
Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling 
mellom kommuner og 

spesialisthelsetjenesten på 
rehabiliteringsområdet 

...og litt om utviklingen på 
rehabiliteringsområdet ellers 
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Om Helsedirektoratet 

Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt 

• Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 

 

Har også oppgaver fra  

• Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) 
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Helsedirektoratets plass i 
forvaltningen 
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Helsedirektoratets roller 

Helsedirektoratet utfører sitt oppdrag med 

utgangspunkt i rollene som 
• Fagorgan 

• Regelverksforvalter 

• Iverksetter av politikk på helse- og omsorgsområdet 
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Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-
2011 
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Bakgrunnen for strategien 

• 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. 
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Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015 
  

 
Strategiske mål for habilitering og rehabilitering: 

 
2011 kan betraktes som en stafettveksling mellom Nasjonal strategi 
for habilitering og rehabilitering 2008–2011 og Nasjonal helse- og 
omsorgsplan 2011–2015. Den nasjonale strategien definerte ti 
utviklingsområder som det har vært arbeidet med i perioden. Flere 
av de mest sentrale av disse er videreført og forsterket som 
målsettinger i samhandlingsreformen. 

 



Rehabilitering i dag 

• Både samhandlingsreform og den Nasjonale 
helse- og omsorgsplanen er i utgangspunktet 
godt nytt for rehabiliteringsfaget. Viktigheten 
av rehabilitering er tungt understreket i disse. 
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Mange nye lover og forskrifter, viktigst i denne sammenhengen: 

 

• Ny forskrift om habilitering og rehabilitering, 
individuell plan og koordinator  

 

Merk også: 

• Helse- og omsorgstjenesteloven 

• Spesialisthelsetjenesteloven 

• Folkehelseloven 

• Pasient- og brukerrettighetsloven 
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Definisjonen av rehabilitering står ved 
lag 

• Habilitering og rehabilitering er 
tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare 
mål og virkemidler, hvor flere aktører 
samarbeider om å gi nødvendig bistand til 
pasientens og brukerens egen innsats for å 
oppnå best mulig funksjons- og 
mestringsevne, selvstendighet og deltakelse 
sosialt og i samfunnet.  
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Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 

 
 
Helsedirektoratet fikk i 2011 i oppdrag å lede en 
arbeidsgruppe bestående av representanter for 
kommunene, de private 
rehabiliteringsinstitusjonene, 
spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjoner.  
 
Gruppen skulle gi en faglig anbefaling om 
innholdet i rehabiliteringstilbudet i  
spesialisthelsetjenesten og i  
kommunehelsetjenesten. 
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Bakgrunn for prosjektet 

 Samhandlingsreformen innebærer at kommunene skal få 
en sterkere ansvars- og oppgavemessig rolle bl.a. på 
rehabiliteringsområdet.  

 
 Spesielt er det viktig at pasienter som bør få et 

rehabiliteringstilbud i nær tilknytning til hjemmet, eller 
som har stort behov for tverrfaglig oppfølging over tid, 
får tilbud i kommunen. 

 
  



|  

Arbeidsgruppens sammensetning 
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Oppdrag 1 
a) En gjennomgang av dagens pasientforløp for pasientgrupper innen somatiske 

 fagområder der rehabilitering eller opptrening er en sentral del av forløpet 

 

b) En beskrivelse av ønsket forløp for de samme pasientgruppene med vekt på hvilke 

 deler av tilbudet som bør være døgntilbud og dag/polikliniske tilbud, hvilke tjenester 

 som bør tilbys i pasientens nærmiljø og hvilke deler av forløpet som bør være 

 henholdsvis kommunehelsetjenestens og spesialisthelsetjenestens ansvar. Det skal 

 også gjøres en vurdering av hvilke forutsetninger som bør være til stede, f. eks med 

 hensyn til kompetanse, for at tjenestene skal kunne tilbys i kommunen. Beskrivelsen 

 skal ta utgangspunkt i dagens kunnskap om effekt av ulike rehabiliteringstilbud. 

 

c) Basert på gjennomgangen i punkt a) og b) skal gruppen gi en anbefaling om 

 avgrensning av innholdet i rehabiliteringstilbudet i kommunehelsetjenesten og 

 spesialisthelsestjenesten. Anbefalingen skal gjøres på et faglig grunnlag uavhengig av 

 hvem (sykehus, private institusjoner eller kommuner) som faktisk leverer disse 

 tjenestene i dag. 
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Oppdrag 2 

 I samarbeid med relevante aktører bes 
Helsedirektoratet om å gjøre en gjennomgang 
av dagens tilbud i de private 
rehabiliteringsinstitusjoner basert på 
anbefalingene i oppdrag 1. Målet med 
gjennomgangen skal være å avklare hvilke 
deler av tilbudet som ut fra en faglig vurdering 
bør være kommune- og 
spesialisthelsetjenestens ansvar. 
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Arbeidsgruppas anbefalinger   

Modell for fordeling av ansvar og oppgaver mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten 
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Øvrige anbefalinger 

Anbefalingene er ellers inndelt i følgende 7 
hovedkapitler: 
 
• Ansvarsfordeling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunen og 

spesialisthelsetjenesten 
• Prioritering 
• Koordinering og samhandling 
• Rehabilitering som døgntilbud eller dagtilbud/poliklinikk 
• Statistikk og kvalitet 
• Kompetansehevning 
• Undersøkelser og forskning 

 
På de følgende lysbildene kommer noen eksempler på 
mer detaljerte anbefalinger under hvert hovedkapittel 
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Ansvarsfordeling 

• Styrket kompetanse og økt faglig bredde i kommunen. Tilgang til 
profesjonsspesifikk fagkompetanse på høgskole-/ universitetsnivå relatert til behov 
på minimum følgende områder: 

– kognitive vansker 

– kommunikasjonsvansker 

– fysisk, psykisk og sosial funksjon  

– funksjon knyttet til aktivitet og deltagelse (ADL) 

– sansetap 

– livsstilsproblematikk 

– hjelpemidler og bolig 

– universell utforming 

– sosioøkonomiske forhold 

– tverrsektoriell samhandling (NAV, arbeid, skole, spesialpedagogikk, fritid etc) 
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Ansvarsfordeling 

• Privatpraktiserende fysioterapeuter, fastleger 
og evt. øvrige private tjenesteytere som har 
avtale med kommunen må være integrert i 
kommunens tverrfaglige rehabiliteringsarbeid. 

– avtaler og finansiering av privat fysioterapi må 
bygge opp under dette  

– private tjenesteytere må også tilfredsstille krav til 
universell tilgjengelighet  
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Ansvarsfordeling 

• Kommunene trenger å få tilført mer ressurser for å kunne håndtere større 
oppgaver på rehabiliteringsområdet, blant annet som en konsekvens av at noe av 
det som i det innsatsstyrte finansieringssystemet omtales som ”vanlig” eller 
poliklinisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten bør overføres til kommunene.  

– flere tverrfaglige rehabiliteringstilbud i hjemmet 

– opprette flere dagrehabiliteringstilbud, for eksempel i tilknytning til 
samlokaliserte og –organiserte tilbud (lokalmedisinske sentra,  
rehabiliteringssentra eller lignende) eller dagsentra 

– opprette flere døgnrehabiliteringstilbud, for eksempel i tilknytning til 
samlokaliserte og –organiserte tilbud (lokalmedisinske sentra,  
rehabiliteringssentra eller lignende) 
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Ansvarsfordeling 

• Totalt sett skal rehabiliteringsaktiviteten i 
spesialisthelsetjenesten økes innen utgangen av 
2015. 

• I helseforetakene skal det gjøres mer ”kompleks 
rehabilitering” og mindre ”vanlig rehabilitering” 
slik denne inndelingen er i regelverket for 
innsatsstyrt finansiering. Regelen om fordeling i 
forholdet 30/70 mellom ”kompleks” og ”vanlig” 
rehabilitering i spesialisthelsetjenesten foreslås 
fjernet. 
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Ansvarsfordeling 

• Spesielt innen områdene artrose og overvekt / livstilsproblematikk må 
pasienter overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunale tilbud.  

 

 Tidlig rehabilitering av for eksempel hjerte, lunge, slag- og kreftpasienter 
skal fortsatt ligge i spesialisthelsetjenesten, men mye av den senere 
rehabiliteringen skal økes/ styrkes i helse- og omsorgstjenesten i 
kommunen.  

 

 Rehabilitering, spesielt i tidlig fase, av pasienter med spinalskade, 
traumatisk hodeskade, amputasjoner, multitraumer og sjeldne diagnoser 
er noe som spesialisthelsetjenesten fortsatt må ha hovedansvaret for. 
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Prioritering 

• Prioriteringsforskriften og 
prioriteringsveilederne brukes ved vurdering 
av henvisninger fra fastlege til 
spesialisthelsetjenesten. Det finnes ingen 
lignende systematikk knyttet til prioriteringer 
internt i helse- og omsorgstjenesten i 
kommunen eller internt i 
spesialisthelsetjeneste. Det må utarbeides 
kriterier for prioritering innen 
rehabiliteringsfeltet. 
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Koordinering og samhandling 

• Nasjonal veileder for lovpålagte samarbeidsavtaler anbefaler at 
samarbeidet mellom koordinerende enhet for habilitering og 
rehabilitering i henholdsvis kommune og helseforetak beskrives i avtalene. 

• Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering må ha en sentral 
rolle i samhandling på tvers av fag og sektorer: 

– mellom de forskjellige tjenesteyterne i kommunen / rehabiliteringsteamet 
(herunder også for eksempel fastleger, private fysioterapeuter og syns- og 
hørselskontakter) 

– mellom rehabiliteringstjenester og pleie- og omsorgssektoren 

– interkommunalt 

– mellom kommune og spesialisthelsetjeneste 

– tverrsektorielt 
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Koordinering og samhandling 

• Det bør utarbeides beskrivelser av 
standardiserte forløp for store pasientgrupper 
i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten 
og kommunene 
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Koordinering og samhandling 

• Alle pasienter og brukere med rett til 
individuell plan og koordinator skal få det 
dersom de ønsker det  
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Statistikk og kvalitet 

• Bedre statistikk på rehabiliteringsområdet 
– kommunal rehabiliteringsaktivitet som ikke fanges opp av 

IPLOS-statistikken må registreres 

– det opprettes spesifikke kvalitetsindikatorer for 
rehabilitering i kommunen 

– videreutvikle og forbedre aktivitetsdata (både knyttet til 
ICD-10 og prosedyrekoder) innen både habilitering og 
rehabilitering.  

– det opprettes flere kvalitetsindikatorer for rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten, blant annet knyttet til initiering av 
individuell plan 
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Kompetansehevning 

• Kompetansen innen rehabilitering må økes 

– det opprettes flere muligheter og incentiver for 
kompetanseøkning innen rehabilitering, spesielt 
av praktisk og direkte pasient-/brukerrettet art 

– økt fokus på utvikling av veiledningskompetanse  
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Undersøkelser og forskning 

• Det er behov for økt kunnskap om 
rehabilitering 

– det iverksettes større kartlegginger/utredninger 
om behov for rehabilitering 

– det iverksettes forskning på helhetlige 
rehabiliteringsprosesser 

– øremerket satsning på forskning innen 
rehabilitering.  
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Her presenteres det viktigste innholdet fra den 

delen av rapporten som besvarer deloppdrag 2 

Deloppdrag 2 
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Statistikk fra deloppdrag 2 



Anbefalinger deloppdrag 2 
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Forts anbefalinger deloppdrag 2 
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Forts. anbefalinger deloppdrag 2 

• Progredierende nevrologiske tilstander, samt andre nevrologiske tilstander som for eksempel 
CP (Cerebral Parese), bør komme høyere opp på statistikken over pasienter som får tilbud i 
de private rehabiliteringsinstitusjonene. Her bør det også være lettere å få gjentatte opphold. 
Rehabiliteringsinnsats for å vedlikeholde funksjonsnivået best mulig vil være sentralt. 
Samhandling med kommunene må styrkes, deltagelse i arbeid med individuell plan samt 
ambulant virksomhet. Dette er grupper det også må fokuseres sterkt på i kommune og i 
spesialisthelsetjenesten for øvrig.  

• Hjerneslag med store komplekse funksjonsutfall over tid, for eksempel av kognitiv art, bør i 
større grad prioriteres plass i private rehabiliteringsinstitusjoner. Se ellers Nasjonal 
retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag  

• Barn og unge med funksjonsnedsettelser, særlig av sjelden art, bør vurderes innvilget tilbud i 
private rehabiliteringsinstitusjoner med stor erfaring på området i kombinasjon med andre 
tiltak. 

• Personer med store og sammensatte funksjonstap, som har et rehabiliteringspotensial, bør 
vurderes gitt et tilbud i de private rehabiliteringsinstitusjonene. 
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Forts. anbefalinger deloppdrag 2 

• Det innføres en ordning for fritt rehabiliteringsvalg knyttet til 
de private rehabiliteringsinstitusjonene 

• Det må satses sterkt på samhandling og ambulerende 
tjenester i de private rehabiliteringsinstitusjonene 

• Det må produseres bedre statistikk knyttet til 
rehabiliteringen som foregår i de private 
rehabiliteringsinstitusjonene 

• Det må satses på kunnskapsoppsummeringer og ny 
forskning for å legge til rette for videreutvikling av 
rehabiliteringsfeltet 
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Forts. anbefalinger deloppdrag 2 

• Handlingsplan for rehabilitering 

 Arbeidsgruppa anbefaler at det etableres en handlingsplan for 
rehabilitering, som bidrag til å styrke og prioritere rehabiliteringsfeltet i 
forbindelse med implementering av Samhandlingsreformen. Nasjonal 
strategi for habilitering og rehabilitering representerte en start på denne 
innsatsen som bør følges opp, bla. som følge av ny forskrift for habilitering 
og rehabilitering, individuell plan og koordinator. 

• Omstillingstilskudd 

 Det anbefales at omstillingstilskudd til de private 
rehabiliteringsinstitusjonene brukes til å stimulere utviklingen av 
samarbeidet mellom institusjonene og kommunene i henhold til 
intensjoner, mål og tiltak i samhandlingsreformen. 



…men hvordan har utviklingen vært de 
senere årene? 

  



Riksrevisjonens rapport 

• Riksrevisjonen publiserte i mars i år sin 
rapport:   

 

 Riksrevisjonens undersøkelse om 
 rehabilitering innen helsetjenesten. 



Noen av hovedfunnene i rapporten: 

• Samlet sett er det ikke mulig å måle en styrking av 
rehabiliteringsfeltet i spesialist-helsetjenesten i perioden 
2005 til 2010.  

• Aktivitet målt i DRG-poeng viser en reduksjon både innen 
vanlig og spesialisert rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten. 

• Manglende informasjon om rehabilitering i kommunene. 
Helsedirektoratet får noe informasjon gjennom KOSTRA og 
IPLOS, men informasjonen er oppstykket. Mangelen på 
gode måleindikatorer gjør det vanskelig å vurdere om 
kravet til styrking av kapasiteten er innfridd når det gjelder 
spesialist- og kommunehelsetjenesten sett under ett. 



Utviklingen i antall DRG-poeng etter 
helseregion 

  



Riksrevisjonsrapporten viser store variasjoner 
hva gjelder ventetid og rettighetstildeling på 

rehabiliteringsområdet 
 

• I 2010 varierte ventetidene fra 44 dager i Helse Sør-Øst 
til 75 dager i Helse Midt-Norge.  

 

• I 2010 varierte andelen med rett til nødvendig 
helsehjelp fra 16 prosent i Helse Nord til 61 prosent i 
Helse Vest. Mellom helseforetakene er variasjonen 
enda større. Én prosent av pasientene innen fysikalsk 
medisin og rehabilitering får rett til nødvendig 
helsehjelp ved Sykehuset Telemark, mens andelen var 
90 prosent ved Helse Førde. 

 



Individuell plan 



Årsaker til manglende IP 

  



Samdatarapporten 

•  Samdatarapport 2011 er Helsedirektoratets 
egen rapport om utviklingen innen 
spesialisthelsetjenesten. Ett av kapitlene 
omhandler rehabilitering.  



Datagrunnlaget i rapporten 

• Samdatarapporten har tatt utgangspunkt i 
ICD-10 statistikken. Samdatarapporten kan 
dermed fange opp rehabilitering som gjøres 
utenfor det innsatsstyrte 
finansieringssystemet, eller som eventuelt 
forsvinner i utregningen av DRG-poeng. 
Samdatarapporten kartlegger dag- og 
poliklinisk rehabilitering i tillegg til 
døgnrehabilitering. Samdatarapporten tar kun 
for seg spesialisthelsetjenesten.  



Hovedfunn i Samdatarapport 

• Fra 2010 til 2011 var det en nedgang på drøyt 4 500 pasienter som 
mottar rehabilitering. 

• Nivået av rehabiliteringspasienter var omtrent det samme i 2011 
som i 2007, og omfattet knappe 60 000 pasienter.  

• Fra 2007 til 2011 har det vært en nedgang i antallet pasienter som 
mottar et døgntilbud (-5 000) og en tilsvarende økning i pasienter 
som mottar et dag- eller poliklinisk tilbud. 

• Fra 2010 til 2011 var nedgangen i pasienter som mottok 
institusjonsbasert rehabilitering ved sykehus om lag 2 300 pasienter 

• Nedgangen ved private rehabiliteringsinstitusjoner var rundt 3 000 
pasienter.  

• Antallet dag- og polikliniske rehabiliteringspasienter økte med om 
lag 700 personer (totalt for sykehus og private institusjoner).  

• Også i 2010 var det en nedgang i antallet rehabiliteringspasienter. 



Utviklingstrekk hentet fra 
Samdatarapporten 

  



Oppsummering 

• Riksrevisjonsrapport og Samdatarapport viser 
begge at aktiviteten innen rehabilitering synes 
å være på vei ned. De synliggjør også at 
behovet for bedre statistikk er presserende. 
Dette gjelder spesialisthelsetjenesten, men i 
enda større grad helse- og omsorgstjenesten i 
kommunene. 
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Rettighetstildeling på rehabiliteringsområdet 

Rettighetstildelingen 

innen 

primærrehabilitering 

er vesentlig lavere 

enn gjennomsnittet 

innen somatikken 



Hva har skjedd med 
ansvarsavklaringsrapporten siden den 

ble lansert?  

• Den er sendt ut til alle kommuner, regionale 
helseforetak og helseforetak til bruk i 
utviklingen av lovpålagte samarbeidsavtaler. 

• Den blir presentert på konferanser og i annet 
veiledningsmateriale fra Helsedirektoratet. 



Hva jobber Helsedirektoratet videre 
med? 

• Å bedre statistikkgrunnlaget innen habilitering og 
rehabilitering. 

 

• Er gjort: Habilitering barn og unge og habilitering 
voksne har fått sitt eget fagområde i 
fagområdekodeverket. Tidligere har disse enten 
forsvunnet, eller sporadisk havnet innenfor fysikalsk 
medisin og rehabilitering. Denne opprydningen fører til 
at vi kan begynne å generere rettighetstildelings-, 
venteliste- og aktivitetsdata innen habilitering, samt at 
tallene for rehabilitering blir mer riktige.  



Hva jobber Helsedirektoratet videre 
med? 

• Skal gjøres på statistikkområdet: 

 

– Revisjon av systemer for registrering av aktivitet. En 
mulighet kan være å se på justeringer innenfor koder 
og kodebeskrivelser i ICD-10. En annen kan være å 
klarere gi direktiver hva gjelder registreringspraksis. 

– Revisjon av finansieringssystemet innen rehabilitering 
for å fasilitere de anbefalingene 
ansvarsavklaringsrapporten legger opp til (herunder 
større andel kompleks rehabilitering).  



Hva skjer med de andre 
anbefalingene? 

• Helse- og omsorgsdepartementet har dem til 
behandling. I løpet av oktober vil 
Helsedirektoratet få konklusjonene knyttet til 
hvilke av anbefalingene som eventuelt tas til 
følge. Helsedirektoratet (eller andre aktører, 
som f.eks. RHF/HF) vil da få eventuelle nye 
oppdrag/styringssignaler. 

 

…fortsettelse følger… 



Men når det gjelder fritt 
rehabiliteringsvalg: 


