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Aktuelle politiske «føringer» 
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•Departementet mener at  

ekspertutvalgets sluttrapport  

gir et solid faglig grunnlag 

for det videre arbeidet med  

kommunereformen. 

 
 - Meld. St. 14 (2014-2015), siden 17 



”Rett behandling- på rett sted- til rett tid.” 

 

Samhandlingsreformen  

skal være innført 1. Jan 2016 

 

• Kortform:  

 

Funksjoner skal overføres  

fra spesialisthelsetjeneste til  

kommunalhelsetjeneste 

 

Nils Olav Aanonsen                         Avdeling for 

nevrohabilitering 



• Ambulante tverrfaglige team i habilitering skal 
opprettes 

 

• Bidra til å bygge opp kommunal kompetanse i helse 
og omsorgstjenester 

 

• Spesialisthelsetjenesten har plikt til veiledning og 
kompetanseoverføring 

 

• Punkt 6.5 i St. meld, nr. 47 (2008- 2009) 
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• Meld St 14 skiller  

mellom Habilitering 

i kommunene og 

Habilitering  

i Spesialisthelsetjenesten  
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Habilitering i kommunen 

 

• …kommunene yter tjenester der det er 
behov for kompetanse knyttet til muligheter 
og begrensninger i nærmiljø,  

• og der det er behov for langvarig og 
koordinert oppfølging 

 
• I Meld. St. 14 (2014- 2015), 5.3.2 Habilitering og 

rehabilitering,  referanse til utredning IS- 1947, 
2011 
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Habilitering i 
spesialisthelsetjenesten 

 

• .. spesialisthelsetjenesten bør yte 
tjenester der det er behov for 
spesialisert kompetanse, kompleksitet 
og intensitet. 

 
• Meld. St. 14 (2014-2015), side 43. 5.3.2 Habilitering 

og rehabilitering 
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.. ?? 

 

• ” kommuner med en minimumsstørrelse på 
15 000–20 000 innbyggere kan overta alt 
ansvar for habilitering og rehabilitering.” 

 

• … 
• Side 43, Meld St 14 (2014- 2015), punkt 5.3.2 

Habilitering og rehabilitering. 
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• ”Det er behov for å spesifisere ansvars-  

og oppgavefordelingene” 

 

(mellom habiliteringstjenestene i kommune og 

Habilitering i spesialisthelsetjenesten) . 
 

-Meld St 14. (2014-2015), Punkt 5.3.2  side 43 
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Veiledningsplikt overfor kommunal helse og 
omsorgstjeneste 



Laveste effektiv omsorgsnivå 

 

• ” dersom den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten kan yte tilstrekkelig og forsvarlig 
helsehjelp til en pasient skal pasienten ikke 
henvises til spesialisthelsetjenesten.” 

 

 
• Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten, Helse og 
omsorgsdepartementet, 1. Juli 2013 



 

• Kommunereformen er ment å gi 
kommunen flere oppgaver 
 

• I tillegg kommer ”Eldrebølge”, ”Flyktningebølge”, m.m. 

 

• Økonomien kan bli anstrengt 

 

• De svakeste gruppene vil bli nedprioritert 
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•Konsekvenser vis av vis 
kommunene? 
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• Samarbeid mellom kommunens 
habiliteringstjeneste og 
spesialisthelsetjenesten bør formaliseres 
gjennom skriftlige samarbeidsavtaler!  
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Utfordring 

 

•Komme frem til felles forståelse av hva som 
er oppgaver for habilitering i kommunen og 
hva som er oppgaver for 
spesialisthelsetjenesten 

 

• Bruke veilederne, forskrift, lovverk! 
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Avdeling for nevrohabilitering 



Forslag 

• Etablere arena for dialog med ansvarlig 
overordnet ledelse for 
habiliteringstjenesten i kommunen. 

 

• Det samme med bydelenes 
bestillerkontor/ ansvarlige for 
tjenestene 
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• Ambulant veiledning for enkeltpasienter 
vil bli mer etterspurt med økende 
oppgaver for kommunen og avtagende 
kompetanse. 

 
 

 

Nils Olav Aanonsen                         
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Konsekvens 



Utfordring 

 

• Veiledningsplikt og pålegg om 
ambulante tjenester er ikke det samme 
som daglig oppfølgningsansvar av 
enkeltpasienter. 

 

• Spesielt ikke i akutte situasjoner 

• Ikke involveres i ”kriseintervensjoner”; ”skjerming”; 
bistand ved ordenstiltak 
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Utfordring 

 

• Plikt til kompetanseoverføring er ikke 
overtagelse av kommunens ansvar for å 
bygge opp og vedlikeholde sin 
kompetanse. 

 
• Aktualisert ved konkurranseutsetning av bo- og 

omsorgstilbud. 
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Forslag 

 

• Avdelingene bør ha utarbeidet 
programmer for kompetanseoverføring 
til bydelene og til personalgrupper. 

 
• ”Work shops” om enkeltpasienter 
• Kurs for omsorgsyterer og pårørende 
• Kurs om diagnoser og tilstandsgrupper 
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Utfordring 

 

• Plikt til kompetanseoverføring, veiledning og 
faglig kvalitetssikring til pasienter utenfor 
eget opptaksområde? 

 

• Fritt sykehusvalg av ambulante tjenester? 
 

• Klargjøre for bydel hvilke begrensninger fortsatt tilbud 
fra egen spesialisthelsetjeneste vil måtte få utenfor 
opptaksområde m.m. 
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Forslag 

 

• Ulike habiliteringsavdelinger i regionen 
kan muligens i enkelttilfeller avklare 
hvilken spesialisthelsetjeneste som skal 
tilby hva 

 

• For eksempel veiledning i boligen fra stedlig 
habiliteringsavdeling/ seksjon 

 

• Poliklinisk utredning, behandling, oppfølgning fra annen 
avdeling?  

Nils Olav Aanonsen                         

Avdeling for nevrohabilitering 

Lite ønskelig faglig 



 

 

• Konsekvenser for 
spesialisthelsetjenesten? 
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Spesialisthelsetjenesten skal ha 
ansvaret for tiltak som krever 
spesialkompetanse. 

 
 

• Kommunereformen. Meld. St. 14 (2014-2015). Punkt 5.3.2 Habilitering 
og rehabilitering 

• Samhandlingsreformen. St. meld, nr. 47 (2008- 2009) Punkt 6.4.3 
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Veiledere 
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Målgrupper 2015  
                                     (utkast 200815) 

 
• Alvorlig psykisk lidelse ved moderat og dyp 

utviklingshemning  
• Atferdsvansker 
• Demens 
• Følgetilstander av skader i nervesystemet og 

muskelsykdommer  
• Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (autisme)  
• Psykisk utviklingshemning/ kognitiv svikt 
• Språk/kommunikasjonsvansker 
• Vansker knyttet til seksualitet  
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Utredning  
 som krever spesialistkompetanse 

• Psykologisk diagnostikk / nevropsykologisk vurdering 
 

• Vernepleierfaglig vurdering av psykososialt 
funksjonsnivå, adaptiv evne m.m. 
 

• Tverrfaglig systematisk utredning og analyse av 
problemadferd og funksjonskartlegging.  
 

• Vurdering av kommunikasjonsvansker, seksualitet, 
ernæring m.m. 
 

• Nevrologisk/ psykiatrisk vurdering og medisinsk 
årsaksutredning 
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Behandling 

 som krever spesialistkompetanse 

 

Psykoedukasjon og individualbehandling. 

 
 
Medisinsk behandling av følgetilstander av tidlige skader/ 
sykdommer i nervesystemet og av genetiske 
muskelsykdommer. 

 
Miljøbaserte veiledning i tiltak og tverrfaglig behandling 
av atferdsforstyrrelser, selvskading m.m.  
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Veiledning 
 som krever spesialistkompetanse 

• Veiledning til personalgrupper i kommunen, 
kommunal helsetjeneste m.fl.  

• «workshops» kommune og pårørende vedrørende 
enkeltpersoner.  

• Miljøbaserte behandlingstiltak 

 

• Strukturerte opplegg for alternativer til bruk av 
makt og tvang 

• Lovpålagte oppgaver knyttet til Kommunal 
helse- og omsorgstjenesteloven, Kapittel 9 
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2.Konsekvens- og utfordring 

 

• Habilitering i spesialisthelsetjenesten 
må møte kravet om «spesialisert 
kompetanse» ved å bli ”mer 
spesialisert!» 
 

• For mange avdelinger/ seksjoner/ sykehus betyr det å 
kreve fulltidsleger og psykologspesialister 
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Konsekvens 3 / - utfordring 

 

• Det bør defineres pasientforløp med 
”minstestandarder” for hva en 
kvalitetssikret utredning, behandling og 
veiledning i spesialisthelsetjenesten bør 
inneholde. 
 

• KHOL 9, evneutredning, autismediagnostikk, CP, 
årsaksdiagnostikk 
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Nils Olav Aanonsen                         
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2.3. Konsekvens- utfordring 

 

• avklare hva som er pasientoppgaver for 
annen spesialisthelsetjeneste 

 
 
 1 ) Lage behandlingsplaner for enkeltpasienter  
(når han/hun er ute av psykosen, hvem skal følge opp hva?;  
når en pasient har epileptiske anfall- hvem skal fastlegen 
henvende seg til?  
 2) 
Hvor skal fastlege/ bydel henvende seg når en bruker blir 
psykotisk? Farlig?  
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Konsekvens 4 - utfordring 

 

• Generelt akademisere klinisk virksomhet 
 

• Psykologer og leger, vernepleiere og fagkonsulenter, 
fysioterapeuter, pedagoger etc. 

 

• Professorat/ amanuenser osv tilknyttet kliniske miljøer 
 

• Ikke flere NAKU, Kompetansesenter som ikke ser pasienter, 
SOR osv 
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Konsekvens 4 - utfordring 

 

• Avdelinger og seksjoner bør forsøke å lage 
karriereveier for klinisk forskning og 
fagutvikling 

• Spesielt helsetjenesteforskning 

 

• Innarbeide forskningstid i tjenesteplaner for 
utvalgte medarbeidere ? 

Nils Olav Aanonsen                         
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• ” kommuner med en minimumsstørrelse på 
15 000–20 000 innbyggere kan overta alt 
ansvar for habilitering og rehabilitering.” 

 

• … 
• Side 43, Meld St 14 (2014- 2015), punkt 5.3.2 

Habilitering og rehabilitering. 
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• Kan det være at ekspertgruppen ikke kjente 
til forskjellen på habiliteringstjeneste i 
kommunen og habilitering i 
spesialisthelsetjenesten?   

 
• Og at det som førte Meld St 14 i pennen 

heller ikke rakk å sette seg inn i dette? 
 

Nils Olav Aanonsen                         
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• ”Hvis bare habilitering i kommunen gjør 
jobben sin så trenger man ikke habilitering i 
spesialisthelsetjenesten” 
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Kan det være at retorikken fra 90- 
tallet gjør at noen i departementer og 
forvaltning tror at habilitering er det 
samme som rehabilitering? 
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”Litt historikk om forvaltningsretorikk” 

 

 

• ”…det tilrås at omgrepet habilitering blir reservert 
for tiltak til barn og unge  

 

 

  

•  ”Generell rettleiar Medisinsk rehabilitering - 
planlegging og organisering (3-91), Oslo: Statens 
helsetilsyn” 
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• ”Tilbod til vaksne med funksjonsproblem, 
medrekna menneske med psykisk 
utviklingshemming, er omtala som 
rehabilitering. ” 

 
• Medisinsk rehabilitering, planlegging og 

organisering. Helsedirektoratets 
veiledningsserie 3-91, Oslo Statens 
helsetilsyn 
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• Samstundes blir rehabilitering nytta som eit 
overordna omgrep for rehabiliterings- og 
habiliteringsverksemda.” 

 

•   ”Generell rettleiar Medisinsk rehabilitering - 
planlegging og organisering (3-91), Statens 
helsetilsyn” 
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Retorikken ble videreført 

 

• St. M. Nr. 21 1998 Ansvar og meistring. ”Mot ein 
helskapeleg rehabiliteringspolitikk.” 

 

• Forskrift om habilitering og rehabilitering, 
individuell plan og koordinator FOR 2011-12-16 nr 
1256. 
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”Kartet som så gjerne ville forandre 

terrenget” 

 
  overlege Geirmund Skeie, Habiliteringstjenesten Hedmark 
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Kanskje det meste av rehabilitering 
kan skje i kommunene? 

• ”Rehabilitering og 
samhandling er to 
sider av samme sak” 

 
• ”boks 6.5”, side 62 
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 Samhandling og rehabilitering 

 

• ”Samhandling er ideologien og rehabilitering er 
den praktiske arbeidsformen” 

 

 

• i St. meld. 47, ”boks 6.5”, side 62, sitat helse og sosialsjef 
i Drammen, Lars Bjerke, 
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Men habilitering er ikke rehabilitering! 
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• ” kommuner med en minimumsstørrelse på 
15 000–20 000 innbyggere kan overta alt 
ansvar for habilitering og rehabilitering.” 

 

• … 
• Side 43, Meld St 14 (2014- 2015), punkt 5.3.2 

Habilitering og rehabilitering. 
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Hvis myndighetene skulle støtte 
dette 

 

• Ville det raskt splitte opp de tverrfaglige 
fagmiljøene som eksisterer i dag. 

 

• Det ville ikke være mulig å bygge opp robust 
høyspesialisert spesialistkunnskap i kommunene. 
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•Det vil ikke være mulig å gi forsvarlige 
spesialisthelsetjenester til våre målgrupper. 

 

•Helsedirektoratet og Helse- og 
omsorgsdepartementet vil motarbeide dette 
hvis det blir fulgt opp politisk. 

 

•Det vil ikke skje! 
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Konklusjon 1 

 

• Habilitering i spesialisthelsetjenesten må møte 
konsekvenser av kommunereformen med å etablere 
faste møtearenaer med kommuneledelse om 
utfordringer og oppgaver.  

 

• Habilitering i spesialisthelsetjenesten skal ikke 
overta ansvar fra habiliteringstjenesten i kommunen.  

 
 

 

•  
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Konklusjon 2 

 

• Spesialisthelsetjenesten må settes i 
stand til å ta på seg mer spesialiserte 
oppgaver 

 
• Ikke la sykehuseiere, styrer, direktører, 

helsetilsyn hvile. 
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Konklusjon 3 

 

 

• Spesialisthelsetjenesten bør oppmuntre 
til klinisk forskning og legge til rette for 
”akademiske karriereløp”. 
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Konklusjon 4  

Nils Olav Aanonsen                         
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Identitet gjennom reell 

tverrfaglig spisskompetanse på 

våre målgrupper. 

  
 

Utredning, diagnostikk og 

behandlingsforløp  

 mer enn tiltak og opptrening 

 Klinisk forskning og fagutvikling 

Eget kompetanseområde! 


