
Hvor skal rehabiliteringen foregå?
Hvordan sikre riktig kompetanse i kommunen og hvordan 
organisere tjenestene?
Hvordan får vi til dette med de ressursene vi har i form av 
personal og kompetanse?
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Definisjon av rehabilitering 

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

Kilde: Forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 
koordinator § 3 Definisjon av habilitering og rehabilitering. 

• Rehabilitering er flere tjenester satt sammen til en helhet, og det er i utgangspunktet ingen begrensninger 
på hvilke tiltak som kan inngå i et rehabiliteringsforløp. Det kan dreie seg om alt fra medisinsk behandling 
til fysisk trening, frisklivstilbud og pedagogiske, sosiale og psykososiale lærings- og mestringstiltak. 

Kilde: Helsedirektoratet (2012). Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet. IS-1947.

• Regjeringen har foreslått å endre definisjonen i forskriften som i dag beskriver rehabilitering som en 
tidsavgrenset prosess.

Kilde: Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)



Rehabilitering
Mål: 
Best mulig funksjons- og 
mestringsevne 
Selvstendighet  
Deltakelse sosialt og i samfunnet

Planlagte virkemidler
Ingen begrensninger i tiltak :
medisinsk behandling 
fysisk trening
frisklivstilbud og
pedagogiske, sosiale og psykososiale 
lærings- og mestringstiltak

Flere aktører i samarbeid
Flere tjenester satt sammen 
til en helhet

Bistand til 
egeninnsats



Hvor?

Tjeneste Metode

Kultur



• Større likeverdighet mellom nivåene
• Ivaretakelse av et regionalt perspektiv selv etter en kommunereform 

med minste innbyggertall på 15.000
• Endringer i lov- og avtaleverk som regulerer ansvaret for rehabilitering
• Etablering av spesialiserte enheter for rehabilitering i kommunen og økt 

bruk av ambulante tjenester
• Vurdering av både diagnose og funksjonsbeskrivelse for å identifisere 

behandlingsbehov, og for å henvise pasienter til rett nivå innen 
behandling

• Det utvikles et mer enhetlig verktøy for beskrivelse av funksjon og 
diagnose

• Samfinansiering av tjenester og etablering av driftsavtaler på tvers av 
nivåer

• Etablering av en koordinert henvisnings-/vurderingsenhet

• Rapporten viser at det er grunnlag for økt overføring av ansvar til 
kommunene, samtidig som det er behov for å sikre en ressursoverføring 
og kompetanseoppbygging før kommunene kan overta ansvaret. Den gir 
også interessante vurderinger når det gjelder fremtidig organisering av 
rehabiliteringsområdet.



Spesialiseringsgrad - bredde

Intensitet – innsats 



Riktig tilbud til rett pasient på riktig nivå til rett tid



KS legger til grunn at generalistkommuneprinsippet fremdeles skal gjelde for 
organiseringen av kommunesektoren 

Forutsatt at faglige og økonomiske ressurser samt nødvendige støttestrukturer følger med en 
overføring av ansvar, mener KS at nye oppgaver/nytt ansvar til kommunene/kommunesektoren er 
aktuelt på følgende områder: 
- Oppgaver, myndighet og ressurser overføres som en hovedregel til kommunene for å ivareta større 
deler av rehabiliteringen. 
- KS forutsetter at rammestyring, både økonomisk og juridisk, ligger til grunn ved overføring av nye 
oppgaver til kommunene. 
- KS forutsetter at full finansiering av oppgavene dekker overgangskostnader knyttet til at 
kommunene må opparbeide seg nødvendig kompetanse og kapasitet. 
- KS legger til grunn at kommunene kan løse oppgavene selv eller gjennom interkommunalt 
samarbeid. 
- KS legger til grunn at overføring av nye oppgaver til kommunene må bidra til redusert byråkrati, 
nedbygging av direktorater og en tilpasning av ulike statlige instansers inndeling og oppgaver. 

Vedtak hovedstyret KS 12.12. 2014 



KS tilnærming om rehabilitering

• Oppgaver, myndighet og ressurser 
overføres til kommunene

• Forutsetning: 
– Kompetanse må bygges opp
– Ressursbehov beregnes



Kompetanse
Til behandling i stortinget  vår 2017:  prop 71 L (2016-2017)
(Helse- og omsorgskomiteens innstilling avgitt 1. juni)
• Kompetansekrav:
Lovfeste at kommunene fra 1. januar 2018 skal ha knyttet til seg lege, sykepleier, 
fysioterapeut, jordmor og helsesøster. Fra 2020 skal det også lovfestes at kommunene 
må ha knyttet til seg ergoterapeut og psykolog.

Grunnutdanningene – nytt styringssystem – KD:
Utarbeidelse av nasjonale rammeplaner for utdanningen – programgrupper
De nasjonale faglige retningslinjene skal beskrive formålet med utdanningen og forventet 
sluttkompetanse for ferdige kandidater. Sluttkompetansen skal beskrives i form av 
læringsutbytter inndelt i kriteriene: kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Programgruppene skal bestå av representanter fra utdanningene, fra tjenestene, studenter, statlige 
myndigheter oa. Deltakere i programgruppene vil påvirke innholdet i utdanningene slik at det sikres relevans og 
kvalitet ut fra tjenestenes behov – nå og i framtida.
Samhandlingskompetanse blir en viktig sluttkompetanse



Kompetanse må bygges opp over tid
Systematikk
Målrettethet

Rekruttering
Intern kompetansebygging
Samhandling

Ledelse
Forankring



Fra tradisjonell til ny omsorgskultur - rehabiliteringskultur

Foto: Trondheim kommune

Hva trenger du hjelp til?
Hva er i veien?
Kroppsfokus

Lengst mulig i eget hjem
Selvstendighet
Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?
Hverdagslivsfokus
Lengst mulig aktiv i eget liv
Relasjoner



Bedre effekt av 
hverdagsrehabilitering enn 
vanlige hjemmetjenester, på 
blant annet livskvalitet, 
mestring og psykisk helse

Forskjellen består i at 
hverdagsrehabiliterings-
teamet samarbeider 
tettere, mer helhetlig og 
med mer brukersentrert 
tilnærming



Det var et viktig arbeide som skulle gjøres og ALLE var sikker på at 
NOEN skulle gjøre det.
ENHVER kunne ha gjort det, men INGEN gjorde det.
NOEN ble sint på grunn av dette, for det var ALLEs jobb.
ALLE trodde ENHVER kunne gjøre det, men INGEN forsto at ALLE 
ikke ville gjøre det.
Det endte med at ALLE bebreidet NOEN da INGEN gjorde hva 
ENHVER kunne ha gjort.



Rehabilitering kan foregå over alt – en kultur
Tilbudet må organiseres med utgangspunkt i de lokale 
ressurser og behov
Rehabilitering skal være en planlagt og målrettet 
tverrfaglig innsats med utgangspunkt i brukernes egne 
mål for sin situasjon
Rehabilitering krever en viss intensitet
Kompetanse må bygges opp over tid i takt med nye 
oppgaver


