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Nytt fra helsedirektoratet  

  
 

• Revidering av prioriteringsveilederne 

• Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering, 
individuell plan og koordinator 

• Opptrappingsplan i habilitering og rehabilitering 

• Aktivitetsdata  
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Revisjon av prioriteringsveilederne 
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Revisjon av prioriteringsveilederne 

• Lovendring vedtatt 
• På tide med revisjon – uansett 

 
• Helse- og omsorgsdepartementet og 

helseministeren, både forrige og 
nåværende, ønsker at 
prioriteringsveilederne skal være 
revidert når lovendring trer i kraft 

• Revisjonsarbeidet har høy politisk 
prioritet 

• Høyt prioritert også i 
Helsedirektoratet og RHF-ene 
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Sammensetning av arbeidsgruppene 
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33 

arbeidsgrupper for  

revidering av veilederne 

Spesialister fra 

 hvert RHF 

Spesialist fra  

annen spesialitet  
Fastlege 

Bruker- 

representant 



Hovedaktiviteter og leveranser 
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Milepæler - leveranser Dato 

Gjennomføre 

revisjon av 

prioriterings-

veiledere 

                                                

  

Samling pulje 1 

Samling pulje 2 

Samling pulje 3 

Harmonisering 

Høringsutkast 33 prioriteringsveiledere 

Avholdt høring  

Samling med gruppeledere  

gjennomgang av utkast veiledere  

33 prioriteringsveiledere 

8.-9. april 2014 

13.-14. mai 2014 

24.-25. sept. 2014 

Desember 2014 

1. februar 2015 

1. april 2015 

 

Mai 2015 

 1. Juli 2015 



Veileder til Forskrift om habilitering og 
rehabilitering, individuell plan og koordinator. 

• Oppdrag fra HOD 
 

• Den nye veilederen vil være web basert og være tilgjengelig 
på www.helsedirektoratet.no 
 

• Bredt sammensatt referansegruppe 
 

• Work shop  
 
•  Høringsrunde 

 
•  Videre prosess 
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http://www.helsedirektoratet.no/


Opptrappingsplan for habilitering 
og rehabilitering 

En av flere satsinger for å styrke tjenestene:  

 

– Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 

– Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering 

– Opptrappingsplan rus og psykisk helse 

– Nasjonal helse- og sykehusplan 

– Stortingsmelding om primærhelsetjenesten 

– Stortingsmelding om folkehelsen  

18.09.2014 8 



Opptrappingsplan forts. 

• Arbeidet er unntatt offentlighet 

 

Tiltakene  foreslås  med bl.a. grunnlag i: 

 Høringssvarene fra veilederarbeidet 

 Dialogkonferanse med representanter fra praksisfelt, 
brukerorganisasjoner og fagforeninger 

 Tilgjengelig kunnskapsgrunnlag 

 Rambøll rapport september 2014- behov og tilbud innen 
habilitering og rehabilitering. 
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Hvor er Norge? 

• Norge har en imponerende 

     og omfattende helsetjeneste. 

 

• Helsetjenesten leverer gode 

     tjenester av høy kvalitet  
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OECD-rapporten - råd 
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 Etablere mer robust 

kvalitetssikring, styrke tilsynet  

 Styrke arbeidet med 

informasjon, både innhenting og 

formidling av data om aktivitet 

og resultat 

 Utvikle pasientsikkerhetsrutiner i 

primærhelsetjenesten 

 Utvikle finansieringsordninger 

som fremmer god kvalitet 

 Øke satsningen på mental helse 

 

 

 Bedre koordinering og økt bruk 

av individuell plan for personer 

med omfattende hjelpebehov 

 Organisere fastlegene tettere inn 

i de kommunale tjenestene 

 Bedre kommunikasjon mellom 

aktørene i helse- og 

omsorgstjenesten, økt bruk av 

IKT 

 Følge opp avtalene mellom 

kommuner og HFene om 

samhandling 

 



 
Hva skal vi gjøre bedre? 
 

 

 Brukermedvirkning? 

 Samhandling og koordinering av de enkelte tjenestene? 

 Kapasitet på de enkelte tjenestene, i så fall hvilke? 

 Kompetanse? 

 Organisatoriske løsninger? 

 Finansiering? 

 Ledelse? 
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Helsedirektoratets statistikkrapporter 
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Helsedirektoratets statistikkrapporter 
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Ny statistikkrapport 2014/2015 

 

 

• Utarbeidet av Helsedirektoratet – samarbeid mellom avdeling 
rehabilitering og sjeldne tilstander og avdeling økonomi og 
analyse 
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Kvalitetsindikatorer 
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