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Regjeringen vil skape pasientens 
helsetjeneste 
• «Habilitering og rehabilitering bør i størst mulig grad tilbys der 

livet leves; i hjem, barnehage, skole, fritidsarenaer, bo- og 
nærmiljø og på arbeidsplassen.»

• Sterkere brukermedvirkning
• Tverrfaglig samarbeid i team – bredere kompetanse
• Fokus på funksjon og «Hva er viktig for deg?»
• Tydeligere ledelse – bedre koordinering
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Formål
• Kommunene skal rustes til å ta et større ansvar for feltet
• På sikt overta rehabiliteringsoppgaver fra 

spesialisthelsetjenesten
• Ivareta tilbud i spesialisthelsetjenesten
• Styrke brukerperspektivet
• Bedre kvalitet, samhandling og koordinering mellom nivåene og 

innenfor disse
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Utfordringer i dagens tilbud
• For mye vekt på sykdom fremfor funksjon og ressurser
• Svikt i brukermedvirkning
• Svikt i samhandling og koordinering enten internt på samme 

nivå eller mellom nivåene
• Svikt i kapasitet
• Svikt i faglig kvalitet, arbeidsform og/eller organisering
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Økonomiske virkemidler
• 100 mill. kroner som øremerket tilskudd til kommunene

– 91 mill i stimuleringstilskudd til kommunene

– 5 mill. kroner til ParkinsonNet

– 4 mill til Fylkesmennene

• 100 mill. kroner av økningen i kommunerammen er begrunnet med 
opptrappingsplanen 

• Stimuleringsmidler foreslås økt til 300 mill. kroner innen 2019
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Tilskudd til tjenesteutvikling i kommunene
Tilskuddet skal stimulere til tjenesteutvikling i kommunene med 
mål om å styrke feltet habilitering og rehabilitering. Det er et mål at 
kommunene på sikt skal overta flere oppgaver fra 
spesialisthelsetjenesten, og at hovedtyngden av habiliterings- og 
rehabiliteringsinnsatsen skal skje i kommunene. 

Nasjonal utlysning på Helsedirektoratets hjemmeside
- Fylkesmennene forvalter tilskuddet og fylkesvis utlysning kommer på FM 
sine nettsider. 
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Styrking i tråd med "Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 - 2019" og i samsvar 
med krav og anbefalinger i "Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og 
koordinator". 

Innen utgangen av 2017 skal kommunen ha en oppdatert plan for habilitering og rehabilitering.
Delmål:
a) Styrke pasienter og brukeres muligheter for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, 
sosiale og/eller psykiske mestringsevne. 
b) Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester. 
c) Sikre tilbud i samsvar med befolkningens behov, herunder sikre faglig innhold, kvalitet og 
kapasitet jf. Meld. St. 26 (2014 - 2015), "Fremtidens primærhelsetjeneste", med hovedvekt 
på kapittel 21. 
d) Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, andre sektorer 
og innad i kommunen. 
e) Sikre at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan og koordinator, 
herunder styrke koordinatorrollen. 
f) Koordinerende enhet er tilrettelegger for helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av 
fag, nivåer og etater. 
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Målgruppe
• Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og 

mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og 
rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i 
målgruppenes behov for sosial, psykososial og medisinsk 
habilitering og rehabilitering. 
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Krav til måloppnåelse
Kommunen har en plan for habilitering og rehabilitering som 
bidrar til at 
• Kommunen har tilstrekkelig breddekompetanse, herunder 

ergoterapikompetanse og tilgang til logoped 
• Kommunen sikrer kapasitet i samsvar med befolkningens 

behov for habilitering og rehabilitering. 
• Flere får vurdert sitt behov for og oppfylt retten til habilitering 

og rehabilitering. 
• Flere får oppfylt retten til individuell plan og får oppnevnt 

koordinator. 
• Koordinatorer sikres god opplæring og veiledning. 
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• Samarbeidet med brukerorganisasjoner og andre sektorer er 
styrket. 

• Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten er styrket, herunder at 
kommunen legger til rette for økt ambulant virksomhet og 
veiledning. 

• Koordinerende enhet sin funksjon og rolle er tydeliggjort og styrket. 
• Kommunen har en hensiktsmessig organisering og et faglig 

tyngdepunkt for sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, og 
tilbudet fremstår tydelig som en del av kommunens helhetlige og 
differensierte tjenestetilbud. 
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Øvrige tiltak i opptrappingsplanen…..
Lettere tilgang til logoped

Antallsbegrensing hos kiropraktor oppheves ved kroniske muskel- og 
skjelettplager 

Bedre tilbud til barn med hjerneskader – nasjonalt prosjekt 13,7 mill. 
kroner

Økt veiledning fra spesialisthelsetjenesten – ambulant virksomhet 

57 mill. kroner overføres til HODs budsjett for arbeidsrettet rehabilitering

Prosjekt St. Olav for pasienter med langvarige smerte- og/eller 
utmattelsestilstander 
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Øvrige tiltak…..
• Innovasjonstilskuddet innenfor hotj inkl ernæring 
• Satsing på teamarbeid 
• Askim – prosjektet med 5 mill kroner 
• Kompetansekrav i lov 
• Kompetanse fagutvikling og forskning
• 0-24 samarbeidet
• Utredning av rehabiliteringspotensialet
• Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale 

fysioterapitjenester
• …..med mer…..
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Primært 
mot 

ledernivå i 
kommunen 

Både 
somatikk, 

psykisk 
helse og rus

Brukers mål 
og behov

Hva er viktig 
for deg?  

Diagnose-
uavhengig 
generisk 

tilnærming

VEILEDER FOR KOMMUNENS OPPFØLGING AV BRUKERE MED 
STORE OG SAMMENSATTE BEHOV
Utkast til veileder på høring – frist 1.sept 17

kompetansebehov og 
kompetanseplanlegging

ledelse i komplekse strukturer – på 
tvers av «siloer»

hva bør inngå i strukturert oppfølging –
oppfølgingsteam

hvordan identifisere brukere med 
«store og sammensatte behov» – hvem 
er de? – risikostratifisering

Primærhelseprogrammet



Strukturkrav til oppfølgingsteam
• Teamet består av tjenesteytere 

avhengig av pasient/brukers behov
• Det oppnevnes koordinator som leder 

teamarbeidet
• Det utformes en plan for oppfølgingen 

i samråd med pasient og bruker (IP)
• Målsettinger i planen evalueres

Primærhelseprogrammet



Endring av definisjonen – i forskrift om habilitering og rehabilitering….§ 3

Helse- og omsorgsdepartementet arrangerte et innspillsmøte i 
begynnelsen av januar 2017. 

Helsedirektoratet ble bedt om å legge frem forslag til et alternativ 
til dagens definisjon. 

Forslag til ny definisjon kommer på høring. 
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SOSIAL, PSYKOSOSIAL OG MEDISINSK 
HABILITERING OG REHABILITERING

DEN YTRE PROSESSEN – TJENESTENES
BIDRAG

DEN INDRE PROSESSEN – PASIENT OG 
BRUKER

Tjenestenes samordnede, systematiske og 
målrettede innsats.

«..tidsavgrensede, planlagte prosesser med 
klare mål og virkemidler, hvor flere aktører 
samarbeider om å gi nødvendig bistand til

Pasientens/brukerens forbedrings- og 
mestringsprosess.

pasientens og brukerens egen innsats for å 
oppnå best mulig funksjons- og 
mestringsevne, selvstendighet og deltakelse 
sosialt og i samfunnet».

Forskrift om habilitering og rehabilitering, 
individuell plan og koordinator § 3
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Relaterte dokumenter
• St.meld 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste
• St.meld 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan
• Omsorg 2020
• St.meld 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen
• Handlingsplan for universell utforming
• Strategi for ungdomshelse 2016-2021
• St.meld 33(2015-2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet
• Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet
• Opptrappingsplanen på rusfeltet

15.06.2017

Tema for presentasjonen
17



Hva er status for feltet?
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Status rapportering  - utvikling

År Antall kommuner Andel

2013 205 48 %

2014 220 52 %

2015 269 63 %

2016 277 65 %
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Re-/habilitering utenfor institusjon i IPLOS
– Antall personer som er rapportert til IPLOS har økt fra 35280 i 2015 til 

37860 i 2016
– 150 kommuner som ikke rapporterer noen tilfeller – gradvis nedgang 

de siste årene
– Mistanke om underrapportering blant enkelte kommuner

• Variasjon mellom noen av de største byene:

Oslo 6618

Bærum 4454

Bergen 637

Stavanger 463



Rapporteringskrav 

Rehabilitering og habilitering utenfor institusjon

• Det vil si den rehabilitering utenfor institusjon der tjenester som 
skal rapporteres til IPLOS-registeret er integrert.
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Hva må gjøres videre nå?
• Sjekk praksis i egen kommune!

– Alt det gode habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet som 
gjøres må gjenspeiles i statistikken

– For at «kart og terreng» skal henge sammen er det stort 
behov for korrekte data

15.06.2017 22



Tjenesten rehabilitering og habilitering utenfor institusjon
Kriterier for tjenesten:
Er ikke disse 5 punktene gjennomført, så er dette ikke rehabilitering eller habilitering:

• Ved oppstart: Tverrfaglig kartlegging med funksjonsvurdering av brukerens behov, dersom dette ikke er 
gjort tidligere. 

• Informasjon om individuell plan og koordinator til brukere med behov for langvarige og koordinerte 
tjenester, dersom de ikke allerede har fått det. Hvis ønskelig meldes behovet til koordinerende enhet for 
habilitering og rehabilitering. For de som har en plan og/eller koordinator, etableres kontakt med denne –
forutsatt samtykke.

• Utarbeidet en plan for tjenesten eller individuell plan med målsetting, konkrete tiltak med involvering fra 
ulike faggrupper avhengig av brukerens behov, og evalueringspunkter.

• Tidfestet tverrfaglig evalueringsmøter sammen med bruker under tjenesten.
• Ved avslutning av tjenesten evalueres måloppnåelse gjennom ny funksjonsvurdering som dokumenteres. 

• Jf. veileder: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-
koordinator
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Tidsbegrenset opphold i institusjon – habilitering –rehabilitering

Hovedhensikten med oppholdet skal være rehabilitering og habilitering. Gjelder kommunal institusjon.
• Overordnet mål for oppholdet er økt funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse. 

Kriterier for oppholdet:
• Ved innkomst: Tverrfaglig kartlegging og utredning av brukerens funksjonsnivå og behov for rehabilitering 

og habilitering. 
• Brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester får info om og tilbys individuell plan og/eller 

koordinator. Dersom bruker ønsker dette meldes behovet til koordinerende enhet for habilitering og 
rehabilitering. For de som har en plan og/eller koordinator, etableres kontakt med denne – forutsatt 
samtykke. 

• Det er utarbeidet en plan for oppholdet med målsetting, konkrete tiltak med involvering fra ulike 
faggrupper avhengig av brukerens behov, og evalueringspunkter er tidfestet.

• Minimum ett tverrfaglig evalueringsmøte sammen med bruker under oppholdet.
• Ved avslutning av oppholdet evalueres måloppnåelse gjennom ny funksjonsvurdering som dokumenteres. 

Er ikke disse fem punktene gjennomført så er ikke dette et rehabiliterings- eller habiliteringsopphold.

Jf. veileder: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
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KARTLEGGING AV HELSE- OG 
OMSORGSTJENESTETILBUDET TIL VOKSNE 
MED HABILITERINGSBEHOV I KOMMUNENE
(MARS 2017) 


