive vansker

Vanskene kan være diffuse og pasienten må bli kjent med egne ressurser og mulige
problemer og under oppholdet lære seg å kompensere for egen svikt. Dvs. det
foreligger et potensial med tanke på evnen til nylæring, og oppmerksomhet /
hukommelse fungerer på et slikt nivå at det er mulig å tenke seg den enkelte pasient
i vanlig arbeid. Pasienten har selvinnsikt og forståelse for hva egen svikt vil
innebære. Dette er viktig med tanke på motivasjon.

Rehabiliteringen består i å finne ut hvilket arbeid som kan være aktuelt. Trene
målrettet med tanke på yrkesrelaterte oppgaver. Øve seg i uvante sosiale
situasjoner som bruk av offentlig kommunikasjon, kafe- besøk, handle i butikk og
omgås arbeidskollegaer. Ved behov trene på å kunne bo alene og klare mest mulig
av hverdagens gjøremål.

Involverte yrkesgrupper:

Ergoterapeuter:
Det vil bli viktig å trene både på PADL og 1ADL for å oppnå økt selvstendighet i hverdagen,
samt trening av yrkesforberedende/yrkesreiaterte aktiviteter. Ergoterapeuten kartlegger
pasientens ressurser og begrensninger, og vet noe om hvilke krav arbeidet stiller til
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pasienten sett i forhold til funksjonsnivå. I tillegg vil det være nødvendig med utprøving av
aktuelle hjelpemidler under rehabiliteringsoppholdet.

Fysioterapeut:
Fysioterapeuten vil bli viktig med tanke på vurdering av motorisk funksjon og fysisk
utholdenhet.
• Det bør legges inn fysisk trening innenfor de rammer som pasienten evner med tanke på

egen  sykdom. Dette for å gi pasienten en mulighet til å bli kjent med egne fysiske
grenser, og hvordan kroppen og epilepsien reagerer på fysisk aktivitet. Dette kan skje
som del av et individuelt opplegg eller som gruppeaktivitet. Vi mener at særlig
gruppetilbud vil stimulere til større motivasjon for å oppsøke et aktivitetstilbud hjemme.

• Vurdering, utprøving og tilpassing av stillings- og bevegelseshjelpemidler i samråd med
lokalt hjelpeapparat.

• Veilede og undervise pasienten og personer nær pasienten i forhold til effekten av fysisk
aktivitet og viktigheten av å opprettholde en aktiv hverdag.

• Individuell behandling av f.eks. fallskader ogleller senfølger.
• Henvise og evt. å utforme forslag til videre oppfølgning lokalt.

Pedagog/spesialpedagog:
Det må avveies hva som egner seg best - en pedagog med friskhelseperspektiv eller en
spesialpedagog med læringsvanskeligheter som utgangspunkt. I alle tilfelle bør pedagogen
sjekke lesing, skriving, regning og bruk av PC med tanke på yrkesrelaterte muligheter og i
løpet av oppholdet sette noen læringsmål.

Aktivitør:
Dette er en yrkesgruppe som kan delta i opptrening med tanke på sosialisering - bruk av
offentlig kommunikasjon, kafedrift, gartnerdrift osv. Allsidig yrkesgruppe som evner å vurdere
aktivitetsmuligheter i samarbeid med tverrfaglig team.

Sosionom:
Det blir viktig å vurdere psykososial  status  de betydningsfulle andre nettverket rundt den
enkelte pasient. I tillegg blir det viktig å følge opp at pasienten mottar alle velferdsordninger
som gjelder. Et nært samarbeid med NAV er en forutsetning for å kunne lykkes med
yrkesrettet rehabilitering.
Sosionomen kan derfor:
• Bidra med hjelp for å løse praktiske, økonomiske og sosiale problemer for pasienten og

hans familie.
• Gi råd og veiledning om framtidige arbeidsmuligheter og eventuelt nye yrkesvalg relatert

til den enkeltes pasients anfallssituasjon og kognitive vansker. Sosionomen må her
samarbeide med de andre fagpersonene ved SSE og være orientert om hvilke
muligheter som finnes på hjemstedet.

• Telefonkontakt med relevante etaterlsamarbeidspartnere, innhenting av
søknadsskjemaer og om nødvendig gi praktisk hjelp til utfylling, samt skrive nødvendige
uttalelser/sosialrapporter til relevante tjenesteytere.

• Informasjon til pasienten om individuell plan og eventuelt samarbeide med
hjemkommunen om utarbeidelse av planen.
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VEDLEGG 2

Rehabilitering av pasienter med alvorlig kognitive vansker

Problemene er omfattende og pasienten har tydelig kognitiv svikt og alvorlige
funksjonstap. Dette kan gjelde språk, praksis, hukommelse, abstraksjon osv.
Etter at rehabiliteringspotensial er vurdert blir det viktig å avgrense hva målsettingen
med oppholdet skal være. Skal en konsentrere seg om at pasienten skal bli mest
mulig selvhjulpen? - øve opp sosiale evner? og/eller øve målrettet med tanke på
arbeid i en mulig vernet bedrift? Når dette er avklart kommer en fram til et realistisk
mål og legger opp et rehabiliteringsforløp.

Involverte yrkesgrupper:

Ergoterapeuter:
Ergoterapeuten vil i større grad legge vekt på funksjon og tilrettelegging ift den kognitive
svikten. Det vil bli lagt mer vekt på tilrettelegging av omgivelsene, og mindre vekt på tæring/
trening av nye ferdigheter. Fokus er på vedlikehold av ferdigheter.
Det vil bli viktig med tilrettelegging for både RADL og IADL for økt selvstendighet i
hverdagen. Videre vil arbeidet fokusere på tilrettelegging for mestring av arbeidssituasjonen.
Ergoterapeuten kartlegger pasientens ressurser og begrensninger, og vet noe om hvilke krav
arbeidet stiller til pasienten sett i fht funksjonsnivå. I tillegg vil det være nødvendig med
utprøving av aktuelle hjelpemidler under rehabiliteringsoppholdet.

Fysioterapeut:
Samme som ved de lettere vansker men at det kan være særlig relevant å trene
koordinering, balanse, bevegelighet. Fysisk utholdenhetstrening ved behov.
Særlig relevant kan det også for denne gruppe være med:
• Vurdering, utprøving og tilpassing av stillings- og bevegelseshjelpemidler i samråd med

lokalt hjelpeapparat, fordi de ofte ikke ser så mange pasienter med alvorlig svikt.
• Veilede og undervise personer nær pasienten i effekten av fysisk aktivitet og viktigheten

av å opprettholde en aktiv hverdag, hvis ikke pasienten selv er i stand til å ivareta dette.
• Individuell behandling av eks. fallskader og/eller senfølger av eks. CP.
• Henvise og evt. å utforme forslag til videre oppfølgning lokalt. Dette må skje i samråd

med det lokale hjelpeapparat, da det ikke er alle kommuner som har alle tilbud som f.eks.
terapiridning og varmtvannsbasseng.

Spesialpedagog:
Trene opp lesing, skriving og regning der  dette er mulig. I samarbeid med hjemkommune
videreføre treningen etter endt opphold.

Aktivitør:
Aktivere pasientene i løpet av dagen, la dem delta i aktiviteter for å vurdere hva de
klarer/ikke klarer.

Vernepleier:
Vernepleierne er spesialister på atferd. Pasienter med eventuelle atferdsavvik vil kunne
følges opp og treningsprogram utvikles. Det må foretas en grundig gjennomgang mht. om det
er nødvendig med vernepleier ut i fra målgruppen en satser på.
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Sosionom:
Pasientens nettverk - psykososiale situasjon er svært viktig for denne pasientgruppen.
Nettverket vil være viktig med tanke på selvhjulpenhet, mestringsfølelse og trivsel i
hverdagen. Dette er viktig fokus for sosionomen:
• Bidra til hjelp for å løse praktiske, økonomiske og sosiale problemer hos pasienten og

hans familie.
• Gi informasjon, råd, og veiledning om aktuelle trygderettigheter og kommunale

hjelpetiltak.
• I samarbeid med pasient/pårørende, tverrfaglig team og hjeminstansene vurdere

restarbeidsevne og muligheter for eventuelt varig tilrettelagt arbeid. Bidra til å øke
pasientens mestringsevne  både sosialt og i hverdagen hjemme ved å anbefale tiltak som
støttekontakt, ledsagerbevis, brukerstyrt personlig  assistanse, TT-kort etc.

• Overføring av informasjon og kontakt med det lokale hjelpeapparatet for å sikre
pasienten best mulig livskvalitet og en optimal selvstendig tilværelse etter
rehabiliteringsoppholdet.

• De fleste pasienter med epilepsi og alvorlig kognitiv svikt vil ha et livslangt hjelpebehov.
Individuell plan er et svært viktig virkemiddel for rehabilitering av denne pasientgruppen.
Sosionomen kan bidra til at det legges en individuell plan i hjemkommunen og
samarbeide rundt denne.

• For pasienter med alvorlig kognitiv svikt og epilepsi vil det være behov for
reisevirksomhet og samarbeidsmøter med hjemkommunen/arbeidsstedet for å sikre
nødvendig tilrettelegging, gi informasjon og skape trygghet før utskrivelse:
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VEDLEGG 3

Forslag til fagsammensetning og antall årsverk

Fa sammensetnin Årsverk
Psykolog/
Nevro s kolo 0,5

Sosionom 0,5

Er otera eut 2,5

Nevrolo /Le e 0,5

Vernepleier i turnus 2

Mil'Øarbeider i turnus 2

Avdelin ss ke leier 1
Epilepsisykepleier i
turnus i
Spesialpedagog,

eda o 2

S kepieieriturnus 4

Aktivitør i

F siotera eut i

Køkkenassistent i

Gartner 1

Sum totalt 20
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