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Nasjonale føringer og suksesskriterier 
for gode koordinerende enheter for 
habilitering og rehabilitering

Konferanser høsten 2010

avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes
Avd minoritetshelse og rehabilitering
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Helsedirektoratets rolle

• Et fagorgan

• Fortolker av lov og regelverk

• Iverksetter av politikk

| 

Nasjonale krav og føringer i

• Forskrift om habilitering og rehabilitering

• Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering

• Rundskriv IS-1/2010 – Nasjonale mål og 
hovedprioriteringer for 2010

• Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial-
og helsetjenesten 2005 – 2015

• Samhandlingsreformen
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Habilitering og rehabilitering

• Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, 
planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, 
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 § 2
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Forskrift om habilitering og rehabilitering

• Kommunene § 8 :
Det skal finnes en 
koordinerende enhet for 
habiliterings- og 
rehabiliteringsvirksomheten 
i kommunen. Tjenestene 
som tilbys skal være synlige 
og lett tilgjengelige for 
brukere og samarbeidspartnere.”
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Krav til KE i forskrift om habilitering og 
rehabilitering

• Helseforetak § 13

”Det skal finnes en koordinerende enhet i 
spesialisthelsetjenesten som skal ha en 
generell oversikt over habiliterings- og 

rehabiliteringstiltak i helseregionen. Enheten 
skal også ha oversikt over og nødvendig 
kontakt med habiliterings- og 
rehabiliteringstjenesten i 
kommunehelsetjenesten.”
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Nasjonal strategi for habilitering og 
rehabilitering 2008 - 2011

• ”Rehabilitering har ikke den posisjon og 
prestisje i helse- og omsorgstjenesten som de 
overordnede helse- og velferdspolitiske 
målene tilsier. Det overordnede målet for 
rehabiliteringsstrategien er å endre dette. 
Endringsarbeidet krever tiltak 

og innsats på mange områder 

og langsiktig utviklingsarbeid.”

St.prp.nr 1 (2007-2008)
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Nasjonal strategi for habilitering og 
rehabilitering

Ett av satsningsområdene i strategien:
• ”Individuell plan og koordinerende enheter er tiltak 

som er innført for å styrke rehabiliteringstjenestene, 
men som i dag ikke fungerer etter intensjonen.”

• Tiltak:
• Koordinerende enheter for habilitering og 

rehabilitering skal etableres i tråd med Forskrift om 
habilitering og rehabilitering §§ 8 og 13.
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Koordinerende enhet for habilitering og 
rehabilitering

• Skal etableres i tråd med intensjonen og bidra til å
styrke rehabiliteringstjenestene

• Skal være et kontaktpunkt for eksterne og interne 
samarbeidspartnere – et sted å henvende seg

• Skal være en pådriver for kartlegging, planlegging og 
utvikling av rehabiliteringsvirksomheten generelt

• Skal være tydelig plassert og lett tilgjengelig

• Naturlig at KE i kommunene har et overordnet ansvar 
for at ordningen med individuell plan fungerer – et 
tverrsektorielt systemansvar
(Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011)
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Rundskriv IS-1/2010 – Nasjonale mål og 
hovedprioriteringer

Informasjon til regionale helseforetak

• ”Etablering av koordinerende enhet for habilitering 
og rehabilitering (KE) med definert rolle tydelig 
plassert i organisasjonen og med nettverk ut mot 
kommunene. Kontaktinformasjon om KE både i 
spesialisthelsetjenesten og i de kommuner som 
hører til i opptaksområdet bør være å finne på
helseforetakenes/lokalsykehusenes nettsider.”
(pkt 2.2.3)
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Rundskriv IS-1/2010 – Nasjonale mål og 
hovedprioriteringer

Informasjon til regionale helseforetak

• ”Spesialisthelsetjenesten skal etablere og 
videreutvikle KE som kontaktpunkt for 
samhandling med KE i kommunene. Dette må
være en integrert del av samhandlingsstrukturen 
med kommunene. Spesialisthelsetjenesten skal 
samhandle med kommunene i arbeidet med 
individuelle planer og bidra til tidlig oppstart av 
planprosesser.” (pkt 2.3.2.3)
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Rundskriv IS-1/2010 – Nasjonale mål og 
hovedprioriteringer

Informasjon til kommunene

• ”Etablering av koordinerende enhet for habilitering 
og rehabilitering (KE) med definert rolle tydelig 
plassert i organisasjonen.

• KE skal ha tverrsektorielt ansvar for at ordningen 
med individuell plan fungerer i kommunen 
(systemansvar).” (pkt 2.3.2.1) 

• Kommunene skal tydeliggjøre sin rolle som 
forankringspunkt for individuelle planprosesser. 
(pkt 2.3.2.1)
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Rundskriv IS-1/2010 – Nasjonale mål og 
hovedprioriteringer

• Informasjon til fylkesmannen

• ”..være pådriver overfor kommunene og følge opp 
med råd, veiledning og kompetanseheving knyttet til 
tiltak som er pålagt kommunene i oppfølging av 
strategien. Jfr informasjon til kommunene.”
(pkt 2.3.2.2)

• ”Fylkesmannen skal også understøtte samhandling 
mellom nivåene.” (2.2.2)
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Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i 
sosial- og helsetjenesten 2005 - 2015

Tjenester av god kvalitet

• er virkningsfulle

• er trygge og sikre

• involverer brukere og gir dem innflytelse

• er samordnet og preget av kontinuitet

• utnytter ressursene på en god måte

• er tilgjengelige og rettferdig fordelt
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Samhandlingsreformens målsettinger

1. Gjøre tjenestene mer helhetlige og koordinerte for 
brukerne

2. Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet 
gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid 
samt satsing på egenmestring. 

3. Redusere bruk av sykehustjenester ved at en større 
del av tjenestene blir levert i kommunene der det er 
kostnadseffektivt. 

Verdens friskeste befolkning & 

verdens beste helsevesen!

(Statsminister Jens Stoltenberg, Helsekonferansen mai 2010)
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Perspektiver på god praksis – hva vet vi?

• Finnes det KE i kommuner og i 
spesialisthelsetjenesten

• Funksjon og rolle til KE i kommunene

• Funksjon og rolle til KE i 
spesialisthelsetjenesten

• Perspektiver på god praksis

• Veien videre
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Finnes det KE i kommunene og i 
spesialisthelsetjenesten?

Status kommune
• I kartlegging foretatt av Fylkesmennene i 2007-2008 

oppga alle kommunene adresse til en koordinerende 
enhet for habilitering og rehabilitering

• I ny kartlegging av Fylkesmennene i 2009 var det et 
fåtall som tilkjennega at de ikke hadde etablert KE. Mye 
utviklingsarbeid på gang. Samme undersøkelse viste at 
mange hadde systemansvar for IP. 
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Finnes det KE i kommunene og i 
spesialisthelsetjenesten?

Status spesialisthelsetjenesten
• Det er etablert koordinerende enhet for habilitering og 

rehabilitering på regionalt nivå i alle fire helseregioner.

- Enhetene er godt etablert og har et eget nettverk seg imellom 

- Bygger nettverk og møteplasser ut mot KE i helseforetak og 

kommuner

- Er pådrivere og koordinerer tiltak i ReHabiliteringsuka

• KE er i økende grad etablert på helseforetaksnivå, slik 
Helsedirektoratet anbefaler. Her gjøres et betydelig 
utviklingsarbeid i regi av regional KE. 
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Funksjon og rolle til KE i kommunene

• Kartlegging av KE i 192 kommuner 
– Synovate, januar 2009 

• Rapport:

”Undersøkelse om rollen til
koordinerende enhet for 
habilitering og rehabilitering
i kommunene” (2009)
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I hvilken grad KE har ulike roller
I hvilken grad har koordinerende enhet for re-/habilitering i din kommune følgende roller:
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2.A.10 Initierer og følger opp kompetanseutvikling tverretatlig

2.A.9 Initierer og følger opp kompetanseutvikling tverrfaglig

2.A.12 Bidrar til brukermedvirkning på systemnivå

2.A.8 Er pådriver for tverretatlig  samarbeid

2.A.1 Er en tydelig adresse i kommunen for habilitering og rehabilitering

2.A.2 Har oversikt over behov for habilitering og rehabilitering i

kommunen

2.A.6 Er knutepunkt for samarbeid på tvers av nivåer

2.A.5 Har systemansvar for Individuell plan (IP) (lager rutiner, er

ansvarlig for opplæring, har oversikt over antall planer med mer)

2.A.4 Har god oversikt over rehabiliteringstilbud i

spesialisthelsetjenesten

2.A.7 Er pådriver for tverrfaglig samarbeid

2.A.11 Bidrar til brukermedvirkning på individnivå

2.A.3 Har god oversikt over rehabiliteringstilbud i kommunen

I meget stor grad I ganske stor grad I verken stor eller liten grad I ganske liten grad I meget liten grad Vet ikke
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Innhold og funksjon KE – spes.h.tj.

Oppgaver som KE kan evt skal ha jfr forskrift og føringer:
• Har oversikt over rehabiliteringstilbud i helseregionen inkludert 

eget HF.
• Har oversikt over rehabiliteringstilbud i kommunene.
• Er fast kontaktpunkt for informasjon og samhandling med 

kommunene.
• Har en nettverksdriverfunksjon på tvers av kommunegrenser –

rehabiliteringsnettverk. 
• Har systemansvar for individuell plan i helseforetaket (rutiner,

opplæring med mer).
• Har en pådriverrolle knyttet til kompetanseheving på feltet. 
• Har en veilederrolle internt og ut mot kommunene.  
• Bidrar til brukermedvirkning individ/systemnivå
• Er involvert i arbeidet med samarbeidsavtaler med kommuner og 

øvrige samarbeidspartnere
• …………………
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Status - organisering

Suksesskriterier for god praksis i forhold til 
organisering av KE i kommunene

• Kvalitativ undersøkelse i fem kommuner, 
okt - des 2009, rapport januar 2010, Rambøll

- Hva er viktige faktorer og rammebetingelser for at KE, 
som enhet på systemnivå, skal kunne legge til rette for 
god koordinering på individnivå? 

- Med utgangspunkt i de roller 
og funksjoner enhetene er ment å
ha.  

| 

Perspektiver på god praksis
• God administrativ og praktisk forankring

• sikre at enhetens koordineringsansvar 
ivaretas uavhengig av personer

• Legitimitet blant tjenesteytere / samarbeidspartnere
• enhets-/sektorovergripende rolle

• God informasjon om rolle og funksjon til både 
tjenesteytere / samarbeidspartnere og brukere

• Etablerte og gode samarbeids- og 
kommunikasjonsstrukturer på tvers av 
tjenesteområder

• System for opplæring av koordinatorer for individuell 
plan

Kommunene fremhever systemansvaret for IP som ett 
av de viktigste ansvarsområdene. (Rambøll)
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Perspektiver på god praksis

• Felles forståelse på tvers av enheter av hva 
habilitering og rehabilitering innebærer

• Samarbeid med spesialisthelsetjenesten -
nettverk

• Tydelig ansvarsfordeling mellom enheter, og 
tydelighet overfor brukere 

• Nedskrevne prosedyrer, rutiner og håndbøker

• Fleksibilitet

God praksis er ikke avhengig av en type organisatorisk 
løsning. (Rambøll)
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Nytten av koordinerende enhet

Kommunen:

• Bedre oversikt på tvers av sektorer

• Bedre ressursutnyttelse

• Færre klager

• Mer tverretatlig samhandling – mer 
effektiv tidsbruk

Et av de viktigste momentene som vi ser på tvers av 
casene er den økte oversikten som tilføres 
tjenesteapparatet generelt. (Rambøll)
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Nytten av koordinerende enhet

Tjenesteytere:

• Ett sted å henvende seg gir mindre 
usikkerhet

• Felles opplæring i IP

• Felles opplæring og møteplasser for 
koordinatorer

Synlighet og tilgjengelighet for samarbeidspartnere er 
viktigere enn synlighet og tilgjengelighet for 
tjenestemottakerne (Rambøll)
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Nytten av koordinerende enhet

Brukere:

• Fremmer bruk av IP

• Færre personer å forholde 
seg til

• Rehabilitering får økt 
prioritet

• Fremmer brukermed-
virkning

• Bedre og mer rettferdig 
tilbud

Kommunene oppgir positiv nytte av å ha etablert en 
koordinerende enhet for re-/habilitering (Rambøll)
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Utfordringer / muligheter

• Funksjon og rolle i henhold til forskrift og 
nasjonale føringer

• Synlig og etablert

• Ledelsesforankring – tydelig mandat

• Få fram kunnskap om god praksis og om hva 
som ”virker”

Ansatte i koordinerende enhet opparbeider seg 
betydningsfull kompetanse innen samhandling og 
koordinering. De ser ut til å ha utviklet et helhetlig 
perspektiv og en dypere innsikt i hvordan brukerne 
opplever tjenestetilbudet. (Rambøll)
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Viktige publikasjoner fra Helsedirektoratet

• NY: Knutepunkt for koordinering, IS-1841

• Takk for hjelpen, IS-1762

• Perspektiver på god praksis, IS-0288

• Individuell plan 2010, IS-1253

• Samhandling gir god praksis, IS-1676

• Gjør det så enkelt som
mulig, IS-1544
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