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Der livet leves

• Vi lever vårt liv i norske 
kommuner og fylker 

• KS arbeider for at norske 
kommuner og regioner skal 
videreutvikle gode 
lokalsamfunn som dekker 
innbyggernes behov



Definisjon av rehabilitering 

• Fra «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. (2011)

• Til: Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon 
og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom 
pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, 
sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

• Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin 
fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig 
funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i 
samfunnet. (2018)

• 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 er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. 
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller 
sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele 
livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”.

Kilde: "Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet - Rehabilitering i Danmark" (2004)

"Rehabilitering kan defineres som en række indsatser, der støtter det enkelte menneske, som har eller er i risiko for 
at få nedsat funktionsevne, i at opnå og vedligeholde bedst mulig funktionsevne, herunder at fungere i samspil
med det omgivende samfund"

Kilde: World Report on Disability, 2011 – World Health Organization & The World Bank, ©WHO, 2011.
Denne definition anvendes af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen.

Rehabilitering handler om:

• Det enkelte menneskes funksjonsevne, som er sentralt i rehabilitering.

• Rehabilitering handler om innsatser for å forbedre funksjonsevnen.

http://www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/Publikationer/PDF_er/Hvidbog.pdf
http://www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/Publikationer/PDF_er/Hvidbog.pdf


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



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 



Riktig tilbud til rett pasient på riktig nivå til rett tid



Hvor skal den foregå?



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



Endret fokus

Dagens pasientforløp Morgendagens forløp

Struktur(org.)

Prosesser

Struktur(org.)

Prosesser

Holdninger
Verdier

”Hva er i veien med deg?” ”Hva er viktig for deg?”



Hjem: 
Bruker/pårørende

Sykehus

Bestillerkontor

Fastlege

Hjemmetjeneste

Samhandlingskjeden: Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH)

Besøk fastlege
Legemiddel-
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Besøk av 
primær-
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Daglig observasjon og tjenesteyting

Evaluering etter 
fire uker

Legevakt

Fysio-/ergoterapi

Sykehjem Innleggelse 
korttidsopphold 

rehabilitering
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HPH0: 
SJEKKLISTE

HPH1: 
SJEKKLISTE

HPH2: 
SJEKKLISTE

HPH3: 
SJEKKLISTE

HPH4: SJEKKLISTE

HPH5: 
SJEKKLISTE

Sjekklister (Trondheim)

HPH0 -utskrivelse fra sykehus

HPH1-Forberedelse hjemkomst

HPH2-Strukturert oppfølging sykepleier 
innen 3 dager etter hjemkomst.

HPH3- Forberedelse time til fastlege

HPH5- Fire-ukers samtale/revurdering 
av bruker

Daglig tjenesteyting - arbeidsliste

HPH4- Ved helse-/funksjonssvikt, fall, 
kontakt med legevakt/AMK

HPH6- Informasjon til sykehus ved 
innleggelse

https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745947/HPH0:-Utskrivelse-fra-sykehus
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745948/HPH1--Forberedelse-hjemkomst
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745950/HPH2-:-Strukturert-oppfolging-av-sykepleier-innen-3-dager-etter-hjemkomst
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745951/HPH3-Besok-hos-fastlege-innen-to-uker
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745952/HPH5-Fire-ukers-samtale-med-primarkontakt
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745953/Oppdragets-art-arbeidslisten
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745955/HPH4-Helse--funksjonsvikt-fall-kontakt-med-legevakt-AMK
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745956/HPH6--Innleggelse-sykehus


Praktisk eksempel på bruk av sjekklister Egersund kommune



Kompetanse må bygges opp over tid

Systematikk
Målrettethet

Rekruttering
Intern kompetansebygging
Samhandling

Ledelse
Forankring





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


