
Hvilke muligheter for måling av 
rettighetstildeling, ventelister, fristbrudd og 

aktivitet finnes på habiliteringsområdet?

…samt – hva rører seg på 
rehabiliteringsområdet, og hvilken relevans har 

dette for habiliteringsfeltet?
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Helsedirektoratets roller

Helsedirektoratet utfører sitt oppdrag med
utgangspunkt i rollene som
• Fagorgan
• Regelverksforvalter
• Iverksetter av politikk på helse- og omsorgsområdet
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Helsedirektoratets plass i 
forvaltningen



Helsedirektoratets rolle hva gjelder 
statistikk

• Helsedirektoratet forvalter kodeverk, 
finansieringsordninger og statistikkrapporter 
via fagavdelinger, finansieringsavdelinger, 
standardiseringsavdeling, statistikkavdeling, 
Samdata-miljøet og Norsk pasientregister.
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Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-
2011
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Bakgrunnen for strategien

• Habilitering og rehabilitering har ikke den 
posisjon og prestisje i helse- og 
omsorgstjenesten som de overordnede helse-
og velferdspolitiske målene tilsier. Det 
overordnede målet for strategien er å endre 
dette. Endringsarbeidet krever tiltak og 
innsats på mange områder og langsiktig 
utviklingsarbeid.
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Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015

Strategiske mål for habilitering og rehabilitering:

2011 kan betraktes som en stafettveksling mellom Nasjonal strategi
for habilitering og rehabilitering 2008–2011 og Nasjonal helse- og
omsorgsplan 2011–2015. 



Habilitering og rehabilitering i dag

• Både samhandlingsreform og den Nasjonale 
helse- og omsorgsplanen er i utgangspunktet 
godt nytt for habiliterings- og 
rehabiliteringsfagene. Viktigheten av 
habilitering og rehabilitering er tungt 
understreket i disse.
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…men hvordan har utviklingen vært på 
rehabiliteringsområdet de senere 

årene?



Riksrevisjonens rapport

• Riksrevisjonen publiserte i mars i år sin 
rapport:  

Riksrevisjonens undersøkelse om 
rehabilitering innen helsetjenesten.



Noen av hovedfunnene i rapporten:

• Samlet sett er det ikke mulig å måle en styrking av 
rehabiliteringsfeltet i spesialist-helsetjenesten i perioden 
2005 til 2010. 

• Aktivitet målt i DRG-poeng viser en reduksjon både innen 
vanlig og spesialisert rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten.

• Manglende informasjon om rehabilitering i kommunene. 
Helsedirektoratet får noe informasjon gjennom KOSTRA og 
IPLOS, men informasjonen er oppstykket. Mangelen på 
gode måleindikatorer gjør det vanskelig å vurdere om 
kravet til styrking av kapasiteten er innfridd når det gjelder 
spesialist- og kommunehelsetjenesten sett under ett.



Utviklingen i antall DRG-poeng etter 
helseregion



Riksrevisjonsrapporten viser store variasjoner 
hva gjelder ventetid og rettighetstildeling på 

rehabiliteringsområdet

• I 2010 varierte ventetidene fra 44 dager i Helse Sør-Øst 
til 75 dager i Helse Midt-Norge. 

• I 2010 varierte andelen med rett til nødvendig 
helsehjelp fra 16 prosent i Helse Nord til 61 prosent i 
Helse Vest. Mellom helseforetakene er variasjonen 
enda større. Én prosent av pasientene innen fysikalsk 
medisin og rehabilitering får rett til nødvendig 
helsehjelp ved Sykehuset Telemark, mens andelen var 
90 prosent ved Helse Førde.



Individuell plan



Årsaker til manglende IP



Samdatarapporten

• Samdatarapport 2011 er Helsedirektoratets 
egen rapport om utviklingen innen 
spesialisthelsetjenesten. Ett av kapitlene 
omhandler rehabilitering. 



Rehabilitering etter omsorgsnivå



Hva slags type rehabilitering gjøres?



Rehabiliteringspasienter etter alder



Hvilke hoveddiagnosekapitler er 
hyppigst representert innen 

rehabilitering?
• Fordelt på:

– Primær døgnrehab
– Sekundær døgnrehab
– Dagrehab og poliklinisk rehab
– Private rehabinst.



Primær døgnrehab

1. Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og 
bindevev (25 %)

2. Sykdommer i sirkulasjonssystemet (18%)
3. Sykdommer i åndedrettssystemet (14 %)
4. Sykdommer i nervesystemet (12 %)
5. Skader, forgiftninger og visse andre 

konsekvenser av ytre årsaker (10 %)



Sekundær døgnrehab

1. Sykdommer i sirkulasjonssystemet (44 %)
2. Skader, forgiftninger og visse andre 

konsekvenser av ytre årsaker (20 %)
3. Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og 

bindevev (10 %)
4. Sykdommer i nervesystemet (7 %)
5. Sykdommer i åndedrettssystemet (5 %)



Dagrehab og poliklinisk rehab

1. Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og 
bindevev (40 %)

2. Sykdommer i sirkulasjonssystemet (10 %)
3. Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer 

og metabolske forstyrrelser (8 %)
4. Sykdommer i nervesystemet (5 %)
4. Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (5 %)



Private rehabinst.

1. Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og 
bindevev (40 %)

2. Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer 
og metabolske forstyrrelser (9 %)

2. Sykdommer i nervesystemet (9 %)
2. Sykdommer i sirkulasjonssystemet (9 %)
5. Skader, forgiftninger og visse andre 

konsekvenser av ytre årsaker (8 %)



Oppsummering

• Riksrevisjonsrapport og Samdatarapport viser 
begge at aktiviteten innen rehabilitering synes 
å være på vei ned. De synliggjør også at 
behovet for bedre statistikk er presserende. 
Dette gjelder spesialisthelsetjenesten, men i 
enda større grad helse- og omsorgstjenesten i 
kommunene.



Og habilitering?

• Innen habilitering er manglene hva gjelder 
statistikk enda mer uttalte enn på 
rehabiliteringsfeltet.



Kvalitetsindikator

• Det finnes en kvalitetsindikator for IP innen 
barnehabilitering. Denne kan gi innblikk i noe 
av virksomheten ved 
barnehabiliteringstjenesten. Indikatorens 
teller og nevner ser slik ut:



Tallene for kvalitetsindikatoren for IP i 
barnehabiliteringen:

• Andel barn som har IP for barnehabilitering har gått fra 
første tertial 2012 til første tertial 2012, fra 39,2 til 27,4 
prosent. I tredje kvartal 2011 var andelen 29,8 prosent.

• Nedgangen fra første tertial 2011 til første tertial 2012, 
knytter seg i hovedsak til en nedgang i Helse Sør-Øst. 
Mens 42,6 prosent fikk IP første tertial 2011 var 
andelen 22,8 i første tertial 2012.

• Endringen i de andre regionene er på mellom en og tre 
prosent. Andelen som får IP er høyest i Helse Midt-
Norge med 37,2 prosent.



Hvordan genereres statistikk?



Kodeverket for fagområder

• 230 Fysikalsk medisin og rehabilitering
• 233 Habilitering barn og unge
• 234 Habilitering voksne



Hva slags statistikk kan vi få av 
fagområdekodeverket?

• Statistikk over rettighetstildeling og ventetider 
innenfor det aktuelle fagområdet. Her kan 
man foreta sammenligninger på tvers av 
helseforetak og helseregioner.

• Man kan følge all aktivitet videre i fagområdet 
inntil pasienten skrives ut fra 
spesialisthelsetjenesten.



ICD-10

• ICD-10 er primært et diagnosekodeverk, men 
noen ”prosedyrer” eller innleggelsesårsaker 
inngår også. Heriblant rehabilitering. 



Z50 Kontakt med helsetjenesten for behandling
som omfatter rehabiliteringstiltak



De viktigste rehabiliteringskodene i 
ICD-10



Hvordan er de forskjellige 
rehabiliteringskodene definert?



Z50.70 Rehabilitering med arbeid som 
mål



Z50.89 Vanlig rehabilitering

• Rehabilitering som omfatter målrettet arbeid 
med bruk av individuell behandlingsplan, 
samarbeid med relevante etater utenfor 
institusjonen og minimum 4 spesialiserte 
helsefaggrupper i tverrfaglige team.



Z50.80 Kompleks rehabilitering
• Rehabilitering som omfatter målrettet arbeid med bruk av 

individuell behandlingsplan, samarbeid med relevante etater 
utenfor institusjonen og minimum 6 spesialiserte helsefaggrupper i 
tverrfaglige team. I tillegg gjelder følgende ekstrakrav: 

• Arbeidet foregår store deler av dagen/døgnet fram til utskrivning 
eller minimum fem virkedager 

• Pasienten har minimum en overnatting 
• Pasienten har i tillegg funksjonstrening, trening i kompenserende 

teknikker og tilpasning av hjelpemidler/miljø 
• Det foretas en vurdering av tiltak i forhold til personlig mestring i 

hjem, skole, arbeid og fritid 
• Arbeidet ledes av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Innen fagområdene reumatologi, geriatri, nevrologi eller pediatri 
kan habilitering/rehabilitering ledes av spesialist innen nevnte 
områder 



Poliklinisk rehabilitering
Koden Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifiserte rehabiliteringstiltak 
skal benyttes ved registrering av poliklinisk rehabilitering.
Tilbud som registreres som poliklinisk rehabilitering skal oppfylle følgende vilkår og 
være dokumentert i journalen: 
– Pasienten skal være henvist til rehabiliteringsprogrammet av lege 
– Rehabiliteringsprogrammet skal være individuelt tilpasset den enkelte pasient, og tilrettelagt 

plan skal være utarbeidet for den enkelte pasient før oppstart av rehabiliteringsprogrammet. 
Hovedinnholdet i programmet skal være individrettet, men deler av tjenesteinnholdet kan 
gjennomføres gruppebasert 

– Programmet skal inneholde minst en individuell kontakt med lege for samtale og/eller 
behandling 

– Minst tre ulike typer helsepersonell skal være involvert i programmet og det skal fremstå som 
tverrfaglig 

– Lege skal være ansvarlig for innhold og gjennomføring 
– Helsehjelpen skal i hovedsak bestå av tverrfaglige rehabiliteringstiltak som kan bidra til å 

bedre pasientens funksjonsevne. I tillegg kan programmet inneholde tiltak som innebærer 
lærings-og mestringsaktiviteter. 



Hva slags statistikk kan vi få ut fra 
ICD-10?

• Den viktigste kilden til aktivitetsdata innen 
rehabiliteringsområdet.

• Rehabiliteringsaktiviteten kan framstilles i de 
forskjellige rehabiliteringstypene, fordelt på 
omsorgsnivå (døgn, dag, poliklinikk). 

• Dersom en ICD-10 kode for rehabilitering er tatt i 
bruk kan man også få statistikk over rehabilitering 
som utføres innen andre fagområder enn 
fysikalsk medisin og rehabilitering.



NCMP

• Det medisinske kodeverket for ikke-kirurgiske 
prosedyrer. Tidligere har man hatt et kapittel 
for prosedyrekoder for habilitering, 
rehabilitering, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (HRRP) i kapittel W 
– Generelle tiltak.

• Fra og med 2013 får habilitering og 
rehabilitering et eget kapittel



Hva slags statistikk kan vi få av 
registreringen av habilitering og 

rehabilitering i NCMP?
• Utdyper aktivitetsdataene man får via icd-10 

med hvilke prosedyrer man har benyttet seg 
av i habiliterings-/rehabiliteringsprosessen

• Vil kunne konkretisere hvilke faggrupper som 
har vært inne i habiliterings-
/rehabiliteringsprosessen



DRG (DiagnoseRelaterte Grupper)

• Det finnes 4 DRGer for rehabilitering, brukt i 
avdelinger som er underlagt ISF-systemet (det 
innsatsstyrte finansieringssystemet):

• DRG 462A Kompleks rehabilitering
• DRG 462B Vanlig rehabilitering
• DRG 462C Annen rehabilitering
• DRG 462O Poliklinisk rehabilitering



Hva slags statistikk kan vi få ut fra 
DRG-statistikken?

• Samme type aktivitetsdata som ut fra ICD-10 
for den delen av rehabilitering som foregår 
innen det innsatsstyrte finansieringssystemet.

• En indikasjon på den økonomiske 
ressursbruken innen den innsatsstyrt 
finansierte spesialiserte rehabiliteringen.



Hvordan kan vi hente ut statistikken?

• Den årlige Samdata-rapporten
• Andre rapporter (som for eksempel 

Riksrevisjonsrapporten)
• Bestille data direkte fra NPR (Norsk 

pasientregister)
• Gå inn på rapportgeneratoren til NPR for å få 

umiddelbare tall
• Se på de faste, tertialvise publikasjonene til 

NPR (se neste side)



NPR



Ventetid



Fristbrudd



Muligheter for framtiden…

• De to fagområdene for henholdsvis 
habilitering av barn og unge og habilitering av 
voksne vil muliggjøre følgende:
– Få et oversiktlig bilde av rettighetstildeling, 

ventelister og eventuelle fristbrudd for pasienter 
som henvises inn til spesialisthelsetjenesten for 
oppfølging innen disse fagområdene

– Gi et bilde av aktiviteten innen disse fagområdene



Muligheter for framtiden…

• Hva kan fagområdene ikke gi oss?
– Oversikt over eventuell habilitering som utføres 

utenfor avdelinger som ligger under disse to 
fagområdene, for eksempel på en nevrologisk eller 
revmatologisk avdeling.

– Den lette tilgangen til aktivitetsdata som ICD 10-
kodeverket gir

– Den lette konverteringsmuligheten til ISF-systemet
som ICD 10-kodeverket gir

– Muligheten til å skille mellom forskjellig grad av 
kompleksitet innen habiliteringen som gis



Muligheter for framtiden…

• Man kunne ha opprettet egne koder for 
habilitering i ICD 10-kodeverket – for 
eksempel en for enklere intervensjon og en for 
mer faglig kompleks. Dette ville gitt:
– Bedre oversikt over innhold i habilitering, også 

den som evt. gjøres utenfor habiliteringstjenesten.
– Bedre statistikk innen rehabilitering også, i og med 

at man ville ha kunnet fjerne habilitering fra 
rehabiliteringsstatistikken. 



Muligheter for framtiden…
• Hva er utfordringene ved å innføre egne ICD 10-

koder for habilitering?
– Å omgjøre kodepraksis
– At leger som ikke jobber på habiliteringsavdelinger vil 

kunne være ukjent med så vel habiliteringsbegrepet 
som bruk av ICD 10-koder for annet enn diagnoser

– Å vurdere kodene opp mot ISF-systemet
– Å få de som utfører habilitering til alltid å bruke ICD 

10-kode for habilitering dersom de driver med 
habilitering

– Å greie å framstille kompleksiteten i tjenesteutøvelsen 
ved hjelp av koder.



Muligheter for framtiden

• Synliggjøring av ambulant virksomhet?
• Finansiering av ambulant virksomhet?



Hva gjør Helsedirektoratet på 
området?

• Fagavdelingen innen spesialisert habilitering 
(SPRF) jobber nå tett opp mot 
finansieringsdivisjonen i Helsedirektoratet (som 
forvalter kodeverket) om å finne gode systemer 
for å synliggjøre habilitering i statistikken.

• Helsedirektoratet vil produsere statistikk på 
habiliteringsområdet ut fra fagområdekodeverket 
som allerede finnes fra og med 2012 (men mer 
sikre tall kommer først fra og med 2013)



Hvilke konsekvenser har 
samhandlingsreformen for 

habilitering?

• Foreløpig er det ikke gjort noen konkret 
øvelse for habiliteringsfeltet. Men det er 
gjort for rehabiliteringsfeltet, og her 
presenteres noen highlights fra dette 
arbeidet. Så gjenstår foreløpig de konkrete 
grep og evalueringer av hvordan 
samhandlingsreformen slår ut for 
habiliteringsfeltet.
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Mange nye lover og forskrifter, viktigst i denne sammenhengen:

• Ny forskrift om habilitering og rehabilitering, 
individuell plan og koordinator 

Merk også:
• Helse- og omsorgstjenesteloven
• Spesialisthelsetjenesteloven
• Folkehelseloven
• Pasient- og brukerrettighetsloven
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Definisjonen av habilitering og 
rehabilitering står ved lag

• 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. 
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Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

Helsedirektoratet fikk i 2011 i oppdrag å lede en
arbeidsgruppe bestående av representanter for
kommunene, de private
rehabiliteringsinstitusjonene,
spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjoner. 

Gruppen skulle gi en faglig anbefaling om
innholdet i rehabiliteringstilbudet i 
spesialisthelsetjenesten og i 
kommunehelsetjenesten.
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Bakgrunn for prosjektet
Samhandlingsreformen innebærer at kommunene skal få 
en sterkere ansvars- og oppgavemessig rolle bl.a. på 
rehabiliteringsområdet. 

Spesielt er det viktig at pasienter som bør få et 
rehabiliteringstilbud i nær tilknytning til hjemmet, eller 
som har stort behov for tverrfaglig oppfølging over tid, 
får tilbud i kommunen.
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Arbeidsgruppens sammensetning
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Oppdrag 1
a) En gjennomgang av dagens pasientforløp for pasientgrupper innen somatiske

fagområder der rehabilitering eller opptrening er en sentral del av forløpet

b) En beskrivelse av ønsket forløp for de samme pasientgruppene med vekt på hvilke
deler av tilbudet som bør være døgntilbud og dag/polikliniske tilbud, hvilke tjenester
som bør tilbys i pasientens nærmiljø og hvilke deler av forløpet som bør være
henholdsvis kommunehelsetjenestens og spesialisthelsetjenestens ansvar. Det skal
også gjøres en vurdering av hvilke forutsetninger som bør være til stede, f. eks med
hensyn til kompetanse, for at tjenestene skal kunne tilbys i kommunen. Beskrivelsen
skal ta utgangspunkt i dagens kunnskap om effekt av ulike rehabiliteringstilbud.

c) Basert på gjennomgangen i punkt a) og b) skal gruppen gi en anbefaling om
avgrensning av innholdet i rehabiliteringstilbudet i kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsestjenesten. Anbefalingen skal gjøres på et faglig grunnlag uavhengig av
hvem (sykehus, private institusjoner eller kommuner) som faktisk leverer disse
tjenestene i dag.
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Oppdrag 2

I samarbeid med relevante aktører bes 
Helsedirektoratet om å gjøre en gjennomgang 
av dagens tilbud i de private 
rehabiliteringsinstitusjoner basert på 
anbefalingene i oppdrag 1. Målet med 
gjennomgangen skal være å avklare hvilke 
deler av tilbudet som ut fra en faglig vurdering 
bør være kommune- og 
spesialisthelsetjenestens ansvar.
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Arbeidsgruppas anbefalinger  
Modell for fordeling av ansvar og oppgaver mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten


