
LOST IN TRANSITION
RUTINER FOR OVERFØRING 

FRA HABU TIL HAVO

Fysioterapeut Daniel Solheim 

St. Olavs hospital/Trondheim kommune 



Spørreundersøkelse

Per mail til barne- og voksenhabiliteringene 

– Sendt ut i to omganger 

– 38 besvarelser likt fordelt mellom barne- og voksenhab.

– Besvarelser fra alle regionale helseforetak



Hvilke pasienter overføres 
til voksenhabilitering?

16,5 %

67 %

16,5 %

Alle Noen Ingen

Kommentarer

• Alle som følges opp ved HABU

• Etter ønske fra pasient/pårørende

• Videre kartleggingsbehov

• Ved spesielt komplekse behov

• «Tyngre grad» av CP

• HAVO ligger under psykiatrien og følger bare 

opp adferdsvansker



Hvordan overføres
pasienter fra
barnehabiliteringen?

Kommentarer på «Annet»:

• Overfører ikke saker

• HAVO vil ha henvisning fra

fastlege

• HAVO vil ha henvisning fra

kommunehelsetjenesten

• Overføres internt: HAVO og

HABU er samlokalisert
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Hvilke kriterier har 
voksenhabiliteringen for å godta
overføringshenvisninger?

Kommentarer

• Lav terskel for å starte saker

• Komplekst og sammensatt

• Kapittel 9

22 %

67 %

11 %

Alle startes opp

Vurderer behov utfra henvisningsårsak

Starter opp primært basert på GMFCS grad

Andre kriterier



Hvordan mottas
henvisning fra
barnehabiliteringen?

Kommentarer på «Annet»

• HAVO og HABU er samlokalisert

• Savner oppsummerende

epikriser/journalnotat
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Henvisning med begrunnelse i pasients alder – ren overføring 

uten videre spesifikasjon

Oppsummerende epikrise

Konkret henvisning over hva som er ønsket fulgt opp

Invitasjon til sammarbeidsmøte – uten formell henvisning

Per telefon/elektronisk - uten formell henvisning

Pasient/pårøende/lokalt hjelpeappart tar selv kontakt

Annet



«Vi overfører noen saker som blir avslått fordi behovet er f.eks. å bli 

innkalt om 1-2 år for å følge opp - men ikke konkrete tiltak akkurat 

når vi avslutter - det blir avslått med beskjed om at de kan henvise 

på nytt når det er behov. For foreldrene oppleves dette som om de 

mister fotfestet - men HAVO har ikke rutiner for å ha saker åpne og 

å innkalle til kontroller/oppfølginger om 1-2 år f.eks»



Åpne saker uten aktiv oppfølging 
hos HAVO

Årsaker

• Etter avtale med pasient/pårørende i påvente 

av endring i livssituasjon

• Slippe stadige ny-henvisninger ved nye 

problemstillinger

• Oppfølging av kognitive utfordringer

• Kapittel 9

• Opprettes venteliste med innkalling f.eks. 2-3 år 

frem i tid

11 %

0 %

39 %

50 %

Standard prosedyre på alle saker Etter GMFCS grad

Andre årsaker Har ikke slike saker



TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN


