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Forskrift om habilitering og rehabilitering

§ 2 Definisjon av habilitering og rehabilitering

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

• Sømløst(koordinert, preget av samhandling)
• God kompetanse
• Tilbudet må stå i forhold til behovet- nok ressurser og 

kapasitet
• Rett behandling til rett tid på rett sted
• God kvalitet- tuftet på kunnskapsbasert praksis
• Gode ambulante  tjenester som sørger for 

kompetanseoverføring
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Jeg tror, i forhold til dag og døgnbasert 
rehabilitering…

• at mest mulig av rehabilitering bør skje så nært 
pasientens hjemsted som mulig, når dette er 
mulig…

• at noen trenger å komme ut av sin hverdag for å 
jobbe med sin kompleksitet og for å se veien videre

• at vi vet for lite om effekter …

Hvilke faktorer styrer muligheten til rehabilitering
og hvem trenger hva og hvorfor?
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Kjerneområder i kreftrehabilitering

• Psykisk helse
• Fysisk aktivitet/bevegelsesglede
• Ernæring
• Arbeidsliv

En kombinasjon av komplekse utfordringer på en eller  flere 
av disse områdene og mangel  på lokale tilbud kan brukes 
som en rettesnor for hvem som bør henvises til spesialisert 
rehabilitering!
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• Effektivisering
• Rasjonalisering
• Poliklinisering
• Spesialister vil i fremtiden bli enda mer spesialister
• Onkologer vil bli mer og mer onkologer
• Allmennleger virker ikke å bli mindre travle og de skal i 

tillegg forholde seg til flere fagområder i rask utvikling
• Hvem skal ivareta en voksende gruppe av kreftoverlevere, 

de som «ikke klarte alt selv»?

Mine bekymringer i forhold til en stadig mer  presset   
helsetjeneste… 
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• Våre kreftpasienter har møtt dyktige fagpersoner og fått 
meget god kreftbehandling etter nasjonale retningslinjer

• Mange har savnet tid til de sentrale spørsmål…
• Mange holder tilbake de sentrale spørsmål i møtet med en 

travel lege…
• De ubesvarte spørsmål kan føre til negative automatiske 

tanker og økt tilbakefallsfrykt
• Mange savner kontinuitet i oppfølging

Våre observasjoner og bekymringer som argumenter 
for at «noen trenger noe mer»
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Utfordringene i dagens situasjon

• Kriteriene for henvisning til rehabilitering er ikke godt nok 
innarbeidet hos fastleger og vurdering av 
rehabiliteringsbehov er variabelt innarbeidet i 
pasientforløpene på sykehus. Konsekvens kan være at det 
ikke er sikkert at det er de med størst behov som blir 
henvist…

• Hvem kan rehabilitering på sykehus og finnes det interne 
systemer for å bruke denne kompetansen?

• Det må komme en overordnet plan for hvordan 
rehabilitering etter kreftsykdom skal organiseres



lhl.no

Utfordringene…

• Å bli henvist til rehabilitering kan avhenge av den 
enkelte leges interesse for rehabilitering, forståelse 
for betydningen av denne og (mangel på) kunnskap 
om eksisterende tilbud, dag- og døgnbaserte

• Rehabilitering generelt er ikke en prioritert 
oppgave i kommunesektoren og kan lett bli en 
salderingspost i trange tider
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Utfordringene…

• Familieperspektivet i rehabiliteringsprosessen…

• Pårørende må trekkes inn i sterkere grad i forhold til 
rehabilitering etter kreftsykdom da det ellers kan 
skapes en «kløft» mellom deltaker og de nærmeste i 
forhold til forventninger

.
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Skal du bistå i en prosess rundt 
remodelering av liv må du ha tid til å 
lytte og til å spørre:Hvordan har du det 
egentlig…
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Remodellering av liv er en dypt personlig, unik prosess med 
endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og 
ferdigheter og/eller roller
Det er en måte å leve et liv som er tilfredsstillende, 
deltagende og fylt av håp, selv med de begrensinger som 
lidelsen forårsaker
Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget 
liv

Remodellering (Anthony 1993)
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• Nye krefttilfeller har økt jevnt de siste 20-30 år
• Man forventer tilsvarende økning i alle fall fram til 2020
• Prostatakreft, brystkreft, tykk-/endetarmskreft og lungekreft 

utgjør halvparten både av nye krefttilfeller samt kreftdødsfall
• Mellom 85 og 90% av krefttilfellene blir påvist hos de over 

50 år

Framtiden…
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Flere kreftoverlevere (begge kjønn, alder 0-85+)

• Mer enn en firedobling av antall 
kreftoverlevere på 40 år 

• Over 90 000 flere kreftoverlevere
enn i 2006

• Estimat: 1 av 3 kreftoverlevere
utvikler en eller flere seneffekter
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• Mer enn 150000 fikk diagnosen for mer enn 5 år siden
• 15-20% opplever alvorlige seneffekter etter kreftbehandling
• Seneffekter kan være av fysisk, psykologisk 

eller sosial art …
• Vi må ha økt fokus på hvordan tidlige tiltak kan redusere 

senskadene,men vi må også ha fokus på hvor og hvordan 
disse pasientene  skal ivaretas i fremtiden



lhl.no

Historiene om seneffektene begynner å komme , vi 
hører de daglig og har hørt de lenge…
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• «Den vanskelige veien» starter for mange den dagen man 
er «ferdigbehandlet» 

• Kompetansen innen palliativ medisin og kunnskapen om 
«den siste del av veien» har økt betydelig

• De «sterke historier» fra palliativ medisin har medført 
interesse for , og bevilgninger til…

• Tiden er  inne for å løfte frem betydningen av 
kreftrehabilitering som «den første del av den vanskelige 
veien»
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Noen eksempler på seneffekter etter kreftbehandling: 

• Nye krefttilfeller
• Hjerte/karsykdommer
• Hormonforstyrrelser
• Perifere nerveskader
• Lungesykdom
• Benskjørhet
• Stråleskadet tarm/bekken
• Økt dødelighet 

• Redusert seksualfunksjon
• Nedsatt fertilitet 
• Muskel og skjelett plager
• Kronisk fatigue/tretthet 
• Redusert 

hukommelse/konsentrasjon
• Redusert tannhelse
• Angst og depresjon 
• Redusert arbeidsevne 
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Hvis livet var slik….
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Tilbakefallfrykten…
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• Mange trenger psykisk hjelp etter kreftsykdom 
pga. tilbakefallsfrykt og traumeopplevelser knyttet 
til sykdommen. Tilbudet er preget av lange 
ventetider eller avvising av behov…
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«En tsunami av kreftoverlevere med seneffekter…»

• Ved enden av behandlingsforløpet  vil det stå 
mennesker med ulik grad av udekkede behov. 
Behovene bør avdekkes i løpet av dette forløpet, 

• Tilbud om dag- og døgnbaserte tilbud må gjøres kjent 
og tilbudene må styrkes på alle nivåer. 

• Det kreves politisk erkjennelse av den utfordringen vi 
står overfor, en overordnet plan og økonomisk satsing

• Rehabilitering i kommunal regi må  styrkes
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• Vern om kreftkoordinatorstillingene! Dette er viktige stillinger 
i forhold til overføringer til hjemkommunene

• Poliklinikkene for seneffekter vil bli viktige i tiden fremover.
• Forskning! Oppdragsgivere vil etterspørre effekter
• Forskning! Fagmiljøene etterspør effekter 
• Forskning! Vi må selv vite…
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Og som en deltaker sa...

«Dere har nasjonale retningslinjer for avansert 
kreftbehandling som ”bryter oss ned”, men har dere det 
samme for å bygge oss opp igjen»?

Tiden er inne til å ta dette innover seg…


