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Legens rolle i habilitering?

• «Trenger vi legene innen habilitering?»

• «Vi får ikke ansatt leger, men vi samarbeider bare med fastlege og andre 

organspesialister, så det vi driver med er faglig forsvarlig»

• «Vi har en lege i 50 % stilling som vi låner fra en annen avdeling. Det holder 

det, han er effektiv og vurderer henvisningene våre. Ved konsultasjoner 

vurdere han om det er nødvendig med medisiner! 

– Dette handler om kollegaer som gjør det beste ut av en krevende 

oppgave, men er det «godt nok»?



En typisk legerolle i habilitering?

• Alibi for vurdering av henvisninger? 

• Alibi for signering av andre yrkesgruppers 

journaler/epikriser, kvalitetsikre diagnoser?

• Forskrive medisiner på andre yrkesgruppers 

«anmodning»?



Målgruppe - prioriteringsveileder

• Tilstandsgrupper:

– Psykisk utviklingshemming og/eller kognitiv svikt

– Atferdsvansker ved psykisk utviklingshemming

– Psykisk lidelse ved moderat/alvorlig psykisk utviklingshemming

– Demens ved psykisk utviklingshemming

– Følgetilstander av skader/sykdommer i nervesystemet og 

muskelsykdommer

– Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse 

/autismespekterforstyrrelse – mistanke

– Vansker knyttet til seksualitet i målgruppen

• Mange pasienter faller inn under flere tilstandsgrupper



Grenseoppgang mellom ulike fagmiljøer

Pasientene har multiple diagnoser som griper over hverandre.

Tilstander som ikke kan utredes eller behandles uavhengig av hverandre.
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• Pga et symptom eller en ”begrensning”/noe de ikke får til

• En endret eller «skjev» utvikling av funksjon og ferdigheter

• Utredning og behandling av komplekse diagnoser 

• Utredning og behandling av miljøfaktorer - årsaksfaktorer 

• Spørsmål om samtykke og juridiske forhold

• Behandling = ”Det utvidede behandlingsbegrepet” der diagnoser, 
funksjon og bistandsbehov er sentralt

Hvorfor kommer pasientene til oss?



Habiliteringsmedisinsk tilnærming?

• Hva er legens rolle i dette?

• Hvor tidlig i forløpet skal legen inn?

• Hvilken rolle har legen i diagnostisering og behandling?

• Hvilken rolle har legen i det tverrfaglige teamet?

• Hva styrer i så fall disse valgene?

– En bevissthet rundt legens rolle, faglige retningslinjer og lik praksis?

– Tilgang på legeressurser?

Menneskelig nær – faglig sterk



Eksempel:

• Mann 20 år henvises med antatt diagnose moderat, alvorlig psykisk 
utviklingshemming

• Endret atferd med økende utagering, selvskading

• Svingende symptombildet

• Hvor starter vi? Hva er legens rolle?

Menneskelig nær – faglig sterk

Boligpersonalet ber om veiledning, spesifiserer ønsket om 

tilrettelegging i miljøet



Systematikk i utredning?

ANAMNESE

MILJØTRAPEUTISK KARTLEGGING

SOMATISK UTREDNING                  og               ETIOLOGI

KOGNITIV FUNKJONSNEDSETTELSE

AUTISMESPEKTRUM

LEGENS ROLLE?



Individuell 
behandling

Miljøterapeutisk 
behandling

Habilitering og forebyggende arbeid, 
tilrettelegging for den primære 

funksjonsvansken

Tverrfaglig utredning



Diagnostikk i denne pasientgruppa er vanskelig
– krever spesifikk kompetanse

MASKERING

Uvanlig atferd (feks. sosialt, 
evne til abstraksjon, 

kommunikasjon) som følge 
av begrenset utvikling 

feiltolkes som psykopatologi

OVERSKYGGING 
Uvanlig atferd knyttet 

til psykisk lidelse 
feiltolkes som del av 

det å være 
utviklingshemmet

FEILTOLKNING 
Umoden stressrespons 
feiltolkes som psykisk 

lidelse



Legens rolle i  habilitering?

• Faglig innhold og krav til medisinsk faglig kompetanse er 
«overbyggende» for de ulike diagnose- og tilstandsgruppene vi 
jobber med:

– Kompetanse på utredning av etiologi

– Kompetanse på utredning og behandling av tilleggsdiagnoser

– Juridisk-, tverrfaglig- og organisatorisk kompetanse

LEGENS ROLLE ER MER ENN 

DIAGNOSTISERING OG MEDISINERING!



Legens rolle – mer enn diagnostisering og medisinering?

•Tverrfaglig  og tverrmedisinsk kompetanse

•Juridisk kompetanse 

•Organisatorisk kompetanse

Menneskelig nær – faglig sterk



Habiliteringsfaglig og annen tverrfaglig kompetanse 

• Tverrfaglig kompetanse 

– «Bio-psyko-sosial forståelse av diagnose og behandling»

– Samarbeid med andre yrkesgrupper betyr også kjennskap til andres kunnskap, 
eks vite når man etterspør andres kompetanse, lese rapporter/faglig dialog

– Bidra til felles kommunikasjon med andre yrkesgrupper mot pasienter og 
pårørende

– Stiller store krav til relasjonell kompetanse og kommunikasjonsferdigheter

• Tverrmedisinsk kompetanse:

– Gjenkjenne og forstå når pasienter bør utredes ved annen avdeling

– Kjenne til lokalt fagmiljø, bidra til henvisningsrutiner og tilpasning av 
utredning/behandling (eks når det må gjøres i narkose)

– Samarbeide og avklare behandlingsforløp, både fastlege og annen 
spesialisthelsetjeneste

Menneskelig nær – faglig sterk



Habiliteringsfaglig og annen tverrfaglig kompetanse 
– legens rolle 

• Juridisk kompetanse 

– Feltet preges av juridiske utfordringer

– Vurdere samtykkekompetanse

– Kjennskap til ulike lover og grenseoppgangen i mellom (Pbrl 4A, HOL kap 9, LPH, 
vergemålsloven, førerkortforskrift, Barnevernsloven, straffeloven osv….)

– Legene får ofte en viktig rolle, understøtter andre yrkesgruppe og har 
gjennomslagskraft gjennom sin profesjon.

– Dette fordrer imidlertid at man går inn på problemstillingene!!

Menneskelig nær – faglig sterk



Habiliteringsfaglig og annen tverrfaglig kompetanse 
– legens rolle  

• Organisatorisk kompetanse 

– Samarbeid kommunale instanser, fastlege og annen spesialisthelsetjeneste

– Behov for lokal kjennskap til HF-et og kommunenes organisering og terminologi

– Bevissthet egen rolle på ulike arenaer

Menneskelig nær – faglig sterk



Samarbeid med andre avdelinger og fagområder

• Fastlege

• Barnehabilitering

• BUP

• Psykisk helsevern for voksne (døgn og poliklinikk)

• Nevrologen 

• Ortopedi

• Røntgen

• Gastro/ernæring

• Somatiske utredninger av pasienter med PU i narkose

• Habilitering har en «egenverdi» i form av egen spesialisert kompetanse

• Vi er ikke en koordinerende enhet for annen spesialisthelsetjeneste



Legens rolle i habilitering er viktig!

• Utredning, diagnostikk og behandling

• Tverrfaglig og tverrmedisinsk kompetanse

• Juridisk kompetanse 

• Organisatorisk kompetanse

Menneskelig nær – faglig sterk

For å kunne dette, må man jobbe i en habiliteringsavdeling:

Medisinsk faglig kunnskap om de etiologiske diagnosene og funksjonsdiagnosene vi 

jobber med (utredning og behandling)

Opparbeide kunnskap om andres kompetanse og ferdigheter



3 GRUNNER TIL 
«KOMPETANSEOMRÅDE» FOR 
LEGER I HABILITERING»

Menneskelig nær – faglig sterk



Kvalitetssikring pasientarbeidet

– Diagnostikk

• Typisk: spørsmål om psykisk utviklingshemning

• Ja - nei 

• Komorbiditeter? 

– For eksempel epilepsi?, CP?, psykisk lidelse, somatisk annet? 

• Adferdsproblematikk?

– Tverrfaglig behandling utfra komorbiditet (vurdere legemidler)?

– Årsaksutredning

• Prognose, evt årsaksbehandling

– Medisinsk oppfølgning



Sikre faglig grunnlag for leger

• Hva tilhører fagfeltet habilitering i spesialisthelsetjenesten

– Målgrupper

– Felles formaliserte læringsmål

– Utredninger etter medisinskfaglige kriterier og retningslinjer i ulike deler av landet

– Kjennskap til faglitteratur

– Kjennskap til lovverk 



Styrke rekrutteringssvakt felt

• Opprette fagmedisinske miljøer på avdelingene (mer enn én lege).

– Gjør feltet mer attraktivt 

– Kollegial miljøbygging innad og yrkesovergripende

– individuelle karriereløp i HAVO 

– Forskning, doktorgrader, fagutvikling, prosjekter

• overrislingseffekt på alle yrkesgrupper


