
Samhandling

Kommunal habilitering og spesialisert 
habilitering
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Historie

• 1991 - HVPU-reformen, eller ansvarsreformen
– Institusjonene legges ned  Ansvaret for tjenester til personer med psykisk 

utviklingshemming overføres til kommunene.

– Fylkeskommunene oppretter habiliteringstjenester for barn og voksne, med ansvar for 
utredning, behandling og veiledning til kommunene. De skal fungere som en forlengelse 
av det kommunale helse- og omsorgstilbudet. Skal være et ambulant tilbud.

• Vestnes kommune har mye kompetanse, men får også et spesielt stort 
ansvar,  da mange som bodde på institusjonen Hellandheimen velger å 
bosette seg i kommunen.

• Habiliteringstjenesten hadde en egen innleggelsesavdeling på Vestnes 
som et tilbud til hele fylket (nå lagt ned) og en avdeling i Molde som skal 
gi et tilbud til innbyggere på Nordmøre og i Romsdal.
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Bu- og habiiteringtenesten i Vestnes kommune og 
Seksjon for voksenhabilitering i HMR har i 2016             

25 års erfaring

med samhandling om utredning, behandling, 
tilrettelegging, kompetansebygging, 

prosjektutvikling, m.m.
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Alltid rom for forbedring!

I 2015 kom delavtale 2, til samhandlingsavtalen mellom kommunene og Helse 
MR beskriver, 

«Samarbeid for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og 
omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester»

Denne er laget med utgangspunkt i rehabiliteringsfeltet og sentrale føringer 
og oppgaver for habiliteringsfeltet er ikke dekket, blant annet lovverk om 
tvang og makt knyttet til Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. og 
helseforetakets plikter her.

Konklusjon:

Vi har et omfattende samarbeid

Begge parter trenger å bli bedre på organisering av samarbeidet

Vi utarbeider en egen samarbeidsavtale!!!
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Formål

Avtalen skal medvirke til å 

• klargjøre partenes ansvar og oppgaver gjennom hele habiliteringsforløpet og bidra til at 
partene opptrer samordnet og koordinert i møtet med pasient og pårørende/foresatte 

• sikre pasientens rett til medvirkning og individuell plan, og at tjenestene skal oppleves best 
mulig sammenhengende og koordinerte gjennom hele forløpet 

• bedre ressursutnyttelse ved å sørge for at habiliteringstilbudet blir gitt på rett nivå 

• sikre pasienten forsvarlige tjenester

• bidra til et løsningsfokusert samarbeid om pasienter med behov for habilitering på begge nivå

• redusere risiko for å ende opp med «løse ender», som manglende revidering av 
behandlingsplaner, avlysning av avtaler uten plan for erstatning, avtalte oppgaver som ikke 
følges opp, mv

• sikre en effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor nivåene
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ERFARINGER
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Flere mener at gode avtaler er viktige

NOU 2016:17 «På lik linje» 

KAP. 22.2.4 DELSAMARBEIDSAVTALER OM 
HABILITERING

«Loven pålegger helseforetak og kommunene å lage retningslinjer for 
samarbeid knyttet til habilitering. Enkelte foretak har laget egne 
delsamarbeidsavtaler om habilitering. De fleste foretak har ikke laget egne 
samarbeidsavtaler på dette feltet.

Utvalget vil anbefale at alle helseforetak instrueres i å lage samarbeidsavtaler 
om habilitering»
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