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Disposisjon 

• Hvor er vi – internasjonalt perspektiv? 

• Nasjonale tiltak på gang 

• Undersøkelser – status 

• Helsedirektoratet får nye nettsider 
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Hvor er Norge – internasjonalt perspektiv 
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Hvor er Norge?   - OECD-rapport, 2014 

 

 

• Norge har en imponerende og  
omfattende helsetjeneste 

 

• Helsetjenestene leverer gode  
tjenester av høy kvalitet  
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OECD-rapporten - råd 
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 Etablere mer robust 

kvalitetssikring, styrke tilsynet og 

innføre resertifiserings- evt. 

akkrediteringsordninger 

 Styrke arbeidet med informasjon, 

både innhenting og formidling av 

data om aktivitet og resultat 

 Utvikle pasientsikkerhetsrutiner i 

primærhelsetjenesten 

 Utvikle finansieringsordninger som 

fremmer god kvalitet 

 

 Bedre koordinering og økt bruk av 

individuell plan for personer med 

omfattende hjelpebehov 

 Organisere fastlegene tettere inn i 

de kommunale tjenestene 

 Bedre kommunikasjon mellom 

aktørene i helse- og 

omsorgstjenesten, økt bruk av IKT 

 Følge opp avtalene mellom 

kommuner og HFene om 

samhandling 

 Øke satsningen på mental helse 

 



 
Hva skal vi gjøre bedre? 
 

 

 Brukermedvirkning? 

 Samhandling og koordinering av de enkelte tjenestene? 

 Kapasitet på de enkelte tjenestene, i så fall hvilke? 

 Kompetanse? 

 Organisatoriske løsninger? 

 Ledelse? 
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Nasjonale tiltak på gang 
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Nasjonale tiltak på gang  

Satsinger for å styrke tjenestene:  

– Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering individuell 
plan og koordinator 

– Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 

– Stortingsmelding om primærhelsetjenesten 

– Nasjonal helse- og sykehusplan 

– Opptrappingsplan rus  

– Stortingsmelding om folkehelsen 

– NCD-strategien  
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Nasjonale tiltak – forts… 

– Prioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenesten – revidering 

– Revidering av retningslinjer for behandling og rehabilitering ved 
hjerneslag 

– Utvikling av kvalitetsindikatorer 

– Følgeevaluering av hverdagsrehabilitering 
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Veileder til forskrift om habilitering og 
rehabilitering, individuell plan og koordinator 

• Arbeidsprosess 2013 – 2014 

• Referansegruppe – bredt sammensatt  

• Innhold jfr kapitlene i forskriften (neste foil) 

• Utkast sendt på høring juli 2014 – frist 1. okt 2014 

– Ba om tilbakemeldinger som også var relevante i forhold til 
opptrappingsplanen 

 

• Når kommer den?  
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Innhold i veilederen 

 

 

1. Om habilitering og rehabilitering 

2. Habilitering og rehabilitering  i kommune 

3. Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 

4. Individuell plan og koordinator 

 

Veileder til en forskrift – hva betyr det?  
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Høringsinnspillene 

• Stor interesse for høringen – høringsfrist ble utsatt 

• Mottatt ca 80 høringsinnspill 
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Opptrappingsplan for habilitering og 
rehabilitering 

Fra regjeringsplattformen: 

 

«Det skal etableres en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet 
og hindre nedbygging av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 
før tilsvarende kapasitet og kompetanse er bygger opp i 
kommunene.» 
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Kort om de andre tiltakene 

• Stortingsmelding om primærhelsetjenesten våren 2015 

• Nasjonal helse- og sykehusplan 

• Stortingsmelding om folkehelse 

• Opptrappingsplan rus 

 

• Prioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenesten – revidering 

• Revidering av retningslinjer for behandling og rehabilitering ved 
hjerneslag 

• Utvikling av kvalitetsindikatorer  

• NCD-strategien 

• Evaluering av hverdagsrehabilitering 
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/planer/2013/ncd-strategi.html?id=735195
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/planer/2013/ncd-strategi.html?id=735195
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/planer/2013/ncd-strategi.html?id=735195


Hverdagsrehabilitering 

• Definisjonen i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell 
plan og koordinator 

   (Jfr Meld.St. 29, Morgendagens omsorg 2012-2013) 
 

– Intensiv, tverrfaglig og målrettet prosess for å bistå bruker i å 
gjenvinne evnen til å mestre de daglige aktivitetene selv. 

– Utgangspunkt i brukerens individuelle behov og mål  
– Målgruppen er hjemmetjenestens brukere  
– Tidlig tverrfaglig kartlegging av rehabiliteringspotensial 
– Tverrfaglig team (fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, 

vernepleiere og sykepleiere)  
– Involvering av og samhandling med personell i den «tradisjonelle» 

hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og hjemmehjelp) i 
rehabiliteringsprosesser 

– Hjemmet som trenings- og læringsarena 
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Tilskuddsordning til modeller for 
hverdagsrehabilitering 

• 39 kommuner fikk tilskudd i 2013 – 21 mill 

– Målgruppe hjemmetjenestens brukere 

– Målgruppe psykisk utviklingshemmede 

 

• 43 kommuner fikk tilskudd i 2014 – 20 mill 

– Ca 120 søknader 

 

• Videreføres i statsbudsjettet for 2015 

 

 

23.10.2014 16 



Følgeevaluering skal gi svar på:  

«Satsingen skal følgeevalueres for å dokumentere  

1. økonomiske gevinster for kommunene og  

 

2. effekter for brukerne.  
 

Erfaringene skal deretter spres videre til andre kommuner. Deler av 
tilskuddet skal omfatte særlige tiltak rettet mot mennesker med 
utviklingshemming.»  (RNB 2013) 

 

Senter for omsorgsforskning Vest i samarbeid med CHARM har fått 
oppdraget om evaluering. Rapport februar 2016 
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Undersøkelser 
2014 
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1. Ny undersøkelse om behov og tilbud innen 
habilitering og rehabilitering 

Kvalitativ undersøkelse i 10 kommuner (56 intervjuer) , 30 
brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjeneste (20 intervjuer) 

  
Rambøll/Helsedirektoratet 2014 

 

Temaer:  

• Samhandling om habilitering og rehabilitering 

• Kapasitet 

• Kompetanse 

• Grupper som får et mangelfullt tilbud 
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http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/undersokelse-om-behov-og-tilbud-innen-habilitering-og-rehabilitering/Sider/default.aspx


Samhandling om habilitering og rehabilitering 

• Kartlegging  av behov: Hvilke instanser som inviteres med i 
kartleggingen av brukernes behov synes å bestemmes av den 
tjenesten/avdelingen som brukeren først kommer i kontakt med. 

• Koordinerende enhet: Utgjør i de fleste kommunen det sentrale 
kontaktpunktet i kommunen i forbindelse med utskrivningsklare 
pasienter 

• Det forekommer i økende grad at personer skrives ut fra 
spesialisthelsetjenesten tidligere enn før uten at kommunen har 
opprettet gode nok tilbud 
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Samhandling forts. 

• Samhandlingsavtalene mellom HF ene og kommunene ser ut til 
å være på plass, men kan oppfattes som for lite konkrete i 
enkeltsaker 

• I enkelte medisinske rehabiliteringsavdelinger kan det være for 
lite fokus på rehabilitering, noe som kan medføre at 
rehabiliteringsprosessen starter på et sent tidspunkt i forhold til 
det som er optimalt 
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Kompetanse 

• Mangler knyttet til enkelte faggrupper som er sentrale 

– Logoped, psykolog, ergoterapeut, syns- og hørselspedagog 

• Behov for å styrke kompetansen knyttet til koordinatorrollen 

• Behov for å styrke kompetanse om kognitiv rehabilitering og 
ivaretakelse av psykisk helse 

• Stort sett tilgang på nødvendig kompetanse i 
spesialisthelsetjenesten, enkelte avdelinger har ikke tilgang på 
sentral fagkompetanse som logoped, fysioterapeut, 
ernæringsfysiolog og nevropsykolog 
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Kapasitet 

• Manglende kapasitet innen både habilitering og rehabilitering 

– særlig ergoterapi, logoped, fysioterapi og 
 rehabiliteringsavdelinger 

 

• Manglende kapasitet i spesialisthelsetjenesten  

– ser ut til å gå særlig utover muligheten til å drive ambulant 
virksomhet 

– Lange ventelister 
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Mangelfullt tilbud 

• Grupper som rapporten peker på at synes å få et mangelfullt 
tilbud: 

– Mennesker med sansetap 

– Mennesker med utviklingshemming 

– Mennesker med kognitive skader og utfall 

– Mennesker med behov for langvarig oppfølging og/eller re 
opplæring 

– Ungdom 
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2. Undersøkelse/questback om habilitering og 
rehabilitering i kommunene 

Spørsmål om koordinering og om ulike forhold knyttet til 
habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunene – data som vi 
i dag ikke kan hente ut fra statistikk.  

 

Her er noen av funnene:  
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KE i kommuner - organisasjonsform og 
forankring 

• 4 % egen organisatorisk enhet 

• 40 % - lagt til enhet som også har andre oppgaver 

• 28 % er organisering som team 

– Ca halvparten av disse har tverrsektoriell deltakelse 

• Ca 50 % er organisert over tjenesteytende enheter 

• Store!! variasjoner  i stillingsressurs – helt ned i 5 % 

 

 

 



Oppgaver 
Koordinering generelt Habilitering og rehabilitering 

- Utvikler og vedlikeholder kommunens 

rutiner for arbeidet med individuell plan og 

koordinator 

- Implementerer kommunens rutiner for 

arbeidet med individuell plan og koordinator  

- Mottar meldinger om behov for individuell 

plan og koordinator 

- Sørger for oppnevning av koordinatorer 

- Sørger for opplæring og veiledning av 

koordinatorer 

- Har oversikt over individuelle planer i 

kommunen 

- Er pådriver for brukermedvirkning på 

individnivå og systemnivå 

- Er pådriver for tverrfaglig og tverrsektorielt 

samarbeid  

- Mottar meldinger om behov for habilitering 

og rehabilitering 

- Har generell oversikt over behov for 

habilitering og rehabilitering i kommunen  

- Har oversikt over tilbud innen habilitering og 

rehabilitering i kommunen og 

spesialisthelsetjenesten 

- Er kontaktpunkt for samhandling med 

spesialisthelsetjenesten innen habilitering og 

rehabilitering på individnivå  

- Er kontaktpunkt for samhandling med 

spesialisthelsetjenesten innen habilitering og 

rehabilitering på systemnivå (nettverk og 

møteplasser) 
  



Andre funn  i undersøkelsen 

• Over halvparten av kommunene har ikke rutiner for tverrfaglig 
kartlegging av brukeres behov for habilitering og rehabilitering 

• 15 % av kommunene har egen rehabiliteringsinstitusjon 

• I underkant av 5 % har ikke tilbud i institusjon 

• 85 % har tilbud om rehabilitering utenfor institusjon  

– 49 % har tverrfaglig team 

• 24 % av kommunene oppgir å ha egen virksomhet innen 
habilitering 
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Helsedirektoratet får nye nettsider 

Hva trenger tjenestene av informasjon?  
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