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Nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til personer med 
utviklingshemming 
 
Fra Helsedirektoratet har Legeforeningen mottatt høring av nasjonal veileder - Gode helse- og 
omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.  
 
Helsedirektoratets formål med veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med 
utviklingshemming" er å bidra til gode tjenester til denne gruppen. I tillegg er 
Helsedirektoratets mål å bidra til kunnskapsbasert praksis, riktige prioriteringer, god 
samhandling og redusert uønsket variasjon i kommunene. 
 
Veilederen gir anbefalinger om: 

• samarbeid og kompetanse 
• personsentrerte og tilrettelagte tjenester 
• livsfaser og overganger 
• habilitering og bistand i hverdagen 
• helseoppfølging 
• samarbeid med familie, pårørende og verge 
• dokumentasjon og taushetsplikt 

 
Veilederen er avgrenset mot temaet tvang og makt, med unntak av forebyggingsplikten. Bruk 
av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming er regulert i helse- og 
omsorgstjenesteloven kapittel 9 og detaljert beskrevet i rundskriv IS 10/2015. 
 
Denne høringen skal behandles av Fagstyret.  
 
Les mer på siden til Helsedirektoratet her. 
 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 27. 
september 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  
 
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-veileder-gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer
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Med hilsen 
Den norske legeforening 
 
Marthe Helene Sandli 
Rådgiver helsepolitikk   
 

  
 
  

 


