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Invitasjon til å gi høringsinnspill - forslag til ny tekst om definisjon av habilitering og 
rehabilitering i Helsedirektoratets veileder 

Helsedirektoratet inviterer med dette organisasjoner og tjenester som mottar dette brevet om 
å gi tilbakemelding på vedlagte utkast til revidert tekst i veileder om rehabilitering og 
habilitering, individuell plan og koordinator. Svarfrist: 17. juni 2019 
 
Bakgrunnen er at definisjonen av habilitering og rehabilitering ble endret med virkning fra 1.mai 
2018. Ovenfor nevnte veileder, utgitt i 2015, utdyper i kapittel 1 og 2 hvordan den tidligere 
definisjonen skal forstås. Helsedirektoratet har nå laget et utkast til ny tekst som skal samsvare 
med den nye definisjonen. Det er høringsnotatet som Helse- og omsorgsdepartementet hadde 
ute på høring i 2017 som skal legges til grunn for forståelsen av definisjonen. (se vedlegg) 
 
Helsedirektoratet er opptatt av å utdype definisjonen i veilederen slik at den fremstår enhetlig 
og tydelig for brukere, tjenestene og andre relevante aktører. Vi ber derfor om konkrete innspill 
til utkastets innhold og formuleringer. Det meste av endringene er i kapittel 2. Nåværende tekst 
finner dere her.  
 
Denne invitasjonen til å gi høringssvar sendes organisasjoner og tjenester som var representert 
i referansegruppen for utarbeidelse av veilederen i 2013 – 2015 (se neste side). Da vi antar at 
noen av personene som var representert i gruppen kan ha fått andre roller i mellomtiden, 
sender vi denne henvendelsen til organisasjonen/tjenesten sentralt.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kristin Mehre e.f. 
Avdelingsdirektør 

Sigrunn Gjønnes 
Seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
  

Den norske legeforening 
Postboks 1152 Sentrum 
0107 OSLO 

Deres ref.:    
Vår ref.: 13/1115-177 
Saksbehandler: Sigrunn Gjønnes 

Dato: 28.05.2019 
  
    
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endring-av-forskrift-om-habilitering-og-rehabilitering-individuell-plan-og-koordinator--3.-definisjon-av-habilitering-og-rehabilitering/id2569861/?expand=horingsnotater
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator


 

- 2 - 
 

 
    
 
Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

 
FUNKSJONSHEMMEDES 
FELLESORGANISASJON 
FFO 

           Mariboesgate 13 0183 OSLO 

Arbeids- og 
velferdsdirektoratet 

           Postboks 5 St. Olavs 
plass 

0130 OSLO 

BODØ KOMMUNE            Kongens gate 23 8006 BODØ 
BÆRUM KOMMUNE            Postboks 700 1304 SANDVIKA 
Den norske legeforening            Postboks 1152 

Sentrum 
0107 OSLO 

FYLKESMANNEN I 
TRØNDELAG 

           Postboks 2600 7734 STEINKJER 

HELSE MIDT-NORGE RHF            Postboks 464 7501 STJØRDAL 
HELSE NORD RHF            Postboks 1445 8038 BODØ 
Helse Sør-Øst RHF            Postboks 404 2303 HAMAR 
HELSE VEST RHF            Postboks 303 4066 STAVANGER 
KS BEDRIFT            Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 
KS-
KOMMUNESEKTORENS 
ORGANISASJON 

           Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 

LARVIK KOMMUNE            Postboks 2020 3255 LARVIK 
Norsk 
Ergoterapeutforbund 

           Stortingsgata 2 0158 OSLO 

NORSK 
FYSIOTERAPEUTFORBUND 

           Postboks 147 
Sentrum 

0102 OSLO 

Norsk 
Manuellterapeutforening 

           Boks 797 8510 NARVIK 

NORSK 
PSYKOLOGFORENING 

           Postboks 419  
Sentrum 

0103 OSLO 

Norsk Sykepleierforbund            Postboks 456 
Sentrum 

0104 OSLO 

SAFO            Postboks 
8953Yongstorget 

0028 OSLO 

SANDEFJORD KOMMUNE 
HELSE, SOSIAL OG 
OMSORG 

           Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

STATENS HELSETILSYN            Postboks 231 Skøyen 0213 OSLO 
Universitetet i Oslo - 
Institutt for helse og 
samfunn 

           Postboks 1130 
Blindern 

0318 OSLO 

Utdanningsdirektoratet            Postboks 9359 
Grønland 

0135 OSLO 

 



1 
 

KAPITTEL 1.1  
Hvem gjelder veilederen for 
 

Veilederens virkeområde 

Veilederens målgrupper og virkeområde fremgår av forskrift om habilitering og 
rehabilitering, individuell plan og koordinator § 2: 

«Forskriften gjelder for habiliterings- og rehabiliteringstjenester som tilbys og ytes etter 
helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. 

I tillegg gjelder forskriften individuell plan som skal utarbeides etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 7-1, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og psykisk 
helsevernloven § 4-1 og oppnevning av koordinator etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 7-2 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a.» 

Helse- og omsorgstjenesten 

Forskriften regulerer sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering i helse- og 
omsorgstjenesten i kommunene og i spesialisthelsetjenesten jf. pasient- og 
brukerrettighetsloven § 1-3, bokstav d, helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, bokstav 5 og 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a. 

Veilederen gjelder også privat virksomhet som yter tjenester innen habilitering og 
rehabilitering etter avtale med kommunen eller det regionale helseforetaket. 

Individuell plan og koordinator 

Veilederen omfatter individuell plan og koordinator for alle med behov for langvarige og 
koordinerte tjenester etter helselovgivningen. Koordinerende enhet for habilitering og 
rehabilitering sitt ansvarsområde omfatter her alle pasient- og brukergrupper. 

Samarbeid med andre etater 

Helse- og omsorgstjenesten i kommunene sitt ansvar omfatter også samarbeid med andre 
sektorer, jfr. forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 5. 
Dette innebærer ikke at helse- og omsorgstjenesten har ansvar for andre tjenester innen 
habilitering og rehabilitering og koordinering enn det som følger av helse- og 
omsorgslovgivningen. Å bistå pasienter og brukere i å komme i kontakt med relevante 
tjenester er en viktig oppgave. 

Forskriftens hjemmelsgrunnlag i helse- og omsorgslovgivningen innebærer ingen 
begrensning i andre sektorers ansvar for å delta i sosial, psykososial og medisinsk habilitering 
og rehabilitering når dette følger av respektiv lovgivning. 

http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/§2
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/§2
http://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/§1-3
http://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/§1-3
http://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§3-2
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/§5
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Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har sammen utgitt veilederen "Barn og unge 
med habiliteringsbehov - Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og 
utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand", (2015) (.pdf). 

KAPITTEL 1.2  
Forholdet mellom habilitering og 
rehabilitering 
 

Lovgiver har valgt å beholde begrepene habilitering og rehabilitering selv om definisjonen er 
felles, jfr forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3.  

Forskjellene kommer primært til uttrykk i de utøvende tjenestene, hvor det først og fremst 
skiller mellom målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og 
voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Rehabilitering er 
vanligvis rettet mot tilstander som er ervervet senere i livet. Ulikheter i metodisk tilnærming 
kan grovt inndeles i ny-læring og re-læring. 

De overordnede prinsippene er felles for både habilitering og rehabilitering. Forhold som 
særlig gjelder for habilitering er beskrevet i egne kapitler i henholdsvis kapitlet om 
spesialisthelsetjenesten og kapitlet om den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Felles for begge målgrupper er behovet for et vidt spekter av faglige tilnærminger, herunder 
medisinsk, fysikalsk, sansemessig, kognitivt, sosialt og psykososialt. Behov for gjentagende 
prosesser gjennom hele eller store deler av livsløpet kan gjelde begge målgrupper, men er 
særlig fremtredende innen habilitering.  

KAPITTEL 1.3  
Målgrupper for habilitering 
Generelt om målgrupper med behov for habilitering 

Målgruppene for habilitering er personer som har, eller står i fare for å få begrensninger i sin 
fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne.  

Pasienter og brukere med behov for habilitering har funksjonsnedsettelser som skyldes 
medfødte eller tidlig ervervede tilstander. For mange innebærer dette at de ikke følger et 
forventet utviklingsforløp. Med tidlig ervervet menes at tilstanden er ervervet før 18 år, jfr. 
prioriteringsveileder for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Behovet for 
habilitering varer oftest livet ut. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/malgrupper-og-virkeomrade-for-veilederen/hvem-gjelder-veilederen-for/_/attachment/download/ab46edad-6c58-4c23-9115-9d77893d9cad:051362bf85ad243bdab308e68c52d3d4e1633e67/Barn%20og%20unge%20med%20habiliteringsbehov%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/malgrupper-og-virkeomrade-for-veilederen/hvem-gjelder-veilederen-for/_/attachment/download/ab46edad-6c58-4c23-9115-9d77893d9cad:051362bf85ad243bdab308e68c52d3d4e1633e67/Barn%20og%20unge%20med%20habiliteringsbehov%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/malgrupper-og-virkeomrade-for-veilederen/hvem-gjelder-veilederen-for/_/attachment/download/ab46edad-6c58-4c23-9115-9d77893d9cad:051362bf85ad243bdab308e68c52d3d4e1633e67/Barn%20og%20unge%20med%20habiliteringsbehov%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/§3
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/formal-og-overordnede-prinsipper-for-habilitering-og-rehabilitering-individuell-plan-og-koordinator
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/habilitering-og-rehabilitering-i-spesialisthelsetjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/habilitering-og-rehabilitering-i-spesialisthelsetjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/habilitering-og-rehabilitering-i-kommunene
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/habilitering-av-voksne-i-spesialisthelsetjenesten
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Det er stor grad av komorbiditet i gruppen. Bidiagnoser kan ofte gi større funksjonsvansker 
enn hoveddiagnosen. De fleste trenger kompetanse fra kommunene og 
spesialisthelsetjenesten i både utredning, diagnostisering og oppfølging. 

Medisinsk og fysikalsk behandling relatert til somatisk eller psykisk sykdom, er ofte 
elementer i habiliteringsprosessen. 

Målgruppene innen habilitering trenger bistand til å oppøve nye funksjoner og ferdigheter 
som de i utgangspunktet ikke har hatt. Tiltak har som mål å utvikle funksjons- og 
mestringsevnen for å nå størst mulig grad av selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. Tidlig 
innsats og forebyggende tiltak for å bevare eksisterende funksjoner og bremse utvikling av 
funksjonstap er viktig. 

Behovet for tverrsektoriell samhandling er fremtredende. Individuell plan og koordinator er 
viktige verktøy for samhandling og forutsigbarhet i forløpet.  

Barn og unge med behov for habilitering 

Barn og unge med behov for habilitering har ulike medisinske tilstander eller kroniske 
sykdommer. Felles er at tilstanden påvirker funksjonsnivå, læringsevne og livskvalitet i en slik 
grad at de har behov for strukturert, tverrfaglig og tverrsektoriell bistand over lengre tid. 

Symptombildet hos barn og unge er ofte sammensatt og krever tverrfaglig utredning og 
kunnskap om virksomme tiltak. Tilstander kan påvirke vekst og utvikling på mange 
ferdighetsområder og berøre samspillet i familie og nettverk. Det er derfor viktig at barn og 
unge tidligst mulig får avklart sin tilstand og at det blir satt inn relevante tiltak for den 
enkelte og familien. Tidlig innsats og forebyggende tiltak er viktig for å bevare eksisterende 
funksjoner og bremse utvikling av funksjonstap. 

De fleste barn og unge som trenger habilitering har en diagnose med ulike symptomer. 
Diagnosen sier vanligvis lite om funksjonsnivå og evne til selvstendighet og deltakelse. 
Arbeidet må dermed baseres på flere kriterier enn de diagnostiske. 

Voksne med behov for habilitering 

Voksne med behov for habilitering har medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser 
med konsekvenser for fungering på mange livsområder. Behov for tilrettelegging av 
bosituasjon, arbeidsdeltakelse, aktiviteter og det sosiale miljø er sentralt. Tverrsektoriell 
samhandling er ofte avgjørende. Voksne defineres som over 18 år. 

Eksempler på brukergrupper er mennesker med tidlig ervervede hjerneskader og 
utviklingsforstyrrelser, syndromer som medfører kognitive vansker, utviklingshemning, 
autismespekterforstyrrelser. Det kan også omfatte mennesker med tidlig ervervede 
nevrologiske skader eller sykdommer, nevromuskulære sykdommer, eksempelvis 
muskeldystrofier, CP og ryggmargsbrokk. 



4 
 

Det er hyppigere forekomst av psykiske lidelser hos voksne med habiliteringsbehov enn i 
befolkningen for øvrig. Det gjelder særlig den delen av målgruppen som har 
utviklingshemning og/eller autismespekterforstyrrelser. 

KAPITTEL 1.4  
Målgrupper for rehabilitering 
Generelt om målgrupper med behov for rehabilitering 

Målgruppene for rehabilitering er personer som har, eller står i fare for å få begrensninger i 
sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne.  

Målgruppene for rehabilitering kjennetegnes ved behovet for å gjenvinne tapte funksjoner 
etter sykdom, skade eller rusavhengighet. Metodikken er derfor preget av re-læring og 
oppøving av tidligere funksjoner og ferdigheter. Mange må lære å mestre et liv med varige 
funksjonsnedsettelser og/eller mestringsutfordringer. Å bevare eksisterende funksjoner, 
bremse utvikling av funksjonstap, utvikle nye funksjoner og tilpasse livet til nye 
forutsetninger er sentralt. 

Målgruppene innen rehabilitering kjennetegnes ved et vidt spekter av behov. En måte å 
beskrive dette på er å dele inn i rehabilitering somatikk og rehabilitering psykisk helse og rus. 
En slik grov inndeling kan bare si noe om hvor hovedtyngden av problemstillinger ligger. For 
mange handler det om sammensatte utfordringer knyttet til både somatikk, psykisk helse og 
rus.    

Målgrupper somatisk rehabilitering 

Behovet er relatert til funksjonsnedsettelser etter sykdom og/eller skade. Det gjelder i 
utgangspunktet alle aldersgrupper. Det er store variasjoner i behov, fra kortvarig 
rehabilitering etter lettere skader til mer omfattende og langvarige behov som følge av 
kroniske sykdommer og større skader. 

Behovet omfatter både medisinsk oppfølging og behandling, trening av fysisk, psykososial og 
kognitiv funksjon, lærings- og mestringstiltak og tilrettelegging gjennom hjelpemidler. For 
unge og voksne i yrkesaktiv alder er rehabilitering med arbeid som mål sentralt. 

Målgrupper rehabilitering psykisk helse og rus 

Behovet kan ha oppstått på grunn av alvorlig og langvarig psykisk lidelse og/eller 
rusmiddelproblemer og har særlig vekt på psykiske, kognitive, sosiale og psykososiale 
utfordringer. 

Mange står i fare for å miste, eller har redusert tilgang til bolig, arbeid, aktiviteter eller 
sosialt nettverk. Arbeid med grunnleggende levekår er en sentral forutsetning for å lykkes i 
rehabiliteringen. Behovet for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling er avgjørende. Behov 
for tiltak innen somatisk helse og fysisk funksjon skal også ivaretas. 
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Behandling og rehabilitering er overlappende og et langsiktig arbeid med sterk vekt på 
mestring av dagliglivet. Omfattende og langvarig rusmiddelavhengighet bør behandles som 
en kronisk tilstand. Selv for en bruker som er stabil ved hjelp av legemiddelassistert 
rehabilitering LAR, eller er rusfri, vil avhengigheten kunne vedvare over tid. 

Se også veilederen Sammen om mestring - Lokalt psykisk helsearbeid for voksne (.pdf), 
(Helsedirektoratet 2014). 

KAPITTEL 1.5  
Aktører i habilitering og rehabilitering 

Habiliterings- og rehabiliteringstiltak kan omfatte alle livsområder som berøres av 
funksjonsnedsettelsen. Det er dermed ingen avgrensning i hvilke aktører som kan inngå i 
slike prosesser.  

Aktørene innen habilitering og rehabilitering kan grovt inndeles i følgende to kategorier:  

 Organisatoriske enheter som har habilitering og rehabilitering som sin kjernevirksomhet. 
 Ulike aktører som yter tjenester integrert i helhetlige habiliterings- og rehabiliteringsforløp. 

Organisatoriske enheter som har habilitering og rehabilitering som sin 

kjernevirksomhet 

Eksempler på aktører som har habilitering og rehabilitering som sin definerte 
kjernevirksomhet er  

 rehabiliteringsavdelinger 
 habiliteringsavdelinger 
 rehabiliteringsteam 
 habiliteringsteam 
 offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner  

Dette er organisatoriske enheter som primært yter habiliterings- og rehabiliteringstilbud. I 
det ligger en forutsetning om at de innen sin virksomhet, og gjennom intern og ekstern 
tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling, yter tilbud i samsvar med pasienters og brukeres 
helhetlige behov. De har en mer spesialisert habiliterings- og rehabiliteringsfaglig 
kompetanse enn aktører som ikke har dette som sin kjernevirksomhet. 

Ulike aktører som yter tjenester integrert i helhetlige habiliterings- og 

rehabiliteringsforløp  

Personens behov avgjør omfanget av aktører. Alle som yter tjenester som inngår i en 
pasients og brukers habiliterings- eller rehabiliteringsprosess, er i utgangspunktet å betrakte 
som aktører innen dette feltet. Disse er aktører i den grad de inngår i prosesser som har 
habilitering og rehabilitering som mål. De yter også tjenester med andre formål. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/malgrupper-og-virkeomrade-for-veilederen/malgrupper-for-rehabilitering/_/attachment/download/62e9bd41-0e5c-4fee-84dc-fd0deebe3c93:357f2ad4147fd531e79b8030b24d8a126f4c4826/Legemiddelassistert%20rehabilitering%20(LAR)%20ved%20opioidavhengighet%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/malgrupper-og-virkeomrade-for-veilederen/malgrupper-for-rehabilitering/_/attachment/download/62e9bd41-0e5c-4fee-84dc-fd0deebe3c93:357f2ad4147fd531e79b8030b24d8a126f4c4826/Legemiddelassistert%20rehabilitering%20(LAR)%20ved%20opioidavhengighet%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/malgrupper-og-virkeomrade-for-veilederen/malgrupper-for-rehabilitering/_/error/404?message=Content+with+id+%5Bbf701bd4-c635-4307-8c7f-23a919246e2a%5D+was+not+found+in+branch+%5Bmaster%5D
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Alt personell innen helse-, omsorgs- og velferdstjenestene må ha tilstrekkelig kompetanse til 
å identifisere mulige behov for habilitering og rehabilitering slik at de kan melde dette 
videre, jfr. forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §§ 8 og 
12. I § 5 i samme forskrift fastslås at tjenester som inngår i kommunens helse- og 
omsorgstjenestetilbud skal integreres i et samlet tverrfaglig habiliterings- og 
rehabiliteringstilbud.  

KAPITTEL 2  
Formål og overordnede prinsipper for 
habilitering og rehabilitering, individuell plan 
og koordinator 
Formål og overordnede prinsipper for habilitering og rehabilitering, individuell plan 

og koordinator 

Sentrale prinsipper og overordnede krav til tjenesteytingen innen sosial, psykososial og 
medisinsk habilitering og rehabilitering følger av formålet til forskrift om habilitering og 
rehabilitering, individuell plan og koordinator i § 1. Dette inkluderer også individuell plan og 
koordinator: 

«Formålet med forskriften er å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial 
eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til 
stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet 
og deltakelse. Formålet er også å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient 
og bruker og eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innen et 
forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene. 

Forskriften skal videre sikre at tjenestene tilbys og ytes 

1. ut fra et pasient- og brukerperspektiv, 
2. i eller nærmest mulig pasientens og brukerens vante miljø, 
3. samordnet, tverrfaglig og planmessig, 
4. i en for pasientens og brukerens meningsfylt sammenheng.» 

Formål og overordnede prinsipper følger for øvrig av helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 
og spesialisthelsetjenesteloven § 1-1. Se også kapitlet om god kvalitet og faglig forsvarlighet 
innen koordinering, habilitering og rehabilitering. 

Verdigrunnlaget for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i respekten for menneskeverdet, 
uavhengig av grad av funksjonshemming og den enkeltes evne til aktivitet og arbeid. Det skal 
tilstrebes et likeverdig tilbud uavhengig av bosted, alder, kjønn, etnisitet, forutsetninger og 
behov. 

https://snl.no/velferdsstat
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/§7
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/§12
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/§5
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%C2%A71
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%C2%A71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
http://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/%C2%A71-1
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/god-kvalitet-og-faglig-forsvarlighet-innen-koordinering-habilitering-og-rehabilitering
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/god-kvalitet-og-faglig-forsvarlighet-innen-koordinering-habilitering-og-rehabilitering
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Prinsippet om likeverd må forstås slik at tilbudet er likeverdig når mennesker med 
funksjonsnedsettelser har samme sjanse til å nå de målene som er realistiske for han/henne 
som andre. 

Tjenestene skal tilbys og ytes ut fra et pasient- og brukerperspektiv  

Pasientens og brukerens behov, ressurser og mål skal være utgangspunktet for tiltak og 
tjenester i en habiliterings- og rehabiliteringsprosess og i arbeidet med individuell plan og 
koordinator. Tjenestene må tilpasse sine bidrag ut fra hva pasient og bruker definerer som 
sine mål og opplevelse av helhet og sammenheng. Dette stiller krav til individuell tilnærming 
og høy grad av pasient- og brukermedvirkning. 

Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er sentralt ved kartlegging og utredning av behov. - Hva 
opplever pasient og bruker som verdifullt og meningsfullt? - Hva erfares som utfordringer og 
hindringer for selvstendighet og ønsket deltakelse?  

En slik helhetlig og personsentrert tilnærming er også en tydeliggjøring av at utredning av 
behov og tjenesteyting ikke må begrenses av organisatoriske forhold i tjenestene. Dette må 
ligge til grunn som en felles tilnærming på tvers av fag, nivåer og sektorer.  

Tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal utformes basert på tverrfaglig 
vurdering av den enkeltes behov og ressurser. Dette er fastslått internasjonalt gjennom «FN-
konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne», artikkel 26. Hva 
som er nødvendig faglig bredde avhenger av antatt behov. 

Tjenester i et familie- og nettverksperspektiv 

Å se personen i sitt vante miljø er et sentralt utgangspunkt for å forstå den helheten som 
tjenestene skal passe inn i. Pårørende og familie kan være viktige ressurser, sammen med 
øvrige sosiale nettverk i fritid, skole og arbeidsliv. Tjenestene skal legge til rette for at 
pårørende, familie og nettverk kan medvirke i samsvar med pasient og bruker sitt ønske. 

Nedsatt funksjonsevne hos en person påvirker roller og arbeidsfordeling i både familie og 
nettverk. For mange kan tjenester fra det offentlige inngå som et betydelig element i 
dagliglivet. Kartlegging og utredning bør derfor inkludere familie og nettverk der det er 
nødvendig. Utforming av tjenestetilbudet må også skje i et familie- og nettverksperspektiv. 
Se også veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten, (Helsedirektoratet, 2017). 

Tjenestene skal bidra til mestring, selvstendighet og deltakelse 

Tjenestene skal fremme pasient og brukers mestringsevne og understøtte personens egne 
ressurser og innsats i å oppnå og vedlikeholde en best mulig fysisk, psykisk, sansemessig, 
kognitiv og sosial funksjonsevne. Formålet er best mulig selvstendighet og deltakelse. 

Dette må også inkludere tiltak for tilrettelegging av omgivelser samt bruk av 
velferdsteknologi og andre hjelpemidler. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konvensjonen/id724096/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konvensjonen/id724096/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder
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Helse- og omsorgstjenestene, hvor tjenesteområdet habilitering og rehabilitering er 
lovhjemlet, må legge til rette for at tiltak fra andre sektorer inngår i pasientens og brukerens 
helhetlige tilbud. Å se tjenester i sammenheng, er sentralt.  

Det finnes flere sammenfallende pedagogiske tilnærminger til temaet mestring: 

Læring og mestring 

Læring og mestring er sentralt innen habilitering og rehabilitering. Det omfatter både 
å lære nye og/eller å gjenvinne tapte ferdigheter. Noen må lære å mestre et liv med 
varige funksjonsnedsettelser. Å få innsikt i, og akseptere endrede muligheter og 
begrensninger, og finne veien videre gjennom nye løsninger og mestringsstrategier, 
er viktig for mange. Se også kapitlet om læring og mestring i helse- og 
omsorgstjenestene. 

Empowerment 

Empowerment er en tilnærming med fokus på myndiggjøring eller «å gjøre sterk». 
Vektlegging av pasientens og brukerens ressurser og muligheter fremfor mangler og 
problemer er sentralt. Dette er nærmere beskrevet i kapitlet om medvirkning, 
informasjon og kommunikasjon. 

Recovery 

Recovery kan oversettes med «å komme seg». Det handler om pasient og brukers 
iboende ressurser og evne til å komme seg etter funksjonsnedsettelse. Det beskriver 
alt personen selv gjør og det som skjer av endringsprosesser hos den enkelte for å 
håndtere ulike vansker og leve meningsfulle liv. Begrepet er mest brukt innen psykisk 
helsearbeid. 

Recovery er ikke en spesiell behandling, metode eller modell. Det kan foregå med 
eller uten hjelp av profesjonelle. Der tjenesteyting inngår handler det om at personell 
må arbeide på en måte som gjør at de fremmer pasient og brukers egen mestring. 

«Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, 
følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er 
tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, selv med de begrensninger som lidelsen 
forårsaker. Bedring involverer utvikling av mening og innsikt i eget liv». (Anthony 
1993, oversatt av Solfrid Vatne) 

Tjenestene skal tilbys og ytes nærmest mulig pasientens og brukerens vante miljø 

For mange har trening og oppøving av funksjons- og mestringsevne best effekt når det 
integreres i dagliglivets arenaer som eksempelvis hjem, barnehage, skole, fritid og 
arbeidsplass. Spesialisthelsetjenesten skal yte de tjenestene som det ikke er formålstjenlig å 
bygge opp kompetanse og infrastruktur til på kommunalt nivå. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/formal-og-overordnede-prinsipper-for-habilitering-og-rehabilitering-individuell-plan-og-koordinator
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/formal-og-overordnede-prinsipper-for-habilitering-og-rehabilitering-individuell-plan-og-koordinator
http://www.napha.no/content/13883/Recovery
http://www.napha.no/content/13883/Recovery
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Tjenestene skal tilbys og ytes samordnet, tverrfaglig og planmessig 

Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet skal være samordnet, tverrfaglig og planlagt. Dette 
er sentrale prosesskrav innen habilitering og rehabilitering. Målet er både å sikre god kvalitet 
for pasient og bruker, og effektiv ressursutnyttelse. 

…samordnet og tverrfaglig.. 

Nedsatt funksjonsevne har ofte samtidige konsekvenser på flere funksjons- og livsområder. 
En utfordring knyttet til ett funksjonsområde kan ha sin opprinnelse eller årsak i noe annet 
enn det som først kommer til syne. Helhetlig tilnærming og tilstrekkelig faglig bredde ved 
utredning av behov er derfor viktig for å kunne forstå personens reelle utfordringer.  

Tverrfaglig samarbeid er systematisk og målrettet arbeid hvor en utnytter merverdien av 
interaksjon og utveksling av kunnskap mellom fagene. Samhandlingen må omfatte både 
dialogen mellom tjenesteyterne og pasient og bruker samt pårørende, og tjenesteyterne 
imellom. Tverrfaglig tilnærming gjør at tjenestene blir i stand til å møte den helheten som 
pasient og bruker definerer.  

Ved behov for tiltak fra flere sektorer skal helse- og omsorgstjenesten i kommunen legge til 
rette for tverrsektoriell samhandling, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 og forskrift 
om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 5, fjerde ledd og § 18, 
fjerde ledd. Dette omfatter også samhandling mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten. Det må sikres kontinuitet i tilbudene over tid og på tvers av 
ansvarsområder. Det er viktig at tjenesteyter ikke slipper ansvaret før neste aktør i forløpet 
har fått oversikt og tatt ansvar. 

Hva betyr tverrfaglig samarbeid? 
Tverrfaglig samarbeid betinger avhengigheter mellom de ulike aktørenes innsats. Det vil si at 
tjenesteyterne må se sine bidrag i forhold til hverandre for å kunne understøtte pasient og 
bruker sin innsats i å nå sine mål. Tverrfaglig samarbeid innebærer ikke at alle til enhver tid 
må være samtidig tilstede hos pasient og bruker. Den enkelte tjenesteyter har et selvstendig 
ansvar for sin tjenesteyting. Men det må sikres konsensus og nødvendige avklaringer slik at 
alle arbeider for at pasienten og brukeren skal nå sine mål. Viktige felles beslutningspunkter i 
tverrfaglig metodikk er  

- utredning av behov – for å sikre felles utgangspunkt, felles mål og forståelse av 
pasient og brukers ressurser og behov 

- planlegging av tiltak – se tjenester i sammenheng og avhengigheter mellom disse 
- gjennomføring av tiltak – sikre koordinering og nødvendige avklaringer underveis 
- evaluering av tiltak og avklare nye mål – kontinuitet og trygge overganger. 

(les mer om hva tverrfaglig samarbeid er i veileder om oppfølging av personer med store og 
sammensatte behov) 

….planmessig 

http://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/%C2%A73-4
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%C2%A75
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%C2%A75
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%C2%A718
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%C2%A718


10 
 

Med planmessig menes at tiltak planlegges og nedfelles i tids- og måldefinerte faser i en 
logisk og sammenhengende rekkefølge. Formålet er å sikre god ressursutnyttelse, 
måloppnåelse, kontinuitet og forutsigbarhet.  

Tjenestene skal tilbys og ytes i en for pasient og brukers meningsfylt sammenheng 

Tjenestenes bidrag må tilrettelegges individuelt for hver enkelt pasient og bruker. Hva som 
oppleves meningsfullt kan variere mellom ulike personer, selv om disse kan ha 
tilsynelatende like funksjonsutfordringer – målt med standardiserte funksjonstester. Familie, 
nettverk og livsfase er tema av stor betydning.  

Gjennomgang av definisjonen av habilitering og rehabilitering 

Definisjonen av sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering følger av 
forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3: 

§ 3 Definisjon av habilitering og rehabilitering  

"Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient 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." 

Habilitering og rehabilitering…. 

Definisjonen gjelder tjenester som helse- og omsorgstjenesteloven omtaler som «sosial, 
psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering», jfr. helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2, 1.ledd, pkt. 5 og § 1 i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 
koordinator. Den gjelder i tillegg der habilitering og rehabilitering defineres som nødvendige 
spesialisthelsetjenester etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 og 2-1 a.  

Definisjonen er overordnet og omfatter alle målgrupper, uavhengig av alder, diagnose og 
funksjonsproblem. Begrepene «sosial, psykososial og medisinsk» er ikke et uttrykk for at 
tjenestene organisatorisk må splittes opp. For mange omfatter behovet flere områder 
samtidig. 

Se kapitlet om målgrupper og virkeområde for veilederen. 

…skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål. 

http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%C2%A73
http://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/%C2%A73-2
http://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/%C2%A73-2
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%C2%A71
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%C2%A71
http://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/%C2%A72-1
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/malgrupper-og-virkeomrade-for-veilederen
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Pasienten og brukeren er hovedaktøren i prosessene og skal møtes med respekt og en 
lyttende holdning. Spørsmålet "Hva er viktig for deg?" må gi retningen for tjenesten.  – Hva 
opplever personen som viktig i sitt liv – i den fasen av livet hvor den enkelte befinner seg? – 
Hva er personens mål? - Hvordan skal tjenestene tilpasse sine bidrag slik at de fremmer og 
stimulerer pasient og brukers innsats i å nå sine mål? Pårørende skal trekkes inn i den grad 
pasientens og brukerens ønsker og har behov for det.   

….målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og 
tjenesteytere. 

Prosessene skal være planlagte, med optimal og tilpasset intensitet, styrt av konkrete, 
tidsbestemte mål som pasient og bruker har definert. Målperioder i et forløp tidfestes med 
evalueringspunkter som kan gi grunnlag for nye mål og tiltak. For noen kan målet nås 
gjennom èn målprosess uten behov for flere tiltak. For andre kan behovet være mer 
omfattende og kreve flere prosesser hvor mål og tiltak prioriteres i en logisk rekkefølge. 

Målrettet samhandling er avgjørende for god ressursutnyttelse både for pasient og bruker, 
pårørende og tjenestene. Den enkeltes behov er styrende for hvilke aktører som er 
nødvendig for å sikre et forsvarlig tilbud. Habilitering og rehabilitering omfatter også 
nødvendige tiltak utenfor helse- og omsorgstjenesten, jfr. forskrift om habilitering og 
rehabilitering, individuell plan og koordinator § 1. "Tjenesteytere" kan være ulike 
fagpersoner innad i samme enhet eller ulike sektorer som eksempelvis barnehage- og 
utdanningssektoren, arbeids- og velferdsetaten NAV, kultur og fritid. 

Samarbeidet kan også inkludere ulike private og/eller frivillige tilbud som eksempelvis 
brukerstyrte tiltak gjennom brukerorganisasjonenes likemannsarbeid. 

Tverrfaglig samarbeid er grunnleggende arbeidsform i habilitering og rehabilitering, jfr 
forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 1. Omfanget av 
aktører og behov for koordinering kan variere over tid. I høringsutkast til ny definisjon av 
habilitering og rehabilitering sier departementet også at habilitering og rehabilitering også 
kan være monofaglig. (Helse- og omsorgsdepartementet 7.sept 2017) Det vil si at 
samarbeidet eksempelvis kan være avgrenset til pasient og bruker og en fysioterapeut eller 
en logoped eller annen faggruppe, og eventuelt pårørende. Også i slike tilfeller gjelder øvrige 
prosesskrav som at tilbudet er planlagt, målrettet og intensivt, samt at behovet fortrinnsvis 
er utredet tverrfaglig ved at eventuelt behov for annen fagkompetanse er avklart og 
utelukket.  

Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. 

Brukere og pasienter med varige funksjonsnedsettelser kan ha behov for gjentagende 
prosesser gjennom hele livsløpet. Kontinuitet og gode overganger mellom tiltak er viktig for 
optimal effekt av ressursinnsatsen. Mål, tidsplan og ansvarsfordeling bør nedfelles skriftlig. 
Individuelle planer er gode verktøy for å sikre brukermedvirkning og koordinering. 

At tiltak skal være kunnskapsbaserte innebærer at personellets faglige avgjørelser baseres 
på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og pasient og brukers ønsker og behov i den gitte 
situasjonen. (lenke til kap 3 om god kvalitet) Å samarbeide med annet kvalifisert personell 

http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%C2%A71
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%C2%A71
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ved behov og å guide pasienten og brukeren til annen fagkompetanse utover ens egen 
profesjon, jfr helsepersonelloven § 4 er også en sentral forpliktelse. arbeidet.   

….har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale 
funksjonsevne… 

Habilitering og rehabilitering har sterk vekt på forebygging og tidlig intervensjon. Hva som er 
mulig å oppnå i en habiliterings- og rehabiliteringsprosess er tett knyttet opp til hvorvidt 
behovet blir identifisert og tiltak satt inn på et tidlig tidspunkt. Tiltak som settes inn på til 
riktig tidspunkt gir bedre effekt og ressursutnyttelse, og kan forebygge og redusere behov 
for tjenester på sikt. Formuleringen "står i fare for" er en tydeliggjøring av at tjenestene også 
bør vurdere behov for tiltak på indikasjon om et "mulig behov" for habilitering og 
rehabilitering. (se kapitlet om hvordan fange opp mulige behov…).  

Tjenestene må dekke både medisinske, sosiale og psykososiale behov, herunder kognitive, 
sansemessige og fysikalske. Dette krever både helsefaglig, sosialfaglig, miljøterapeutisk og 
spesialpedagogisk kompetanse. Behov for tjenester knyttet til egenomsorg, opplæring, å 
mestre å bo i egen bolig, å bruke transportmidler, å komme i arbeid, sosial interaksjon og å 
delta i organiserte aktiviteter og i samfunns- og arbeidsliv hører inn under dette. For noen 
kan velferdsteknologi benyttes både ved funksjonstrening og som verktøy for å fremme 
mestring og selvstendighet.  

…..skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og 
deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet." 

Habilitering og rehabilitering skal fremme selvstendighet og deltakelse og evne til å mestre 
eget liv ut fra egne forutsetninger, ønsker og mål. Det er den samlede effekten av tiltakene 
for den enkelte pasient og bruker som kan si noe om måloppnåelsen. Prosessen skal 
inkludere nødvendige tiltak for at vedkommende skal kunne gjennomføre skolegang samt 
delta i arbeidslivet og i andre sammenhenger som er meningsfulle for personen.   

 

  

http://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/%C2%A74
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Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. april 2018 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om 

kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 

andre ledd og lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 

(spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1a sjuende ledd. Fremmet av Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

I 

I forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 

koordinator gjøres følgende endringer:  

§ 3 skal lyde: 

§ 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.  

§ 9 skal lyde: 

§ 9. Hjelpemidler og ergonomiske tiltak 

https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256
https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/%C2%A73-2
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/%C2%A72-1a
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Kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge 

miljøet rundt den enkelte pasient og bruker. Kommunen skal vurdere hjelpemidler som 

ett av flere alternative tiltak på grunnlag av den enkeltes samlede behov. Om nødvendig 

skal kommunen be om bistand fra Arbeids- og velferdsetaten eller fra andre relevante 

instanser.  

§ 13 skal lyde: 

§ 13. Oppgaver som krever spesialisert tilrettelegging mv. 

Det regionale helseforetaket skal sørge for nødvendige undersøkelse og utredning av 

pasienter og brukere med behov for habilitering og rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten 

Det regionale helseforetaket skal videre sørge for tilbud om 

a) 
trening og oppøving av funksjon og ulike individuelle ferdigheter som krever 
spesialisert tilrettelegging og veiledning 

b) 
intensiv trening som inngår i individuell habiliterings/rehabiliteringsplan, eller som et 
nødvendig, spesialisert tilbud etter behandling 

c) 
tilrettelagt opplæring for pasienter og brukere som trenger det, og tilrettelegge 
rammebetingelser som kan bidra til økt mestring.  

§ 14 skal lyde: 

§ 14. Særlig om råd, veiledning og samarbeid 

Det regionale helseforetaket skal sørge for 

a) råd og veiledning til kommunen om opplegg for den enkelte pasient og bruker 

b) 
samarbeid med kommunen om opplegg for den enkelte pasient og bruker og 
utarbeiding av individuelle planer 

c) generelle råd og veiledning til ansatte i kommunen 

d) 
samarbeide med andre etater når det er nødvendig for utredning, tilrettelegging og 
gjennomføring av tilbudet til den enkelte. 

II 

Forskriften trer i kraft 1. mai 2018. 
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1 Innledning 

Helse og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av 

forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering, rehabilitering, individuell plan og 

koordinator (forskrift om habilitering og rehabilitering) § 3. Denne bestemmelsen 

inneholder definisjonen av habilitering og rehabilitering. 

Det vises til Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 hvor regjeringen 

varslet at det vil bli igangsatt et arbeid for å revidere definisjonen for habilitering og rehabili-

tering i forskriften.  Det heter i opptrappingsplanen at: 

"I denne opptrappingsplanen legger regjeringen til grunn en bred forståelse av habilitering 

og rehabilitering som inkluderer alle brukere av helse- og omsorgstjenesten som har behov 

for en målrettet innsats for å opprette, gjenopprette, vedlikeholde og bedre funksjon, 

forebygge funksjonsfall og lære å mestre livet med sykdom og funksjonsnedsettelse". 

Dagens definisjon er innarbeidet og godt kjent i fag- og brukermiljø, men møter kritikk på 

noen sentrale punkter. Formålet med å endre definisjonen er først og fremst å forsterke 

brukerperspektivet i tråd med målet om pasientens helsetjeneste, ved å tydeliggjøre i 

definisjonen at det er pasienten og brukerens mål for eget liv som skal legges til grunn 

ved utforming av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet. I tillegg skal definisjonen fange 

opp at habilitering og rehabilitering er prosesser som både kan være tidsavgrenset og av 

livslang varighet og at behovet for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over 

tid i et forløp. 

1.1 Bakgrunn – hvorfor endre gjeldende definisjon? 

I Stortingsmelding nr. 21 (1998-1999) Ansvar og meistring – mot ein heilskapeleg 

rehabiliteringspolitikk, ga Stortinget sin tilslutning til følgende definisjon som senere ble 

tatt inn i gjeldende forskrift:  

"Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og 

virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og 

brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet 

og deltakelse sosialt og i samfunnet." 

En mangel ved dagens definisjon er at brukerperspektivet ikke fremgår. Pasientens og 

brukerens rett til å medvirke fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3, jf. 

særlig § 3-1. Kommunen og det regionale helseforetaket skal i henhold til gjeldende 

forskrift om habilitering og rehabilitering i § 4 "sørge for at den enkelte pasient og bruker 

kan medvirke ved gjennomføring av eget habiliterings- og rehabiliteringstilbud" (vår 

understreking). Det er blant annet derfor varslet i Opptrappingsplan for habilitering og 

rehabilitering 2017-2019 at definisjonen skal revideres og at dette arbeidet skal skje i tett 

dialog med brukerne.  

Det er kommet innspill fra brukere med kroniske sykdommer om at de opplever det 

problematisk at habilitering og rehabilitering defineres som tidsavgrensede prosesser. 

Formuleringen i gjeldende definisjon, "tidsavgrensede, planlagte prosesser", samsvarer 

dårlig med de utfordringer mange brukere med kroniske sykdommer står overfor med 
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gradvis og kontinuerlig eller gjentatte fall i funksjon, som medfører behov for kontinu-

erlig innsats for å motvirke dette og/eller gjentatt behov for intensiv innsats i perioder.  

En annen utfordring som blir påpekt, er at flere tiltak som har habilitering og rehabili-

tering som mål kan falle utenfor dagens definisjon. En innskrenket tolkning av ordlyden 

"hvor flere aktører samarbeider", kan ekskludere tiltak i et pasientforløp. Ordlyden har i 

flere tilfeller vært tolket som at flere aktører må samarbeide om samme tiltak, dvs. at 

tiltak som ytes av en enkelt fagperson eller faggruppe ikke er å forstå som rehabilitering 

fordi det enkelte tiltak ytes "monofaglig" eller ikke er en del av en formalisert tverrfaglig 

plan. For eksempel vil det i oppfølging etter en kneoperasjon være flere faggrupper som 

hver for seg gir oppfølging som til sammen bidrar til at pasienten gjenvinner funksjons-

nivå og arbeidsevne. Mens trening foregår hos fysioterapeuten, følger fastlegen opp det 

medisinske og arbeidsgiver legger til rette arbeidsoppgaver for å utnytte restarbeidsevne i 

opptreningsperioden. Et tverrfaglig samarbeid kan også være indirekte, f.eks. gjennom at 

fysioterapeuten gir råd om arbeidsstilling eller arbeidsgiver legger til rette for trening i 

arbeidstiden. Flere aktører er sentrale i prosessen, ikke minst pasienten selv, selv om 

tiltakene ikke er ledd i en formalisert individuell plan, og selv om tiltakene ytes hver for 

seg. I andre tilfeller er det tverrfaglige samarbeidet mer åpenbart og formalisert i form av 

samarbeid gjennom ansvarsgrupper eller andre møtefora og individuelle planer. Behovet 

for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over tid i et forløp, hvor det ved 

oppstart eller ved forverringer av funksjon kan være større behov for tverrfaglighet.  Ulik 

forståelse av begrepet kan ha medført at tjenester som enkelte brukere mottar ikke 

defineres og heller ikke registreres som habilitering og rehabilitering.  

1.2 Begrepsbruk og kjennetegn  

Habilitering kan forstås som tiltak som har som mål å utvikle funksjons- og mestrings-

evne for å nå størst mulig grad av selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. Habilitering 

omfatter tiltak spesielt rettet mot barn eller voksne med medfødte eller tidlig ervervede 

helse- og/ eller funksjonsproblemer. Med tidlig ervervet menes at tilstanden er ervervet 

før 18 år jf. prioriteringsveileder for habilitering av voksne i spesialisthelsetjeneste. 

Pasienter med medfødt eller tidlig ervervet kognitiv funksjonsnedsettelse og/eller 

gjennomgripende utviklingsforstyrrelse utgjør den dominerende andelen av pasienter som 

i dag henvises til habiliteringstjenestene for barn og voksne i spesialisthelsetjenesten.  

Målgruppen innen habilitering trenger bistand for å etablere og oppøve funksjoner og 

ferdigheter som de i utgangspunktet ikke har hatt. For mange innebærer dette at de ikke 

følger et forventet utviklingsløp. Behovet for habilitering varer som oftest livet ut. Tidlig 

innsats og forebyggende tiltak er viktig for å bevare eksisterende funksjoner og bremse 

utvikling av funksjonstap. Habiliteringstilbudet inneholder planlagte og ofte sammensatte 

og samordnede tjenester for å hjelpe brukeren å nå sine egne mål. 

Rehabilitering kan forstås som tiltak som har som formål å bidra til at en person gjen-

vinner eller bevarer fysisk, mental eller sosial funksjonsevne som er tapt, eller står i fare 

for å tapes, på grunn av sykdom, skade eller inaktivitet. Målet er å bidra til at den enkelte 

bruker blir i stand til å fungere så godt som mulig i dagliglivet ut fra sine mål, ønsker og 
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forutsetninger, mestrer eget liv, og får mulighet til å delta i samfunnet. Rehabilitering er 

tjenester og støtte til bruker/pasient i form av strukturerte tiltak. Brukeren er hovedaktør i 

prosessen og gjør oftest selv mye av innsatsen som inngår i tiltakene.  

Rehabilitering omfatter både medisinsk, sosial og psykososial rehabilitering. Tradisjonelt 

har begrepet rehabilitering i stor grad vært knyttet til somatisk sykdom. En slik forståelse 

innebærer en kunstig avgrensning av brukerens totale situasjon og hjelpebehov.   

1.3 Helsedirektoratets forslag til ny definisjon 

For å skape pasientens helsetjeneste er det nødvendig å revidere definisjonen av habilite-

ring og rehabilitering, og presisere at brukerens egne mål og behov skal være det viktigste 

i habiliterings- og rehabiliteringsprosessene. Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- 

og omsorgsdepartementet utarbeidet et forslag til endret definisjon. Definisjonen skal 

bidra til å klargjøre forståelsen av habilitering og rehabilitering slik dette er ment å skulle 

utøves i både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. 

Samtidig skal definisjonen være tydelig på hvilke forventninger brukerne kan ha til 

tjenestene. Helsedirektoratet har forsøkt å ta hensyn til tidligere innspill som har kommet 

fra fagfeltet og brukerorganisasjoner. Det er hentet elementer fra blant annet den danske 

definisjonen. Forståelsen av rehabilitering har utviklet seg nokså likt i de to landene ved 

at tidligere vekt på fysisk trening nå er utvidet til å omfatte tiltak relatert til brukerens 

hele livssituasjon, og inkluderer både den fysiske, psykiske og sosiale funksjonsevnen. 

Vektlegging av at tiltakene både skal bidra til å løfte funksjonsnivået og samtidig øve opp 

evnen til mestring er også felles.  

Forslag fra Helsedirektoratet:  

"Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål. 

Habilitering og rehabilitering er målrettete samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende, 

tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, 

sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene. 

Formålet er at brukeren, 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."   

Internasjonale definisjoner: 

Verdens helseorganisasjon definerer rehabilitering på denne måten: 

"Rehabilitation of people with disabilities is a process aimed at enabling them to reach and 

maintain their optimal physical, sensory, intellectual, psychological and social functional 

levels. Rehabilitation provides disabled people with the tools they need to attain 

independence and self-determination." (WHO, 2014). 

FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne slår fast at de 

alminnelige menneskerettigheter skal gjelde også for mennesker med nedsatt funksjons-

evne. Norge ratifiserte konvensjonen i 2013. I Artikkel 26; Habilitering og rehabilitering, 

står det i nummer 1: 
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"Partene skal treffe effektive og hensiktsmessige tiltak, herunder gjennom likemannsarbeid, 

slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan oppnå og beholde størst mulig 

selvstendighet, utnytte sitt fysiske, mentale, sosiale og yrkesmessige potensial fullt ut, og 

oppnå full inkludering og deltakelse på alle livets områder. For det formål skal partene 

opprette, styrke og videreutvikle tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstjenester og – 

programmer, særlig på områdene helse, sysselsetting, utdanning og sosiale tjenester, på en 

slik måte at disse tjenester og programmer 

a) begynner på et så tidlig stadium som mulig, og er basert på en tverrfaglig vurdering av 

den enkeltes behov og ressurser, 

b) støtter deltakelse og inkludering i lokalsamfunnet og på alle samfunnsområder, er 

frivillige, og tilbys mennesker med nedsatt funksjonsevne så nær lokalmiljøet som 

mulig, også i distriktene." 

I Danmark brukes følgende definisjon (2004): 

"Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellom en borger, 

pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige 

begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funksjonsevne, opnår et selvstændigt 

og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituasjon og beslutninger 

består af en koordineret, sammenhængende og videnbasert indsats."  

1.4 Innspill fra brukerne 

For å få synspunkter fra brukere og fagmiljøene inviterte Helse- og omsorgsdepartementet 

til et innspillsmøte 5. januar 2017. Brukerorganisasjoner fra et bredt felt var tilstede. I 

tillegg var representanter fra fagprofesjoner og forskningsmiljøene representert. Et utvalg 

bruker- og profesjonsorganisasjoner var invitert til å presentere viktige elementer for dem 

ved en endring av forskriftens definisjon. Innspillet fra Helsedirektoratet, 

brukerorganisasjoner og profesjonsorganisasjoner ble så diskutert i plenum.  

Følgende er innspill til utfordringsbildet fra innspillsmøtet:  

Brukermedvirkning: 

Flere uttrykte at brukermedvirkning må være tydelig i definisjonen. Begrepet må skilles fra 

brukerstyring. Brukerstyring er å gi brukeren en rolle ikke alle brukere kan ha. Ikke alle 

brukere kan medvirke like godt i en prosess da de av ulike årsaker ikke er i stand til dette. 

Enkelte vil være avhengig av en nærperson som kan representere deres interesser. Rehabili-

tering må spisses mot brukernes egen innsats. Unge funksjonshemmede uttalte at mestring, 

deltagelse og selvstendighet står sentralt for medlemmene i deres organisasjon:  

"En ny definisjon av rehabiliteringsbegrepet må likevel fortsatt ha selvstendighet, mestring 

og deltagelse sentralt. For unge pasienter betyr det tilpasning til deres livssituasjon."  

Det kom frem at habiliteringsområdet og rehabiliteringsområdet har mange likheter, men 

samtidig oppfattes som ulike områder. Brukerne av habiliteringstjenester har oftest et livs-

varig behov for tjenester. Mange har komplekse utfordringer med påvirkning av psykiske og 

kognitive funksjoner, motorisk funksjon, kommunikasjon og adferd. Brukere i et habilite-

ringsforløp har ofte initialt ingen diagnose. Derfor innebærer habilitering en så presis 

utredning av grunntilstanden som mulig for så å bistå til å oppøve nye funksjoner og ferdig-

heter som vedkommende i utgangspunktet ikke har hatt. 
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Tidsavgrensede prosesser  

Flere av brukerorganisasjonene var opptatt av at mange av deres medlemmer har kroniske 

sykdommer som gjør at behovet for oppfølging fra helse- og omsorgstjenesten varer livet 

ut. Mens et habiliterings- eller rehabiliteringstiltak kan være tidsbegrenset for fagfolk, vil 

det ikke alltid være tilfelle for brukeren.  

Tverrfaglighet  

Habilitering og rehabilitering retter seg mot en stor gruppe mennesker. Det er behov for å 

se hele mennesket i et livsløpsperspektiv, hver dag, hele året og hele livet. Brukerne er 

opptatt å leve aktive liv hvor det å mestre hverdagen er viktig. Det ble påpekt at rehabili-

tering kan sammenliknes med et prosjektarbeid som kan skje på ulike livsområder og 

derfor kan mange aktører være involvert ikke bare innenfor helse, men nærpersoner, tran-

sport, skole, kultur og fritidsarenaer.  

Begrepene habilitering og rehabilitering  

Mange begreper som habilitering, rehabilitering, behandling, helsehjelp og omsorg er  nå i 

endring og utfordrer tjenestene, brukerne og organiseringen av tilbud. Internasjonalt har 

habiliteringsbegrepet vært lite benyttet, men brukes i dag i økende grad. For å sikre 

brukerne av habiliteringstjenester et godt faglig tilbud, mener både fag- og brukermiljø at 

det er behov for at dette er et selvstendig fagområde. Noen mener det vil være hensikts-

messig med to definisjoner: en for habilitering og en for rehabilitering. Fagmiljøet er redd 

habiliteringsfeltets særtrekk gjøres mindre tydelig og derved svekkes hvis habiliterings-

begrepet utgår.  

2. Gjeldende rett 

Pasienten og brukernes rettigheter 

Pasientenes og brukernes rett til helse- og omsorgstjenester er regulert i lov 2. juli 199 nr. 63 

om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).   

Pasient og bruker har etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd rett til 

nødvendig helse- og omsorgstjenester fra kommunen. "Nødvendige helse- og 

omsorgstjenester" gir krav på nødvendig hjelp med en forsvarlig standard, basert på en 

individuell helsefaglig og/eller sosialfaglig vurdering av behov. Omfang og nivå på hjelpen 

må derfor vurderes konkret. Det avgjørende må være brukerens behov ut fra en helse- og 

sosialfaglig vurdering. Det er en minstestandard som kommunene ikke kan gå under med 

henvisning til dårlig økonomi, se Rt. 1990 s. 874. Rettighetsbestemmelsen vil i utgangs-

punktet omfatte alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med behov for tjenester på 

grunn av somatisk sykdom eller skade, psykiske problemer eller lidelser, rusmiddelproblem, 

sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Rettigheten vil vedkommende ha overfor den 

kommunen vedkommende oppholder seg i, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første og 

andre ledd.  

Pasienten har etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd rett til nødvendig 

helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Helsehjelp er i § 1-3 bokstav c definert som handlinger 

som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gRT19900874
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20110624z2D30z2EzA73z2D1
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og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell. Begrepet "nødvendig helsehjelp" 

tilsier at pasienter har krav på nødvendig helsehjelp med en forsvarlig standard, basert på en 

individuell vurdering av behov. Det er vanskelig å angi presist hva som er nødvendig 

helsehjelp. Omfang og nivå må derfor vurderes konkret. Det avgjørende må være pasientens 

behov ut fra en helsefaglig vurdering. Vilkårene for rett til nødvendig helsehjelp fra 

spesialisthelsetjenesten er nærmere presisert i forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om 

prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til 

behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften). 

Kommunens ansvar  

Kommunens ansvar for habilitering og rehabilitering er regulert i helse- og 

omsorgstjenesteloven. Kommunen har etter loven § 3-1 ansvar for å sørge for at personer 

som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens 

ansvar omfatter som nevnt alle pasient- og brukergrupper, jf. bestemmelsens andre ledd. 

Kommunen skal etter bestemmelsens tredje ledd planlegge, gjennomføre, evaluere og 

korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i 

lov eller forskrift.  

For å oppfylle ansvaret i § 3-1 skal kommunen etter § 3-2 første ledd nr. 5 blant annet tilby 

sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.  

Spesialisthelsetjenestens ansvar  

Spesialisthelsetjenestens ansvar er regulert i spesialisthelsetjenesteloven. Spesialisthelse-

tjenesten skal sørge for nødvendig undersøkelse og utredning av brukere med behov for 

habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-

1a første ledd skal det regionale helseforetaket "sørge for at personer med fast bopel eller 

oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon". 

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 9 og § 10, 

sammenholdt med forskriften § 1 og § 3, utdyper spesialisthelsetjenestens ansvar for 

habilitering og rehabilitering. Oppgavene er mer konkret beskrevet for spesialisthelse-

tjenesten enn for kommunene. Det innebærer at det som ikke er definert som spesialist-

helsetjeneste, er et kommunalt ansvar. 

De spesialiserte rehabiliteringstjenestene ytes i sykehusenes sengeavdelinger, poliklinikker 

og som ambulant virksomhet, eller ved private rehabiliteringsinstitusjoner. De regionale 

helseforetakene har inngått avtale om levering av rehabiliteringstjenester fra rundt 50 private 

rehabiliteringsinstitusjoner. 

Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator 

Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator er hjemlet i helse- og 

omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven.  I forskriftens 

§ 3 er habilitering og rehabilitering definert som:  

"(…) tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører 

samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå 

best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i 

samfunnet." 
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Formål med gjeldende forskrift om habilitering og rehabilitering er etter § 1 å sikre at perso-

ner som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys 

og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og 

mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. Formålet er også å styrke samhandlingen mellom 

tjenesteytere, brukere, pårørende og eventuelle nærpersoner og etater innen et forvaltnings-

nivå eller på tvers av forvaltningsnivåene. Forskriften skal sikre at tjenestene tilbys og ytes 

 ut fra et pasient- og brukerperspektiv 

 i eller nærmest mulig pasientens og brukerens vante miljø 

 samordnet, tverrfaglig og planmessig 

 i en for pasientens og brukerens meningsfylt sammenheng  

Kommunen og det regionale helseforetaket skal etter forskriftens § 4 sørge for at den 

enkelte pasient og bruker kan medvirke ved gjennomføring av eget habiliterings- og 

rehabiliteringstilbud jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Med gjennomføring 

menes planlegging, utforming, utøving og evaluering. 

Kommunen og det regionale helseforetaket bør legge til rette for at pasient- og bruker-

representanter deltar i planlegging, utvikling og evaluering av re-/habiliteringsinnsatsen. 

3. Departementets vurderinger og forslag 

Departementet legger Helsedirektoratets forslag til ny definisjon til grunn. Denne har fått 

tilslutning fra brukere og fagmiljøer: 

"Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål". 

Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste og i denne har brukeren den sentrale rollen. 

Det er brukerens behov og mål for eget liv som skal være styrende for om personen får 

habilitering eller rehabilitering og i hvilken form. Dette bør etter departementets vurdering gå 

klart frem også av definisjonen i forskriften. Enkelte brukere kan i noen situasjoner ha 

vansker med selv å sette klare mål for en habiliterings/rehabiliteringsprosess. Alder, 

kognitiv funksjon og mental kapasitet vil for noen kunne være begrensende. Det kan være 

relevant også å vektlegge innspill fra likepersoner, pårørende eller andre nærpersoner som 

kjenner personen godt og som kan medvirke til å definere mål. Det vises til pasient- og 

brukerrettighetsloven kapittel 3 om medvirkning og informasjon og kapittel 4 om 

samtykke til helsehjelp. 

I forslag til definisjon åpnes det for at de målrettede samarbeidsprosessene er mellom 

bruker og en eller flere aktører:  

"Habilitering og rehabilitering er målrettete samarbeidsprosesser mellom bruker, pårø-

rende, tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, 

sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene." 

I mange sammenhenger kan det være tilstrekkelig at en aktør arbeider sammen med 

brukeren, for at denne oppnår funksjonsbedring eller opprettholder sin livskvalitet eller 

mestrer livet med sykdom. Eksempelvis er det nær 3500 avtalefysioterapeuter som 

gjennom sin praksis bidrar til å opprettholde og forbedre pasientenes funksjonsevne. I 

gjeldende definisjon defineres rehabilitering som en prosess hvor flere aktører 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990702z2D63z2EzA73z2D1
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samarbeider. I en snever fortolkning av denne vil tiltak utført hos fysioterapeut ikke 

omfattes, fordi det i mange tilfeller ikke er flere faglige aktører som samarbeider.  

Det kan også være et vidt spekter av fag, nivåer og sektorer som inngår i brukerens 

habiliterings- og rehabiliteringsprosess. Behovet til den enkelte bruker er avgjørende. Fra 

fagprofesjonene er det viktig at tiltakene som ytes er kunnskapsbaserte. Det er nødvendig 

at fagpersoner har kunnskap om den aktuelle målgruppen sine behov. Dette kreves for å 

kunne se personens behov i et langtidsperspektiv og ikke bare her og nå.  

I innspillsmøtet med brukerorganisasjoner var det flere som mente at et tidsperspektiv er 

en naturlig del av en prosessforståelse av habilitering/rehabilitering. Når mål settes vil det 

være naturlig å samtidig definere når tiltak og samlet innsats skal evalueres for å se om 

man når målet eller er på riktig vei. I mange situasjoner vil imidlertid dette etter departe-

mentets vurdering ikke fremstå som hensiktsmessig. Mange brukere lever i dag med 

kroniske sykdommer og må selv gjøre en innsats daglig for å mestre egen sykdom og 

forebygge funksjonsfall og eventuelt i tillegg ha hjelp fra helse- og omsorgstjenesten og 

andre instanser for å opprettholde funksjon. For disse vil det etter departementets vurde-

ring ikke være riktig å definere habilitering og rehabilitering som en tidsavgrenset 

prosess, man må snarere se på habilitering og rehabilitering i et livsløpsperspektiv. For 

andre vil en funksjonsnedsettelse på bakgrunn av en skade eller hendelse føre til en forbi-

gående reduksjon av funksjon hvor brukeren etter intensiv innsats med bistand fra helse- 

og omsorgspersonell og andre aktører vil kunne bli helt restituert og gjenoppta sin 

normale funksjon. Det er brukerens mål og behov som må være styrende for den 

innsatsen kommuner og spesialisthelsetjenesten bistår brukeren med.  

I forslaget til definisjon er begrepene fysiske, psykiske, kognitive eller sosial funksjons-

evne og deltagelse i utdanning og arbeidsliv tatt inn:  

"Formålet er at brukeren, 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."   

Departementet mener det er viktig å tydeliggjøre at habilitering og rehabilitering ikke er 

begrenset til brukerens fysiske funksjonsevne, men også inkluderer andre funksjonsned-

settelser forårsaket av psykisk helseplager, rusproblemer eller kognitiv svikt.  

Helse- og omsorgsdepartementet finner at Helsedirektoratets forslag til definisjon på en 

god måte imøtekommer de elementer som er nødvendig og dekkende for å gi en god 

forståelse av hva habilitering og rehabilitering er.  

Det presiseres at definisjonen ikke innebærer en utvidelse at det totale ansvaret for hhv 

kommunen og spesialisthelsetjenesten. Jf nærmere om dette i kap 4 om økonomiske 

administrative konsekvenser.   

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 
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Målet med habilitering/rehabilitering er å styrke brukernes muligheter for å opprettholde 

eller få tilbake tapt funksjonsevne, bidra til egenmestring og å opprettholde et best mulig 

funksjonsnivå. Kommunene yter i dag en rekke ulike helse- og omsorgstjenester med 

samme formål som habilitering og rehabilitering som ytes i henhold til gjeldende 

forskrift. Dette er tjenester som kommunen er pålagt å yte etter helse- og 

omsorgstjenesteloven. Tilsvarende vil den enkelte pasient og brukers rettigheter følge av 

pasient- og brukerrettighetsloven, hvor det blant annet fremgår at hjelpen skal være 

tilpasset pasientens/brukerens behov og ønske, jf. pasient- og brukerrettighetsloven 

kapittel 3 om medvirkning og informasjon og kapittel 4 om samtykke til helsehjelp.  

Definisjonen av habilitering og rehabilitering i gjeldende forskrift vil etter sin ordlyd ikke 

omfatte alle typer tjenester som naturlig er å anse som en del av et behandlingsforløp. 

Endringsforslaget har til hensikt å fastsette en definisjon av habilitering/rehabilitering 

som på en bedre måte beskriver og avgrenser hva som er å anse for en naturlig del av et 

behandlingsforløp knyttet til habilitering/rehabilitering, samtidig som det gis en bedre 

beskrivelse av formål med behandlingen og pasientens/brukerens ønsker og medvirkning.  

Som nevnt fremgår kommunens totale plikt til å tilby helse- og omsorgstjenester til sine 

innbyggere, herunder habilitering og rehabilitering, av helse- og omsorgstjenesteloven. 

Det presiseres at en revisjon av forskriftsdefinisjonen ikke vil endre kommunens plikter. 

Revisjon av definisjonen vil heller ikke endre pasienten eller brukerens rettigheter etter 

pasient- og brukerrettighetsloven. På denne bakgrunn har revisjonen ingen økonomiske 

eller administrative konsekvenser for kommunen. 

Tilsvarende vil gjelde for spesialisthelsetjenestens samlende plikt til å sørge for 

habilitering og rehabilitering og endret definisjon vil derfor heller ikke her ha noen 

økonomiske administrative konsekvenser for spes helsetjenesten.  

5. Forslag til forskriftsendring 

Forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering, rehabilitering, individuell plan og 

koordinator § 3 skal lyde: 

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål. 

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende 

og tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, 

sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene. 

Formålet er at brukeren, 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. 


