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Helsedirektoratets roller 
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Helsedirektoratet utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i 
rollene som 
 

• Faglig rådgiver 
• Iverksetter av vedtatt politikk 
• Forvalter av lov og regelverk innenfor helsesektoren 
 



Avklaring av ansvar – politiske føringer 

• Tyngdepunktet av habilitering og rehabilitering må 
ligge i kommunen for bl.a. «mennesker med kroniske 
sykdommer, utviklingshemning, eldre og personer med 
psykisk lidelser og rusproblemer». 

 
• «…behov for spesialisert og samtidig flerfaglig 

kompetanse av høy intensitet og med komplekse 
problemstillinger, skal behandles i 
spesialisthelsetjenesten».  

 
(St.meld 26, Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet 
og helhet 2014-2015, s 107) 
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Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan 
og koordinator – Helsedirektoratet 2015 
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https://helsedirektoratet.
no/retningslinjer/rehabilit
ering-habilitering-
individuell-plan-og-
koordinator 
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Juridiske rammer for ansvarsforholdet 

• «Kommunens sørge-for-ansvar grenser opp mot 
spesialisthelsetjenestens ansvar. Selv om de juridiske 
rammene står fast, kan nivåenes sørge-for-ansvar og 
oppgavene endre seg over tid på grunn av blant annet 
faglig utvikling og helsepolitiske mål.  
 

• Avklaring av ansvar og oppgaver må jevnlig være på 
dagsorden i samarbeidet mellom helseforetak og 
kommuner. De lovpålagte samarbeidsavtalene skal 
gjennomgås årlig med tanke på oppdateringer, jfr. 
helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5. Se kapitlet om 
lovpålagte samarbeidsavtaler.» (kap 10.1)  
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Samarbeidsavtalene skal bidra til å:  
 

• Kommunal helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten 
skal sørge for at nødvendig samarbeid og samhandling på tvers av 
tjenestenivåer og med andre sektorer og aktører.  

• Sikre behandling på lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet).  
• Utvikle tiltak som sikrer god koordinering og gode pasient- og 

brukerforløp, og som følger faglige retningslinjer og veiledere.  
• Utvikle tiltak som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet.  
• Sikre likeverdighet mellom avtalepartene og utvikling av en god 

samhandlingskultur.  
• Videreutvikle bruker- og pasientmedvirkning slik at deres erfaringer 

med hvordan samhandling fungerer, tas i bruk på en systematisk 
måte.  
 



Avklaring av ansvar og oppgaver – Kommune og HF 

• De alminnelige prinsippene om ansvaret mellom 
nivåenes sørge-for-ansvar gjelder (kap 10, Rehab-veileder) 

– «både og» ikke «enten eller» - riktig tilbud på riktig 
nivå 
 

• Momenter for avklaring av ansvar (kap 6.4 jfr 10.3, Rehab-

veileder) 

– Krav til spesialisert kompetanse 

– Nærhet til medisinske behandlingstilbud – samtidighet 

– Grad av intensitet 

– Nærhet til pasient og brukers livsarena 

– … 
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Avklaring av ansvar 

• Spesialisthelsetjenesten bør spisse sine tilbud 
til pasienter med behov for tilbud av særlig 
kompleks art.  

 

• Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt – 
bidra til å styrke kompetanse i kommunene 
slik at de kan ivareta sitt ansvar.  
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Opptrappingsplan habilitering og 

rehabilitering 
  

 
Det er viktig mål at pasienter skal få mest mulig 
oppfølging i eget hjem. For å få til dette er det viktig 
med godt samarbeid mellom kommuner og 
spesialisthelsetjenesten. Regjeringen vil legge til rette 
for mer ambulant virksomhet og mer veiledning fra 
spesialisthelsetjenesten. Dette vil omtales særskilt i 
oppdragsdokumentene til de regionale 
helseforetakene. 



Anbefalinger 

• Personell må ha kompetanse til å fange opp 
endringer, og sikre at vedkommende får sitt 
behov vurdert på nytt av kvalifisert personell – 
kontinuerlig  

• Fastlegens medisinsk faglig 
koordineringsansvar Helseoppfølging somatisk 
og psykisk 
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Samarbeid mellom kommunene og  
spesialisthelsetjenesten 

• Veilederen beskriver dette på flere områder 

 

– Styrking av ambulant virksomhet og veiledning.  

– Koordinerende enhet  – synlig og forankret 

– Økt bruk av individuell plan og koordinator 

– Nettverk og kompetanseutvikling  

– Samarbeidet mellom sektorene bør om nødvendig 
formaliseres gjennom avtaler  
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Prioriteringsveilederne 

Prio2 
Habilitering av voksne i 
spesialisthelsetjenesten  
Prioriteringsveileder – habilitering av voksne i 
spesialisthelsetjenesten 
Prioriteringsveileder psykisk helsevern for 
voksne  



•  
Prioriteringsveileder – habilitering av 
voksne i spesialisthelsetjenesten 

   
 
 
 

 
1.2 Psykisk helsevern, grenseoppgang 
 

• For mennesker med moderat/alvorligere utviklingshemning og 
mistanke om psykisk lidelse vil det være formålstjenlig med et 
samarbeid mellom psykisk helsevern og habilitering av voksne i 
spesialisthelsetjenesten om utredning og behandlingstiltak.  
 

• Alle pasientgrupper som nevnes i prioriteringsveilederen for 
habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten hvor det er 
mistanke om psykiske lidelser, har som alle andre pasienter rett 
til å få vurdert sin helsetilstand fra psykisk helsevern.  
 

• Ved mistanke om psykiske lidelser hos personer med lett 
utviklingshemning, forutsettes det at den aktuelle helsehjelpen 
i hovedsak ivaretas innenfor psykisk helseverns ansvarsområde.  



Prioriteringsveileder - psykisk helsevern for voksne  
 
 
Psykisk utviklingshemming og psykisk lidelse 
 

• Dette er ikke en egen tilstand i prioriteringsveilederen. Men det 
presiseres at mennesker med en utviklingshemning, på lik linje med 
andre, har rett til utredning og behandling av psykisk lidelse i 
spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern.  
 

• De enkelte psykiske lidelser vil variere, og en må ta hensyn til 
symptomutforming, alvorlighet av grunntilstand, pasientens evne til 
medvirkning i behandlingen og komorbiditet. Pasienter med lett 
psykisk utviklingshemming bør vurderes etter psykisk tilstand. 

  
• Behandling av pasienter med psykisk utviklingshemming vil ofte 

kreve samarbeid på tvers av fagområder og spesialiteter.  





Nasjonalt kompetansemiljø om 
utviklingshemming. (www.naku.no) 

http://naku.no/sites/default/files/NAKU_Faghefte_nr.1 web.pdf


Nye rapporter på feltet 


