Tjenestebeskrivelse
Koordinerende team for habilitering og rehabilitering
Målsetting
Teamets målsetting er å gi personer med funksjonsnedsettelser størst mulig grad av
selvstendighet og livskvalitet i dagliglivet ut fra egne forutsetninger.
Målgruppe
Personer med sammensatte funksjons- og deltakelsesvansker kan ha nytte av re-/habilitering.
Dette kan være på grunn av medfødte eller ervervete vansker. Det er mennesker som har
behov for assistanse for å oppnå, gjenvinne eller vedlikeholde sine optimale funksjons- eller
deltakelsesmuligheter. Det kan være på det fysiske, sansemessige, psykiske og/eller sosiale
plan, og i forhold til hjem, skole, arbeid og/eller fritid.
Tilbud
Koordinerende team for habilitering og rehabilitering
Koordinerende team er tverrfaglig og har medlemmer med kompetanse fra helse- og
sosialtjenesten og fra oppvekstsektoren. Teamet tilrettelegger for helhetlige og individuelt
tilpassede tjenester til personer med sammensatte og langvarige behov. Det er som regel
personer som har en større medfødt skade, personer som har fått en skade eller som har en
kronisk sykdom. Dette kan gjelde både voksne og barn. Koordinerende team tar imot
henvendelser som gjelder behov for tjenester over tid og fra flere instanser samtidig.
Når Koordinerende team får en henvisning foretar de en kartlegging av behovet for re/habilitering, og vurderer mulige tiltak. Enkelte tiltak kan i visse tilfeller ha en egenandel.
Ved langvarige og sammensatte behov kan det være hensiktsmessig å opprette en
ansvarsgruppe og utarbeide en individuell plan. Personer med sammensatte og langvarige
behov har krav på en individuell plan i henhold til pasientrettighetsloven. Det skal fattes
vedtak om individuell plan etter at planen er ferdig utarbeidet. Vedtaket kan påklages.
Koordinerende team skal være en ressurs og rådgiver for ansvarsgruppene. Teamet har
medlemmer i møtene for tildeling av kommunale boliger og i Rådgivende utvalg ved
Vekstbedriften Skaun Produkter AS.
Lovgrunnlag
Habilitering og rehabilitering er lovpålagte kommunale tjenester i henhold til
kommunehelsetjenesteloven, pasientrettighetsloven m.fl.
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Forventninger
Du kan forvente at all kartlegging, tiltak og evaluering blir gjort i samarbeid med deg.
Ansatte i teamet har taushetsplikt. Er det behov for tverrfaglig samarbeid for å yte deg best
mulige tjenester, kan du løse den/de aktuelle samarbeidspartnerne fra taushetsplikten ved å
skrive under en samtykkeerklæring. Du kan forvente at det blir gitt beskjed hvis en avtale må
avlyses, eller det blir gjort andre forandringer.
Vi forventer at du bidrar med relevante opplysninger og deltar aktivt i din egen
(re)habiliteringsprosess. Gi beskjed til koordinator, helst arbeidsdagen før, hvis du må avlyse
et møte.
Kontakt / søknad
Koordinerende team holder til i Rådhuset i Børsa og har møter annenhver uke. Teamets
telefonnummer er: 72 86 72 60 (leder), sentralbordet i Rådhuset: 72 86 72 00.
E-post: postmottak@skaun.kommune.no, nettsider www.skaun.kommune.no

