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Habiliteringstjenesten – en 
historisk overlevelse som det 
fortsatt er behov for 

 Ansvaret for tidligere beboere i HVPU ble overført 
til kommunene i 1991 

 Kommunene ville ikke kunne få kompetanse til å 
ivareta alle påkrevde tjenester.  

 «Spisskompetansen» i HVPU fortsetter sin 
virksomhet i fylkeskommunen som 
«habiliteringstjeneste» 

 Barnehabilitering er i stor grad siste rest fra de 
nedlagte vandføreheimene 



Det mangler ikke på 
styringsdokumenter for 
habiliteringsfeltet 



Det mangler ikke på 
styringsdokumenter for 
habiliteringsfeltet 

Helsedirektoratets internettside innheholder: 

 

  41 artikler om habilitering 

 49 publikasjoner om habilitering 

 6 artikler om tilskudd 

 I tillegg kommer et omfattende lovgrunnlag 



Erfaringer med 
habiliteringstjenestene 

 Habiliteringstjenestenes kapasitet, kompetanse og 
arbeidsområder varierer enormt 



Utfordring 

 Til tross for mye lovverk, forskrifter, rundskriv og 
veiledere, er det uklart hva habiliteringstjenestene 
skal være og hvilke oppgaver de skal betjene.  
 
Unntaket er regelverket om bruk at tvang og makt 
overfor mennesker med utviklingshemning. Her har 
habiliteringstjenesten en klar oppgave. 



Utfordring knyttet til uformelle 
makstrukturer 

Kjennetegn ved habiliteringstjenesten:  

 

 Et stykke fra Helseforetakenes kjernevirksomhet 

 En svært liten del av Helseforetaket 

 Tilbud rettet mot en svært liten gruppe av 
befolkningen 

 Svake profesjoner er involvert 

 Svake institusjoner er involvert 

 Brukergrupper med svak stemme 





«Teknologien skal legge til rette for at all nødvendig 
informasjon er tilgjengelig ved behov der hvor 
pasienten befinner seg for å ivareta sømløse 
pasientforløp.» (Side 133). 

 

Kanskje teknologien ikke er flaskehalsen? 

  





Samhandlingsreformen – fra 
vondt til værre 

 Samhandlingsreformen er det siste i en rekke av 
mislykkede forsøk på å få styring med sykehusene 

 Samhandlingsreformen er stor og vil skygge for spesielle 
behov med liten utbredelse 

 Samhandlingsreformen spiller ballen over til kommunene, 
det stedet hvor NFU sliter mest. I tillegg er det så mange 
av disse kommunene at NFU har ikke sjanse til å bidra i alle 

 Samhandlingsreformen har uklar finansiering 



Positive trekk i tiden 

 Fastlegeforskriften 

 Presisering av henvisningsplikten 

 Krav om hjemmebesøk av fastlege 

 Stortingsmelding om levekårene for mennesker med 
utviklingshemning 

 «Vi sprenger grenser», et program for å sikre en god skole 
også for mennesker med utviklingshemning 

 En del prosesser på gang når det gjelder vold, overgrep 
ol. 

 Pressen er blitt mer interessert i situasjonen til 
mennesker med utviklingshemning. 



Råd til forsamlingen 

 Presiser og konkretiser hva tjenesten skal utøve og hva 
tjenesten ikke skal utøves. Presiser på en slik måte at det 
er mulig for kommunene og tjenestemottakerne å være 
uenige 

 Rapporter om oppgaver som burde vært utført, men som 
ikke lar seg utføre 

 Skap brede nettverk av fagforeninger, KS, fagnettverk, 
profesjoner, brukerorganisasjoner 

 Henvis til habiliteringstjenesten 



Råd til forsamlingen 

 Skriv høringsuttalelser 

 Kom med innspill til stortingsmeldingen om levekårene for 
mennesker med utviklingshemning 

 Bruk Fylkesmannen, Helsetilsynet og helsedirektoratet 

 Bruk NAKU, spesielt kunnskapsbanken 


