
Nytt fra Helsedirektoratet

Lederkonferanse habiliteringstjenestene 12.September 2019



0-24 programmet

Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn

og unge mellom 0 og 24 år

Et felles oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Målet er 

• bedre samhandling i stat og kommune om tiltak 

• for at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring, 

• som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet.
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Tiltak: oversikt
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Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

• Opptrappingsplanperioden ferdig i 31.12. 2019

• Helsedirektoratet vil få et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om 

gjennomgang/evaluering av opptrappingsplanens  effekt.
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Regjeringens pårørendestrategi

• Arbeidet med strategien vil ledes og koordineres av Helse- og 
omsorgsdepartementet og gjennomføres som et samarbeid med Arbeids- og 
sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet.

• Strategien vil tegne et utfordringsbilde og angi regjeringens videre vei på det 
samlede pårørendefeltet. 

• Strategien skal favne bredt og se helhetlig på pårørendes situasjon, dvs. på 
tvers av nivåer innen helse- og omsorgstjenestene og på tvers av sektorer og 
områder i livet. 

• Strategien skal ferdigstilles i desember 2019 og vil følges opp med en 
handlingsplan. 
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Nasjonal veileder om kommunale helse- og 

omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

• Oppdraget ble gitt til Helsedirektoratet på bakgrunn av tilsyn i 2016 som viste 

behov for tiltak overfor kommunene. 

• Forsvarlige tjenester, individuelt tilrettelagte tjenester og brukerinvolvering  

sentrale tema

• Ekstern høring våren 2020 og ferdigstillelse 1.juni.
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Nye nasjonale kvalitetsindikatorer  

utviklingshemmede

Det foregår et arbeid med utvikling av kvalitetsindikatorer knyttet til 

utviklingshemmedes tjenester hos fastlegen: 

Andel konsultasjoner 

Andel årlig  kontroll

Andel årlig legemiddelgjennomgang

Andel årlig hjemmebesøk

• Kvalitetsindikator andel utviklingshemmede som har dagaktivitetstilbud. Basert 

på vedtak fra kommune
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Kvalitetsindikatorer forts.

• IP i barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten – kodeverket endret og blitt 

sammenfallende med kommunene

• https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/registrering-av-iplos-data-i-

kommunen/rapportering-av-individuell-plan#rapportering-av-individuell-plan

• https://volven.no/produkt.asp?id=394400&catID=3&subID=8
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Bakgrunn for oppdraget

•Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025

Målet:

•Enklere hverdag for innbyggere

•Mer effektiv ressursbruk i offentlige sektor
• Prioritert område i strategien:
• "Brukeren i sentrum – sammenhengende tjenester"



Ett av hovedområdene - Alvorlig sykt barn(0-24 år)

• Helse- og omsorgsdepartementet har fått i oppdrag å koordinere arbeidet med 

utvikling av sammenhengende tjenester for livshendelsen

• Helsedirektoratet har fått i oppdrag om å beskrive behov for sammenhengende 

tjenester med utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag 
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Andre større satsninger 

• Forenklinger når det gjelder stønader v/livslange tilstander – NAV viktig

• Stortingsmelding om utviklingshemmede er under arbeid

• NOU for å sikre mangfold og rettigheter for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne er under arbeid

• Ambisjoner for utvidelse av BPA (brukerstyrt personlig assistent) og VTA (varig 

tilrettelagt arbeid)

• Større politisk fokus på habiliteringstjenestene, blant annet utviklingshemmede 

og autisme

• Stortingsmelding om lindrende behandling er under arbeid, blant annet omtale av 

hab/rehab for barn

• Mitt livs ABC perm to er ferdig

• Pakkeforløp ADHD
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Livsløpsoverganger i spesialisthelsetjenesten 

• Helse- og omsorgsdepartementet har i oppdragsbrev for 2018 til de regionale 

helseforetakene bedt om at  de påser at helseforetakene utvikler rutiner  for god 

overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste ut fra best tilgjengelig 

kunnskap. Rutinene skal omfatte overføring internt i sykehuset og mellom 

sykehuset og primærhelsetjenesten og utvikles i samarbeid med 

ungdomsrådene.

• Habiliteringstjenestene involvert??
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Konseptutredning for et lavterskel og helhetlig 

behandlingstilbud for personer som står i fare for å begå 

seksuelle overgrep mot barn.

• Utviklingshemmede med problematisk eller skadelig seksuell atferd – hvor kan 

de henvises i helsetjenesten. Dersom det foreligger en oversikt nasjonalt om et 

slik tilbud- hadde det vært fint med tilgangen til oversikten.

• Hdir holder på å utarbeide faglig innhold til helsetjenesten (modell 3 i rapporten) 

for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn.

• Helsedir trenger opplysninger om evt eksisterende behandlingstilbud
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