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Helsedirektoratets 
roller 
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Forvalte lover, regelverk, 

refusjonsordninger mv. 

Iverksette politikk 

Helhetlig ansvar for den 

nasjonale helse-

beredskapen. 



Om 
opptrappingsplanen
for habilitering og 
rehabilitering

2017 - 2019

Mål

➢ Tilbudet om habilitering og rehabilitering samsvarer med 

pasienter og brukeres behov

➢ Kommunene skal styrkes og rustes til å ta et større 

ansvar for feltet og på sikt kunne overta 

rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten

➢ Ivareta tilbud i spesialisthelsetjenesten

➢ Styrke brukerperspektivet

➢ Bedre kvalitet, samhandling og koordinering mellom 

nivåene og innenfor disse

De mest sentrale virkemidlene

- Øremerket tilskudd til kommunene - forvaltet av 

fylkesmann/statsforvalter

- Økning i kommunerammen 

Veileder om rehabilitering 

og habilitering, individuell 

plan og koordinator –

normerende for det faglige 

innholdet i 

utviklingsarbeidet. 



Sentrale funn fra evalueringen av 
opptrappingsplan for habilitering og 
rehabilitering 2017 – 2019 

- fra KPMG’s evalueringsrapport av 
7.des 2020 



Noen funn fra evalueringen 2020

• Økt oppmerksomhet og en viss økning i kapasitet og kompetanse 

i kommunene.

• Har i liten grad bidratt til styrking av habilitering.

• Bidratt til kommunal planlegging - økning i andel med plan for 

feltet.

• Manglende systematikk i utredning av behov.

• Betydelig nedgang i rehabilitering i sykehus, men økning i 

spesialisert rehabilitering i private institusjoner, men
Private institusjoner inngår ikke i samarbeidsstrukturer i regi av RHF

• Feltet er fragmentert - store variasjoner.

• Manglende brukermedvirkning – brukerundersøkelser. 
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• Mangelfullt fokus på sosial og psykososial tilnærming.

• Yngre pasienter «glipper for kommunehelsetjenesten».

- pasienter med kroniske smerter, muskel- og skjelettproblemer

• Potensial i veiledning og ambulante tjenester – et område i 

utvikling.

• Manglende etterlevelse av lovkrav knyttet til koordinering. 

• Manglende analyser av kost-nytte av god habilitering og 

rehabilitering på samfunnsnivå – på tvers av sektorer.

• Kostnadseffektive tiltak prioriteres ned (caseeksempler).

• Svak nasjonal styring og lederforankring.

• Mangelfulle strukturer for læring på tvers av kommuner. 
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Evalueringen etterlyser sentrale grep (KPMG)
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• Nasjonal plan med konkrete utviklingsmål 
• Sterkere nasjonal styring og lederforankring

• Utviklingsarbeidet må følges tett 
• målbare mål og indikatorer

• Nasjonale satsinger må ses i sammenheng og 

innrettes slik at de motvirker fragmentering og bidrar

til reell styrking. 

• Bedre kunnskapsgrunnlag
• Kunnskap om behov, innhold og kvalitet

• Kvalitetsindikatorer

• Forskning – om effekt av tiltak – kost/nytte på 

samfunnsnivå  

2012 Riksrevisjonen: 
Etter revisjonens vurdering gjenstår 
det et betydelig arbeid for å klargjøre 

hvordan det skal rapporteres på 
resultatkravet om å styrke 

rehabiliteringstjenesten.

KPMG 2021: Utfordringsbildet de siste 10-årene vil 

vedvare om det ikke gjøres strategiske grep 

som kan bidra til en varig styrking. 



Statsbudsjettet for 2022

• Fortsatt styrking i tråd med målene om samsvar mellom behov og tilbud

• Styrke det faglige innholdet

• Utvikling av kapasitet og kompetanse – dialog spesialisthelsetjeneste -

kommune

• Sterkere kost-nytte-perspektiv 

• Bedre data - innhold og kvalitet – (KPR og NPR)

• Økt bruk av teknologi 

• Faglig kvalitet og kompetanse i habiliteringstjenestene i HF

• Bygge ned terskler - somatikk og psykisk helse

• Tidlig utredning av behov – rask oppstart

• …

Helsedirektoratet 8



• OppdragTB2022-16 Oppfølging av evaluering av opptrappingsplan for habilitering 

og rehabilitering i tildelingsbrev fra HOD til HDIR for 2022 

• Oppdraget skal ha et særlig fokus på "bedre informasjon og 

dataregistrering" innen habilitering- og rehabiliteringstjenestene, og HDIR er 

bedt om å framsette tiltakene i prioritert rekkefølge, innenfor rammen på

5 MNOK.
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Tildelingsbrevet til Helsedirektoratet fra 

departementet for 2022 - oppdrag



Mulige satsninger for 2022

Nr. Tema Beskrivelse

1 Forløpsanalyser Statistisk modellering av rehabiliteringsforløp som strekker seg mellom 

nivåene i helsetjenestene og involverer andre sektorer som NAV

2 Kvalitetsindikatorer 

og dashbord

Kvalitetsindikatorer for rehabilitering i primærhelsetjenesten og 

dashbord som viser oppsummerende statistikk av data for 

rehabiliteringsaktiviteter

3 Økt tilfang av 

helsedata

Økt frekvens på innhenting av data til Kommunalt pasient- og 

brukerregister (KPR)

4 Vurdere løsninger for 

PROM-data

Kartlegge mulige løsninger for systematisk innsamling av 

pasientrapporterte data for habilitering- og rehabiliteringstjenestene, på 

tvers av nivåene i helsetjenestene

5 SAMDATA innen 

habilitering

Utarbeide en rapport som viser utvikling i habiliteringsaktivitet og 

variasjon mellom helseforetaksområdene
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Hva er et neste 
skritt på veien til 
en styrking? 

Vi trenger

- tallfestede utviklingsmål som kan operasjonaliseres i 

praksis

- indikatorer som kan si noe om kvalitet

- å kunne følge med på effekten helt ut – og understøtte 

kvalitetsutvikling
- Tjenestene 

- for lokalt kontinuerlig kvalitetsarbeid

- Sentrale myndigheter 
- for nasjonal styring og følge-med-rolle

- kunne følge med på om det er samsvar mellom behov og 

tilbud

- bedre analyser på tvers av nivåer

- kunnskap om hva som har effekt – som grunnlag for 

gode prioriteringer


