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Om 
opptrappingsplanen
for habilitering og 
rehabilitering

2017 - 2019

Mål

➢ Tilbudet om habilitering og rehabilitering samsvarer med 

pasienter og brukeres behov

➢ Kommunene skal styrkes og rustes til å ta et større 

ansvar for feltet og på sikt kunne overta 

rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten

➢ Ivareta tilbud i spesialisthelsetjenesten

➢ Styrke brukerperspektivet

➢ Bedre kvalitet, samhandling og koordinering mellom 

nivåene og innenfor disse

De mest sentrale virkemidlene

- Øremerket tilskudd til kommunene - forvaltet av 

fylkesmann/statsforvalter

- Økning i kommunerammen 



Oppdrag fra 
Helse- og 
omsorgs-
departementet

Tildelingsbrev til Helsedirektoratet 2020

«Beskrive og evaluere effekten av opptrappingsplanen 
for habilitering og rehabilitering, og bistå i utredning og 
utarbeidelse av tiltak for å nå målene beskrevet i 
planen».

Svar på oppdraget med evalueringsrapport fra KPMG og 
Helsedirektoratets forslag til tiltak for videre styrking ble 
oversendt departementet 15.januar 2021.

Oppfølgingsoppdrag som oversendes departementet 
etter ledermøtebehandling 4.mai 2021. 



Sentrale funn fra 

evalueringen av 

opptrappingsplan 

for habilitering og 

rehabilitering 2017 –

2019

KPMG 7.des 2020

Lenke til rapporten: 
Evaluering av 

opptrappingsplanen for 

habilitering og 

rehabilitering -

Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/evaluering-av-opptrappingsplanen-for-habilitering-og-rehabilitering


Kapasitet og kompetanse

• Økt oppmerksomhet og en viss økning i kapasitet og kompetanse i kommunene
• Positiv økning i årsverk for sentrale personellgrupper

• Betydelig nedgang i rehabilitering i sykehus, men økning i spesialisert 

rehabilitering i private institusjoner

• Innovasjon i utredning av behov for rehabilitering og tjenesteyting
• Potensial i økt bruk av teknologi

• Feltet er fragmentert - stor variasjon mellom kommuner og mellom ulike 

tjenester
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Forholdet mellom tilbud og behov

• Manglende systematikk i utredning av behov
• En av ti kommuner har oversikt over behov

• Økning i andel kommuner med plan for feltet
• Brukerne involveres i liten grad i planarbeidet

• Brukerne er mindre fornøyde enn tjenestene 
• Lite omfang av brukerundersøkelser

• Mangelfullt fokus på sosial og psykososial tilnærming

• Yngre pasienter «glipper for kommunehelsetjenesten» - pasienter med kroniske 

smerter, muskel- og skjelettproblemer 
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Koordinering og samhandling

• Utfordringer i koordinering på individnivå
• Individuell plan byråkratiseres ut over gjeldende lovkrav

• Mangelfull etterlevelse av lovkrav

• Koordinerende enheter – stor variasjon, men mye utviklingsarbeid

• Potensial i veiledning og ambulante tjenester – et område i utvikling

• Uklar ansvarsfordeling mellom nivåene

• Private rehabiliteringsinstitusjoner leverer mer enn halvparten av volumet av 

spesialisert rehabilitering  
• Men inngår ikke i den formaliserte samarbeidsstrukturen mellom nivåene

• Opplever å bli utelatt og glemt i utviklingsarbeid på fagfeltet
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Habilitering og rehabilitering og kost/nytte

• Manglende analyser av kost-nytte av god habilitering og rehabilitering på 

samfunnsnivå – summen på tvers av sektorer
• Forholdet mellom trygdebudsjettet og helsebudsjettet

• Manglende insentiver for kostnadseffektiv oppgaveløsning

• Rammer særlig personer med store og sammensatte behov

• Nasjonale satsinger ses ikke i sammenheng – svak nasjonal styring og 

lederforankring

• Kostnadseffektive tiltak prioriteres ned (caseeksempler). 
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Om planen og utviklingsarbeidet

• Planen fremstår som en tilskuddsordning og ikke som helhetlig plan for styrking 

og varig endring
• Utviklingsarbeid krever indikatorer og bedre kunnskap om innhold og kvalitet i tjenestene

• Tilskudd favoriserer store kommuner – krever et «byråkrati» å forvalte tilskudd
• 254 kommuner har mottatt tilskudd – ett eller flere år

• Mangelfulle strukturer for læring på tvers av kommuner 

• Har i liten grad bidratt til styrking av habilitering

• Utfordringsbilde gjennom de siste 10 årene vil vedvare uten en «fundamental 

endring» med målrettet nasjonal planlegging og prioritering
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