
Hvordan oppfatter og besvarer kommunene 
statlig styring av tverrfaglig habilitering og 

rehabilitering (re-/habilitering)

Med fokus på koordinerende enheter 

15.06.2017



Tverrfaglig rehabilitering med utgangs punkt i 
statlig styring

… fra storting, 
til departement 

til direktorat til 
Fylkesmennene 

til kommunene
til brukerne?
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Statlig styring av tverrfaglig habilitering- og 
rehabilitering 

• Helse- og sosialpolitiske myndigheter har over tid fått mye kritikk for 
at habiliterings- og rehabiliteringsfeltet ikke har vært tilstrekkelig 
prioritert.

• I perioden 1998 – 2012 kan vi også finne en selvkritikk i offentlige 
dokumenter der det erkjennes at habilitering- og rehabilitering ikke 
har vært tilstrekkelig prioritert.
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Statlig styring gjennom forskrifter

• Forskrift om individuell plan ga den enkelte pasient med behov for 
langvarige og sammensatte tjenester rett til individuell plan

• Forskrift om habilitering- og rehabilitering påla kommunene å 
organisere tverrfaglig rehabilitering i koordinerende enheter 

• Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og 
koordinator
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Statlig styring versus kommunal autonomi?

• Samhandlingsreformen trådte i kraft 1.1.2012. 

• I 2012 konkluderte riksrevisjonen med at organisering av KE i kommunene 
varierer i forhold til ansvar, oppgaver, myndighet og samhandling. 
(Riksrevisjonen 2011-2012, s. 11).

• I 2014 manglet 85 kommuner koordinerende enhet og det var også en viss 
usikkerhet knyttet til om alle kommuner som hadde rapportert om 
koordinerende enheter hadde fungerende koordinerende enheter 
(Rapporter fra helsedirektoratet)
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Statlig styring med varierende resultat

• Hva er problemet?

• Hvorfor fører ikke den statlige styringen til koordinerende enheter i 
alle kommunene?
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Pasientens behov for tverrfaglige tjenester 
besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester. 

Problemstilling:

Hvordan oppfatter og besvarer kommunene statlig styring om å 
organisere tverrfaglig re-/habilitering i koordinerende enheter?
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Studien 
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• Dokumentgransking:
• Statlige styringsdokumenter 
• Kommunale styringsdokumenter

• Intervju med toppledere og ledere for koordinerende enheter.



Intervjuene viste at:
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• Intervjuene viste at det gikk et markant skille i kommunenes 
oppfatning av standardkravet om å organisere tverrfaglig re-
/habilitering i koordinerende enhet før og etter 
Samhandlingsreformen.

• Kommunene var samstemte i sin oppfatning av at statens styring 
gjennom samhandlingsreformen utsatte dem for så store utfordringer 
at de måtte iverksette tiltak for større eller mindre grad av omstilling.



Kommunene besvarer statlig styring med: 

Samtlige kommuner beskrev strammere styring, større resultatfokus og 
bedre kontroll gjennom strategisk ledelse som mulige måter å håndtere 
samhandlingsreformen og presset på helse- og omsorgstjenestene på. 

Felles for kommunene er at de utvikler nye strategier som 
implementeres i økonomi- og handlingsplaner.
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Kommunenes styringsdokumenter viste:

• At alle kommunene var organisert med resultatstyrte enhete

• Fasthet på mål –frihet til handling (Kommunal- og 
regionaldepartementet, 2004, s.7)
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En sentral utfordring

• Egentlig så er det så enkelt at kommunene må tenke gjennom om det 
er mulig å gjennomføre systematisk, tverrfaglig koordinering med den 
organiseringen de har.

• Eventuelt om organiseringen er til hinder ….

• Om de må endre organiseringen eller etablere kompenserende 
løsninger
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