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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 



Statsbudsjettet for 2022

• Fortsatt styrking i tråd med målene om samsvar mellom behov og tilbud

• Styrke det faglige innholdet

• Utvikling av kapasitet og kompetanse – dialog spesialisthelsetjeneste -

kommune

• Sterkere kost-nytte-perspektiv 

• Bedre data - innhold og kvalitet – (KPR og NPR)

• Økt bruk av teknologi 

• Faglig kvalitet og kompetanse i habiliteringstjenestene i HF

• Bygge ned terskler - somatikk og psykisk helse

• Tidlig utredning av behov – rask oppstart

• …
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Regjeringsplattformen 2021 – 2025 

«Hurdalsplattformen»

• Styrke rehabilitering i kommunene 

• Utrede tydeligere organisering og ledelse på ulike nivåer
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Konkrete oppdrag til Helsedirektoratet kommer i tildelingsbrevet for 2022



Tiltak på gang…



Tiltak i plan for rehabilitering etter covid 19

Side 6

Utvikle informasjons-

og opplæringstiltak 

som sikrer at 

personell har 

tilstrekkelig kunnskap 

til å informere og 

veilede pasienter og 

pårørende.

Gjøre Nasjonale faglige 

råd for rehabilitering etter 

covid-19 kjent i tjenestene 

og revidere rådene 

fortløpende i lys av ny 

kunnskap

Informasjon til 

personer som har 

hatt covid-19

Gjennomgå 

begrepsbruk og 

komme med en 

anbefaling om et 

nasjonalt begrep som 

skal brukes når denne 

pasientgruppen skal 

omtales.

Utvikle informasjon om 

enhetlig registrering 

med anbefalte 

diagnosekoder for 

senfølger og 

rehabilitering etter 

covid-19 i 

primærhelsetjenesten 

og spesialist -

helsetjenesten.

Innhente faglige innspill 

fra Folkehelseinstituttet 

gjennom en 

kunnskapsoppsummering 

om ulike nettbaserte 

oppfølgingsprogrammer 

rettet mot pasienter som 

har gjennomgått covid-19

Etablere en enkel 

nettportalløsning som 

vil gi bedre tilgjengelig 

informasjon og digitale 

selvhjelpsløsninger



Utarbeide faglig anbefaling om rehabiliteringstilbud til 

personer med alvorlig øyesykdom

Oppdraget
 Utarbeide en faglig anbefaling om rehabiliteringstilbud til personer med 

alvorlig øyesykdom. Oppdraget inkluderer målgruppen synshemmede.
 I februar 2021 fattet Stortinget to vedtak som ba regjeringen sørge for at 

både oppfølging av syn i sykehus og henvisning til rehabilitering ble 
styrket til personer som hadde gjennomgått hjerneslag. Foreslå tiltak for 
å sikre etterlevelse av retningslinjen for behandling og rehabilitering av 
hjerneslag om oppfølging av synsforstyrrelser blir fulgt i alle helseforetak.

 Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med representanter fra 
brukerorganisasjoner og tjenestene i relevante sektorer. 

 Leveransefrist til Helse- og omsorgsdepartementet er den 1. desember 
2021.
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…rehabiliteringstilbud…alvorlig øyesykdom

Kunnskapsgrunnlag

 Behov for oppdatert oversikt over pasientgruppene, organisering av 

tjenestetilbudet og aktørbildet innen rehabilitering, dagens pasientforløp, 

juridiske rammer for tjenestetilbudet, samt hvilke behov brukere og tjenesten 

ser for den videre utviklingen.

 Dialogmøter med over 20 interessenter fra regionale helseforetak, 

brukerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, Statped, NAV, kommunale 

aktører og frivillige aktører. 

 Oslo Economics har gjennomført undersøkelse oppsummert i rapporten 

«Kunnskapsgrunnlag om synshemmede i Norge» , 2021.

Helsedirektoratet 8

https://osloeconomics.no/wp-content/uploads/Kunnskapsgrunnlag-om-synshemmede-i-Norge.pdf


Bedre registrering av habilitering og rehabilitering

•Få bedre kunnskap om innhold og kvalitet i tjenestene:
• Hyppigere innsending av data til KPR

• Registreringskode for utredning av behov for rehabilitering i KPR (IPLOS)

•Samdatarapport om «Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 

2016 – 2020»
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https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/rehabilitering-i-spesialisthelsetjenesten-2016-2020/Rehabilitering%20i%20spesialisthelsetjenesten%202016-2020.pdf/_/attachment/inline/4c394ef5-df09-4fa3-9cf7-b7dde11bebb0:43b8702a8dad870dceead60fabcaa717963542b0/Rehabilitering%20i%20spesialisthelsetjenesten%202016-2020.pdf


Øvrige sentrale temaer

• Pakkeforløp hjerneslag – oppfølging og rehabilitering

• Nasjonal helse- og sykehusplan – flere tiltak relevant for habilitering og 

rehabilitering (helsefellesskap, samarbeidsavtaler osv)

• Tverrfaglige oppfølgingsteam – pilot i kommuner ut 2023

• Velferdsteknologi

• …
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Tverrsektoriell 
veileder for 
samordning og 
samarbeid

Endringer i 
velferdstjenestelovgivningen 
(samarbeid, samordning og 
barnekoordinator)

Det er vedtatt endringer i 14 velferdstjenestelover som 
omfatter blant annet å harmonisere og 

- styrke reglene om samarbeid og individuell plan, 
- å innføre en samordningsplikt for kommunen ved ytelse av 

velferdstjenester og 
- å innføre en rett til barnekoordinator.

Prop. 100L (2020-2021)

Formålet med endringene er å styrke oppfølgingen av 
utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt 
samarbeid mellom velferdstjenestene. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-11-78
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-100-l-20202021/id2838338/


Oppdrag om utarbeidelse av tverrsektoriell 

veileder

En tverrsektoriell veileder for samarbeid og samordning mellom 
velferdstjenestene: 
• Veilederen skal være et praktisk hjelpemiddel
• Den skal forklare lovendringene nærmere, blant annet utdype hvilke krav som stilles 

til samarbeidet mellom tjenesteyterne i de ulike sektorene
• Foreslå ulike måter kommunen kan ivareta sitt samordningsansvar på 
• Veilederen bør også vise frem eksempler på godt samarbeid 
• Veilederen kan forklare nærmere hvordan det kan samarbeides om barn som bor i 

to kommuner og hva plikten til å være oppmerksom på behov for andre tjenester 
går ut på



Beskrivelse av oppdraget:

 Dette er et felles oppdrag til AVdir, Bufdir, Hdir og Udir, jf også tildelingsbrevene til 

direktoratene for 2021.

 Direktoratene skal utarbeide en veileder for samarbeid og samordning.

 Hdir skal lede arbeidet, herunder ta initiativ til oppstart overfor de andre 

direktoratene og sørge for å involvere departementene i arbeidet.

 Målgruppe for veilederen er de aktuelle velferdstjenestene, kommuner, 

fylkeskommuner og relevante statlige aktører. I tillegg bør veilederen kunne brukes 

av brukerne av tjenestene.



Veilederen vil forklare lovendringene 

• Veilederen skal publiseres 2.mai 2022

• Innsiktsarbeid nå – avklare sentrale temaer for veiledning
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Hvilke spørsmål knyttet til barnekoordinator trenger dere svar 
på i den tverrsektorielle veilederen?




