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Regjeringen vil 
skape 
pasientens 
helsetjeneste

«Habilitering og rehabilitering bør i størst mulig grad tilbys 

der livet leves; i hjem, barnehage, skole, fritidsarenaer, bo-

og nærmiljø og på arbeidsplassen.»

«Det er derfor et mål at hovedtyngden

av innsatsen skal skje i kommunen hvor brukeren bor.»



Formålet med opptrappingsplanen 2017 - 2019

• Kommunene skal rustes til å ta 

et større ansvar for feltet og på 

sikt overta 

rehabiliteringsoppgaver fra 

spesialisthelsetjenesten

• Ivareta tilbud i 

spesialisthelsetjenesten

• Styrke brukerperspektivet

• Bedre kvalitet, samhandling og 

koordinering mellom nivåene og 

innenfor disse
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Tjenestene skal fremme 

mestring, selvstendighet og 

deltakelse



Målgruppe

•Pasienter og brukere med nedsatt 

funksjons- og mestringsevne som kan ha 

nytte av habilitering og rehabilitering. 

Tilbudet må samsvare med bredden i 

målgruppenes behov for sosial, psykososial 

og medisinsk habilitering og rehabilitering. 
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• Generell oversikt over behov for 

habilitering og rehabilitering

• Differensiert tilbud i samsvar med 

behov til pasienter og brukere med 

- Mindre omfattende behov

- Middels omfattende behov

- Omfattende behov

Tilbud i samsvar med 

behov – differensiert tilbud 

Kilde: Kristiansand kommune



Økonomiske virkemidler – forslag til statsbudsjett 2019
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100 mill. kroner av 

økningen i 

kommunerammen er 

begrunnet med 

opptrappingsplanen 

• kr 88,2 mill i øremerket tilskudd til 
kommunene

• kr 5 mill til nasjonalt prosjekt 
kommunal rehabilitering i Indre 
Østfold

• kr 4 mill til fylkesmennenes 
tilskuddsforvaltning

• kr 7 mill til ParkinsonNet



Tilskudd til tjenesteutvikling i kommunene

Tilskuddet skal stimulere til tjenesteutvikling i kommunene med mål 

om å styrke feltet habilitering og rehabilitering. 

Nasjonal utlysning på Helsedirektoratets hjemmeside

- Fylkesmennene forvalter tilskuddet og fylkesvis utlysning kommer 

på FM sine nettsider. 
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https://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-habilitering-og-rehabilitering-i-kommunene


Helsedirektoratet 8

Styrking i tråd med "Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 

- 2019" og i samsvar med krav og anbefalinger i "Veileder for rehabilitering 

og habilitering, individuell plan og koordinator". 

Innen utgangen av 2017 skal kommunen ha en oppdatert plan for 

habilitering og rehabilitering.

Delmål:

a) Styrke pasienter og brukeres muligheter for å opprettholde og/eller 

gjenvinne sin fysiske, sosiale og/eller psykiske mestringsevne. 

b) Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester. 

c) Sikre tilbud i samsvar med befolkningens behov, herunder sikre faglig 

innhold, kvalitet og kapasitet jf. Meld. St. 26 (2014 - 2015), "Fremtidens 

primærhelsetjeneste", med hovedvekt på kapittel 21. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-hod-20162017/id2513924/
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator


…delmål…

d) Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, 

andre sektorer og innad i kommunen.

e) Sikre at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan og 

koordinator, herunder styrke koordinatorrollen.

f) Koordinerende enhet er tilrettelegger for helhetlige og koordinerte 

tjenester på tvers av fag, nivåer og etater. 
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Plan for habilitering og rehabilitering

«Kommunen skal planlegge sin habiliterings- og 

rehabiliteringsvirksomhet og ha en generell oversikt over behov for 

habilitering og rehabilitering i kommunen. Tjenester som inngår i 

kommunens helse- og omsorgstjenestetilbud, skal integreres i et 

samlet tverrfaglig re-/habiliteringstilbud.» 

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 5
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Endret definisjon

§ 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

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.
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Utredning av behov og potensial for rehabilitering 

før permanente tiltak

NYTT RUNDSKRIV av 7.juli 2017

• «Helse- og omsorgsdepartementet anbefaler på denne bakgrunn at 

kommunene i sin saksbehandling utreder rehabiliteringsbehov og 

rehabiliteringspotensialet, før det iverksettes permanente tiltak som 

kompenserer for tap av funksjonsevne. En slik vurdering vil være et viktig 

grep for å få til en helt nødvendig omstilling med større vekt på habilitering og 

rehabilitering i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.»

Rundskriv I-5/2017 – Helse- og omsorgsdepartementet
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https://www.regjeringen.no/contentassets/ec9a251bc3ca4fa9bcf2bef53fb65854/rundskriv-i-5-2017-om-a-utrede-potensialet-for-rehabilitering.pdf


Flere tiltak

• Utvikling av funksjonsvurderingsverktøy 
• Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester
• Opphevet krav til henvisning fra fastlege for fysioterapi 
• Bedre tverrfaglig oppfølging av personer med store og sammensatte behov 
• Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov 2017
• Tverrfaglige oppfølgingsteam – pilot 2018 - 2021 

• Tilskuddsordningen «Kompetanse og innovasjon»
• 0 – 24-samarbeid – et tverrsektorielt utviklingsarbeid
• Kompetansekrav i lov
• Økt ambulant virksomhet i spesialisthelsetjenesten og veiledning
• Pakkeforløp 
• E-læring i koordinatorrollen
• ParkinsonNet
• …
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Hva vet vi om 
status? 

• Spørreundersøkelse til kommunene 

2017 – questback

• Statistikk 



Spørreundersøkelse til kommunene

• Questback til kommunene sept-des 2017 – kommunene egen vurdering av status 
• 364 kommuner besvarte

• Tema
• Kommunens plan for habilitering og rehabilitering

• Kommunens tilbud om habilitering og rehabilitering

• Individuell plan og koordinator

• Brukermedvirkning

• Samhandling

• Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

• Baseline for oppstart av planperioden – undersøkelsen gjentas

• Gir viktig kunnskap til fylkesmennene og Helsedirektoratet i å følge opp 

planarbeidet
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9. Har kommunen en plan for habilitering og rehabilitering? 

Kommunen skal planlegge sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet jfr § 5 i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 

koordinator. Formålet med bestemmelsen er å sikre at tilbudet samsvarer med befolkningens behov for nødvendig habilitering og rehabilitering.

Undersøkelse om habilitering og rehabilitering i kommunene 2017
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10. På hvilket nivå er planen behandlet/besluttet?

Undersøkelse om habilitering og rehabilitering i kommunene 2017
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Antall ergoterapeuter i kommunene

Vekst i årsverk for ergoterapeuter i kommunale helse- og omsorgstjenester

•2015: 1890

•2016: 2072 

•2017: 2253
(Kostra)
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Utvikling fra 2009 - 2017 

Andel kommuner med koordinerende enhet
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(Kostra)

Økende antall er 

organisert på 

høyere 

administrativt 

nivå. (ca 50)

Ca ¼ er 

tverrsektorielt 

sammensatt. 
(Helsedirektoratet 2017)



Individuell plan og koordinator
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Tabell 4.10 Mottakere av helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand per 31.12 som har individuell plan og 
koordinator.  2009-2017
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Noen utfordringsområder

• Nedgang i mottakere av rehabilitering i kommunen

• Mangelfullt datagrunnlag – kvantitet og kvalitet

• Brukermedvirkning på systemnivå

• Systematikk i utredning av behov

• Ivareta hele bredden av målgrupper - kognitive, sosiale og psykososiale behov

• Tjenestetilbudet til personer med utviklingshemming - habilitering

• Økt behov for koordinering – men nedgang i bruk av individuell plan
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