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Styresak 113-2014 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 
 
 
Formål 
I oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for 2012 ble Helse 
Nord pålagt å styrke den medisinskfaglige kompetansen i habiliteringstjenestene. 
Tidligere års oppdragsdokumenter fra HOD har også nevnt habilitering og 
rehabilitering spesielt blant fagområder som må sikres forsvarlig kapasitet og kvalitet.  
Plangrunnlaget for tjenesten har inntil nå vært en regional habiliteringsplan fra 2007. 
Denne er ikke lenger egnet som retningsgivende for habiliteringstjenesten.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 18. juni 2014 Regional 
handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017, jf. styresak 73-2014. 
Denne planen skulle opprinnelig også omfatte habiliteringstjenesten, men det ble tidlig i 
planprosessen klart at fagrådet hadde for spinkel representasjon fra 
habiliteringstjenesten til at dette var hensiktsmessig. Det ble derfor besluttet å 
utarbeide en egen regional handlingsplan for habilitering.  
  
Regional handlingsplan for habilitering bidrar til å oppfylle Helse Nords strategiske mål 
blant annet gjennom de foreslåtte tiltak for å styrke fagutvikling og forskning, samt 
forbedre dokumentasjon og faglig kvalitet.   
 
Beslutningsgrunnlag 
Habiliteringstjenestens målgrupper og arbeidsoppgaver  
Habilitering defineres som tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og 
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens 
egen innsats. Hensikten er å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, 
selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Målgruppe er barn, unge og voksne 
som har behov for habilitering på grunn av medfødt eller tidlig ervervede 
funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom. Arbeidsoppgavene omfatter diagnostikk og 
funksjonsutredninger, behandling, opptrening av funksjon og ferdighetstrening, 
intensiv spesialisert trening, opplæring til pasient og familie (pasientopplæring) og råd 
og veiledning til kommunene generelt og rundt enkelt pasient.  
 
Planen er utarbeidet etter et initiativ fra Helse Nord RHF høsten 2012. Utarbeiding av 
planen har vært ledet av Universitetssykehuset Nord-Norge HF, med det regionale 
fagnettverket for habilitering som faglig forankring. Det er ikke eget fagråd for 
habilitering, men ett av forslagene i planen er å opprette et slikt fagråd.   
 
Noen sentrale forslag i handlingsplanen 
Planen gir en oppdatert oversikt over habiliteringstjenesten i Helse Nord. Det påpekes 
at særlig Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har lav bemanning.  
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Medisinskfaglig ressurstilgang må sikres. Det er videre behov for å styrke 
fagkompetanse innen habilitering for den samiske befolkningen.  
 
Samarbeidet mellom helseforetakene og de private rehabiliteringsinstitusjonene for 
habiliteringstjenestens målgrupper foreslås styrket. Habiliteringstjenestene bør ha en 
sterkere involvering i den videre utviklingen av de private tjenestetilbudene. 
  
Helse Nord bør utvikle felles, standardiserte utrednings- og oppfølgingsprosedyrer for 
rapportering i tjenestene. Det foreslås å styrke regionalt kontornettverk for habilitering 
for å sikre god opplæring i koding og registrering, samt riktig bruk av 
prosedyrekodeverket.  
 
En egen regional forskningsenhet for habilitering foreslås, og det er et mål å etablere en 
professor II-stilling ved Universitetet i Tromsø.  
 
Planen foreslår en rekke tiltak for å styrke ulike regionale funksjoner for 
pasientgrupper innen habiliteringstjenestens målgrupper. Det foreslås tiltak for å 
styrke samarbeidet med fylkesmannsembetene om bruk av tvang og makt overfor 
psykisk utviklingshemmede.  
 
Planen foreslår at Helse Nord RHF etablerer et fagråd for habilitering. Det vises til at 
andre helseregioner har etablert en slik struktur.  
 
Høringsuttalelser fra kommuner, brukerorganisasjoner m. fl. 
Et høringsutkast som forelå høsten 2013 ble sendt til følgende høringsinstanser: 
Kommunene, brukerorganisasjonene, helseforetakene m. m., den 6. desember 2013 
med svarfrist 1. februar 2014. Høringsuttalelsene er bearbeidet videre av det regionale 
fagnettverket for habilitering og lagt inn i plandokumentet, der dette ble ansett aktuelt.  
 
Habiliteringsplanen ble sendt på høring sammen med handlingsplanene for 
rehabilitering og geriatri. Det kom relativt få høringsuttalelser fra brukerorganisasjoner 
og fra kommunene til habiliteringsplanen. 
  
Fylkeseldrerådet i Troms ønsket at planen var tydeligere på behandling av eldre med 
habiliteringsbehov.  
 
Fylkeseldrerådet i Nordland viser blant annet til at Helgeland har lav bemanning i 
habiliteringstjenestene og lav legedekning. Bemanningen bør være dimensjonert slik at 
habiliteringstjenesten kan gi veiledning, utredning, behandling og intensiv trening i alle 
fagområder til de som arbeider med habilitering i kommunene.  
 
Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til at 
pasienter med rusproblematikk og lettere utviklingshemning er en stor utfordring, og 
bør inkluderes i planen.  
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”Aktiv Ung” – Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser 
ved Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) – anbefaler at Helse Nord satser på forskning 
innen habilitering, samt oppretter en regional fagenhet for forskning og fagutvikling.   
 
VHSS mener det er behov for virkemidler som sikrer at kommunene deltar i 
fagnettverkene i habiliteringstjenesten, der det er behov for deres bidrag.   
 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad viser til handlingsplanens forslag om 
ressursøkning, og mener det bør vurderes om økning av personellressurser dels bør 
skje ved bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet i private institusjoner. 
 
I styresak 78-2014 Plan 2015-2018 – inkl. rullering av investeringsplanen 2015-2022 ble 
det avsatt 2 mill kroner i 2015 til implementering av planen. I planens kap. 5 er det 
foreslått fordeling av 2,2 mill kroner. Den største enkeltsummen er kr 1 200 000 til 
styrking av habiliteringstjenesten ved Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset 
HF. 
 
Høring – HF-styrene  
Handlingsplanen ble sendt på en egen høringsrunde våren 2014 til 
helseforetaksstyrene. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppfatter at planen som foreligger er et godt 
utgangspunkt for utvikling og prioritering av oppgaver i kommende planperiode innen 
habiliteringsfeltet i Helse Nord. I tillegg er det viktig at planen forankres lokalt og 
regionalt og kan være med på å sikre at habiliteringstjenesten ivaretar nasjonale, 
regionale og lokale føringer.  
 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF påpeker at det må sikres at en 
regional legestilling kommer hele helseregionen til gode, og at det er behov for å styrke 
legetjenesten innen habilitering i alle helseforetakene.  
 
Både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF påpeker at 
Samhandlingsreformens betydning for videre funksjonsdeling mellom 
spesialisthelsetjeneste og kommune er lite omtalt og bør konkretiseres mer i planen.  
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF mener at regionfunksjonene ikke er 
håndtert i inntektsmodellen, og at finansieringen av disse må avklares nærmere før en 
eventuell realisering av tiltakene. 
 
Styret i Nordlandssykehuset HF forutsetter at den endelig vedtatte planen finansieres 
fullt ut fra Helse Nord RHF.  
 
Nordlandssykehuset HF anser det som positivt at det anbefales en regional fagenhet for 
forskning og fagutvikling i habiliteringstjenestene. Det antydes at denne bør legges til 
Universitetssykehuset Nord-Norge, men ettersom Nordlandssykehuset har flere 
regionale funksjoner innen habiliteringsfaget, bør også en forankring i 
Nordlandssykehuset vurderes.   
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Finnmarkssykehuset HF mener at det er behov for en konkret opptrappingsplan med 
hensyn til ressurser og bemanning, slik at krav og forventninger i nasjonale føringer, fra 
pasienter og samarbeidsparter kan innfris. Det er behov for bedre tilgang til lege, 
psykiater, nevrolog i alle tjenester i regionen. Språk- og kulturtilpassede tjenester for 
samiske pasienter innenfor habiliteringstjenestens målgruppe er svært viktig, dette er 
en kompetanse som en kan vurdere å styrke og bidra med fra Finnmarkssykehuset HF.  
  
Medbestemmelse 
Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 13. oktober 2014 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltakene i Regional handlingsplan for 

habilitering 2014-2017. Planen foreslås lagt til grunn for det videre arbeid med 
utviklingen av tilbudet til pasienter med medfødt eller tidlig ervervede 
funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom i vår region.  

 
2. I utviklingen og styrkingen av tjenesten må også spesialisert psykologkompetanse 

(spesialitet i habiliterings- og rehabiliteringspsykologi) brukes. 
 

3. Tiltak for å utvikle tilbudet og implementering av planen i helseforetakene vil bli 
vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 2015 og årene fremover. 

 
4. Partene vil understreke at ansvars- og oppgavedeling mellom spesialisthelsetjenesten 

og kommunene må belyses bedre for å sikre denne pasientgruppen en samordnet 
tjeneste av høy kvalitet, kapasitet og tilgjengelighet. 

 
Brukermedvirkning 
Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 vil bli behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 23. oktober 2014, jf. RBU-sak 76-2014. 
Protokollen fra møtet i det Regionale brukerutvalget vil bli ettersendt/lagt frem ved 
møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 legges frem for styret i Helse Nord 
RHF til godkjenning som faglig retningsgivende for Helse Nord.  
 
Som ett av flere tiltak for å få til en god oppfølging av handlingsplanen foreslås å 
opprette et regionalt fagråd for habilitering. Det forutsettes representasjon fra 
kommunene og brukerorganisasjonene.    
 
Strategier for oppfølging av Samhandlingsreformen med hensyn til ansvars- og 
oppgavedeling for habiliteringstjenestens målgrupper må prioriteres i oppfølging av 
planen.  
 
Forslaget i kap. 5 til fordeling av midler for 2014 har en god innretning. Det er viktig å 
styrke habiliteringsteamene ved Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset, samt 
styrke tilbud til samisk befolkning og stimulere til forskning og fagutvikling.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 

som retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.  
 
2. Det opprettes et regionalt fagråd for habilitering med representasjon fra 

kommunene og brukerorganisasjonene. 
 
3. Strategier for oppfølging av Samhandlingsreformen med hensyn til ansvars- og 

oppgavedeling for habiliteringstjenestens målgrupper må prioriteres i oppfølging av 
planen. 

 
4. Tiltak for å styrke tjenestetilbudene vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument 

for 2015 og årene fremover  
 
 
Bodø, den 17. oktober 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 29. oktober 2014  

 
Utrykte vedlegg:  Høringsuttalelser fra styrene i helseforetakene 
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http://www.helse-nord.no/styremoeter/styremoete-i-helse-nord-rhf-29-oktober-2014-article104222-1079.html



