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1 .  F O R O R D   

 
En plan for habilitering- og rehabilitering skal sikre at personer som har ulike behov får tilbud om 
tilpassa tjenester. Dette kan medvirke til stimulering av egen læring, motivasjon, øke funksjons- og 
mestringsevne, likeverd og deltagelse.  
Målgruppa er alle som har behov for assistanse for å oppnå eller holde ved like sitt optimale fysiske, 
sansemessige, intellektuelle, psykiske og sosiale funksjonsnivå. Dette fordrer innsats fra flere 
faggrupper og tjeneste områder.  
Det er viktig å sikre forankring og eierforhold i alle ledd, administrativt, faglig og politisk.  
Planen skal sette brukeren i sentrum. Brukermedvirkning bør tas på alvor og planen skal ha fokus på 
deltagelse og mestring. 
 
 
 
Begrepsavklaring: 
Lovgiver har valgt å beholde begrepene habilitering- og rehabilitering selv om definisjonen er felles, 
jfr. forskrift om habilitering- og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. 
Forskjellene kommer primært til uttrykk i de utøvende tjenestene, hvor det først og fremst skiller 
mellom målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne med 
medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Rehabilitering er vanligvis rettet mot tilstander 
som er ervervet senere i livet. 
 
Felles for begge målgrupper er behovet for et vidt spekter av faglige tilnærminger, herunder 
medisinsk, fysikalsk, 
sansemessig, kognitivt, sosialt og psykososialt. Behov for gjentagende prosesser gjennom hele eller 
store deler av 
livsløpet kan gjelde begge målgrupper, men er særlig fremtredende innen habilitering. 
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2 .  M Å L  F O R  K O O R D I N E R E N D E  E N H E T   

 
 Brukere med behov for koordinerte tjenester skal vite hvor de skal henvende seg for å få hjelp  

 Brukere opplever tjenestetilbudet som samordnet, koordinert og individuelt tilpasset  

 Brukere opplever at brukermedvirkning fungerer, og at tiltak og tjenester tar utgangspunkt i 
den enkelte sine ressurser  

 Å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne livskvalitet og mestring i hverdagen. Universell 
utforming ligger til grunn for utforming av kommunale tjenester, planer, nybygg, m.m.  

 
 
Oppgavene til koordinerende enhet 
 Registrere rehabiliteringsbehov, utrede, fordele og beslutte. Beslutter i samråd med 

beslutningsgruppa ved utløsing av ekstra ressurs eller ressurser på tvers av sektorene. 
 Være fast adresse og knutepunkt for samarbeid mellom kommunen, fylket og de statlige 

institusjonene for å sikre brukerne sine behov for tjeneste  
 Sikre gode rutiner for opplæring og utarbeiding av individuell plan og ha oversikt over 

oppretta individuelle planer i kommunen  
 Ha et ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator i samarbeid med 

koordinators nærmeste leder. 
 Ha oversikt over ansvarsgrupper i kommunen  
 Sikre brukerperspektiv  
 Være lokal pådriver for kompetanseheving av habilitering og rehabilitering  
 Ha oversikt over alle tilgjengelige tjenester og muligheter i kommunen  
 Nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten  
 Samarbeid med brukerorganisasjoner  
 Evaluere kommunen sin rehabiliteringsplan, i samarbeid med ressursteamene og 

Folkehelsegruppa. 
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3 .  B R U K E R E  

Personer som kan ha behov for habilitering eller rehabilitering   
 Personer med medfødt funksjonssvikt  
 Personer som på grunn av skade eller sykdom har hatt et brått fall i evnen til å 

fungere i dagliglivet  
 Personer med gradvis fall i funksjonsevne over lengre tid   
 Personer med kroniske sjukdommer 
 Personer med fysiske, psykiske og sosiale utfordringer 
 Personer med utfordringer på grunn av misbruk av alkohol eller narkotiske stoff  

 
Brukermedvirkning  

 Brukermedvirkning står sentralt i arbeid med habilitering- og rehabilitering.  
Vi skal vise respekt for den enkelte sitt menneskeverd. Utgangspunktet skal være 
mennesket sin rett til selv å bestemme over vitale livsforhold og til å formulere egne 
mål. Et brukerperspektiv vil sikre størst mulig grad av egen kontroll over prosessen. 
Dette innebærer at brukerne blir tatt med i ei jevnlig evaluering og kvalitetssikring av 
tjenestene. 
  

Universell utforming / god tilrettelegging  
 Universell utforming betyr at omgivelser og produkt er utforma slik at de kan brukes i 

størst mulig grad, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming. Universell 
utforming skal sikre tilgjengelighet på likeverdige vilkår.  

 En forutsetning for å oppnå deltakelse i samfunnet, er tilgjengelighet.  
 For å oppnå god tilrettelegging kan det handle om planlegging og utforming av 

uteområde, bygninger, transport og produkt. For brukerne er universell utforming et 
virkemiddel for likestilling, for slik å kunne unngå diskriminering.  

 
Individuell plan  
Den som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosiale tjenester har rett til å få 
utarbeidd individuell plan.  

 IP tydeliggjør det forpliktende samarbeidet og ansvarsfordelingen mellom 
instansene som planeier mottar tjenester fra, og mellom planeier og  
tjenesteyterne 

 IP er en overordnet plan, slik at individuell opplæringsplan og ulike  
tiltaksplaner skal samordnes med IP 

 IP skal inneholde en oversikt over planeiers mål, ressurser og behov or tjenester, samt 
tiltak og virkemidler som kan være aktuelle 

 IP forutsetter aktiv deltagelse fra planeier 
 IP inneholder en oversikt over de tiltak og tjenester som planeier trenger for å leve et 

så aktivt og selvstendig liv som mulig. Dette er tiltak og tjenester knyttet til for 
eksempel helsetjenester, sosialtjenester, trygdeytelser, utdanning, attføring og arbeid. 
Planen kan også omfatte tiltak/tjenester for familiemedlemmer, som for eksempel 
avlastning. 
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Lovverk som ligger til grunn for individuell plan (IP) 

o Pasient – og brukerrettighetsloven § 2-5 
o Helse – og omsorgstjenesteloven § 7-1 
o Barnevernloven § 3-2a 
o Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 28 
o Opplæringsloven § 15-5 

 
 
 
Klagerett 
I henhold til pasient – og brukerrettighetsloven § 7-2 kan bruker påklage beslutningen om 
utarbeidelse av IP til Fylkesmannen. 
Taushetsplikt og samtykke 
Alle personopplysninger er underlagt taushetsplikt. Samtykke fra planeier åpner for 
utveksling av personopplysninger mellom tjenesteyterne. Det er nødvendig for at planen skal 
kunne følges opp. 
Samtykke fra planeier skal være informert. Med informert samtykke menes at planeier 
samtykker til hvem som skal få opplysninger, hvordan opplysningene skal anvendes og hvilke 
konsekvenser dette kan ha. 

 

4 .  O R G A N I S E R I N G   

Etter Helse- og omsorgstjenestelova om habilitering- og rehabilitering, skal det være en 
koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringstjenesten i kommunen. 
Tjenesten skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidsparter.  

 Det skal framgå av kommunens organisasjonskart hvor enheten er organisert. 
 En fast person er leder for den koordinerende enheten i Gildeskål kommune.  
 Koordinerende enhet er administrativt knytt til Helse- og omsorgsetaten. Enheten er 

forankret i et overordna ledernivå, og er sikra styringsmyndighet på tvers av sektorer 
og virksomheter.  

 Koordinerende enhet er tilknyttet tverrfaglige ressursteam.  
 Koordinerende enhet består av leder for KE, samt en representant fra hvert 

ressursteam. 
 Koordinerende enhet i samarbeid med ressursteam skal blant annet ta ansvar for å 

arrangere temadager i kommunen, med bakgrunn i faktiske behov for 
kompetanseheving.  

 Rehabiliteringssaker som krever koordinerende tiltak på tvers av sektorer og fag skal 
meldes til koordinerende enhet. Leder for koordinerende enhet drøfter saken med de 
det gjelder, og melder den opp til beslutningsgruppa. Beslutningsgruppa skal vedta 
oppretting av ansvarsgrupper.  
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 Beslutningsgruppa er et samhandlingsforum mellom helse- omsorg- og 
oppvekstsektoren i kommunen. Hensikten er at det skal være enkelt å nå sentrale 
personer i sentrale stillinger. Faste medlemmer er kommuneoverlege, kommunalsjef 
for helse- og omsorg, kommunalsjef for oppvekst, kommunalsjef teknisk, leder for 
NAV, og koordinerende enhet.  
Beslutningsgruppa har 2 møter pr. år – høst og vår. 

 Koordinerende enhet skal ta stilling til og har myndighet til å fatte vedtak om 
oppretting av individuell plan.  

 
 
 
 
 

5 .  S A M A R B E I D   

Samhandlingsregler: 
Kommunens verdier er  
Disse er styrende både internt og utad.  
 
Samhandlingsreglene i hab/rehab-tjenesten er da; 
 

• En utfordring er alles utfordring  

• Helheten først – vi hjelper hverandre  
• Vi vil gjøre hverandre bedre  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

https://thumbs.dreamstime.com/z/hands-teamwork-logo-24869093.jpg
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Tverrsektoriell samhandlingsmodell:

 
 
 
Ressursteam for barn og unge består av representanter fra barnevern, skole og barnehage, PPT, 
helsesøstertjenesten, flyktningetjenesten 
Oppgave: Være en forebyggende ressurs for alle enheter som jobber med barn og unge, bidra til mer 
strukturert og tidlig oppfølging gjennom tverrfaglig teamarbeid og helhetlig strukturert tilnærming, gi 
råd og innspill til koordinerende enhet.  
 
 
Ressursteam for voksne består av representanter fra tildelings kontoret, samt fysioterapeut, lege, 
psykisk helse, miljøterapitjenesten, Nav. Teamet har også rollen som tildelingskontor, og fatter 
vedtak på tjenester som er knyttet til pleie og omsorg. 
Oppgave: Være en forebyggende ressurs for alle enheter som jobber med voksne, bidra til mer 
strukturert og tidlig oppfølging gjennom tverrfaglig teamarbeid og helhetlig strukturert tilnærming, 
råd og innspill til koordinerende enhet.  
 
 
Hvert ressursteam har en leder for teamet som har ansvar for møteinnkalling og møteplan.  
Møtefrekvens: 5 ganger hvert år – september, november, januar, mars, mai/juni 
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Ansvarsgruppe - jf “Retningslinjer for ansvarsgrupper og søknad om individuell plan” – denne ligger 
på kommunen sin hjemmeside www.gildeskal.kommune.no.  
I Gildeskål kommune arbeider vi etter en modell med bruk av ansvarsgrupper, der målet er å 
samordne tjenestene bedre.  
 
Ansvarsgruppe er et formalisert og tidsavgrenset samarbeidsforum for bruker, pårørende og 
tjenesteutøvere, både på første- og andrelinjenivå. Formålet med ansvarsgruppe er å samordne tiltak 
fra ulike yrkesgrupper og fagfelt. Ansvarsgruppe blir brukt som redskap i koordinering når bruker 
ønsker det. Ansvarsgruppe må settes sammen slik at den gir optimal faglig kunnskap, oversikt og 
koordinering av ressursene. 
 
 
 
 
 

 
 

 

6 .  S A T S I N G S O M R Å D E   

 Informasjon om habilitering- og rehabilitering skal være tilgjengelig for alle og det skal være 
lett å finne fram til rett tjeneste via kommunen si webside.  

 Det skal satses på korttidsplasser og rehabiliteringsplasser. 

 Kommunen skal satse på et godt tilbud for avlastning til familier med store omsorgsoppgaver. 
Tilbudet om avlastning skal så langt som mulig tilpasses individuelt og gis i heimen, dersom 
heimen er påvist å være den beste arena.  

 Gildeskål kommune skal ha fokus på hverdagsrehabilitering, og så langt det er mulig gi tilbud 
om rehabilitering i heimen.  

 
 

http://www.gildeskal.kommune.no/
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Hverdagsrehabilitering 
  
De fleste eldre ønsker å være aktive og kunne bo hjemme lengst mulig. Mange ønsker å fortsette med å kunne bestemme 
over egne liv.  
Den enkelte sine ressurser, interesser og mål står sentralt i hverdagsrehabilitering. Hver dagsrehabilitering har derfor 
fokus på hva som er viktige aktiviteter i livet ditt nå, der målet er økt livskvalitet og egen mestring.  
 
 
Hva er hverdagsrehabilitering?  

 Tidsavgrenset rehabilitering der opptrening i daglige gjøremål skjer i eget hjem.  
 Et tverrfaglig team med ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier som gjør ei systematisk kartlegging av din 

funksjon. I samarbeid med deg blir det utarbeidet mål som du mener er viktig å mestre i din hverdag.  
 Teamet og hjemmesykepleien vil i lag med deg samarbeide mot dine mål. Innsatsen vil være intensiv i starten og 

minke i takt med forbedringen av dine funksjoner.  
 
 
Eksempler på ting å trene på:  

 Å gå i trapp  
 Å dusje selv  
 Å komme seg inn og ut av senga  
 Å lage måltid  
 Å kle seg selv  
 Å handle i butikken  
 Å gå ute  
 Å delta i sosiale aktiviteter eller hobbyer som er viktige for deg  
 Å gjøre husarbeid  
 Å hente posten  

 
 
Hva kan du forvente av oss?  
Treningsarenaen vil være i ditt eget hjem. Sammen med deg vil vi trene på det som er viktig for deg for å klare deg best 
mulig i hverdagslivet.  
For å oppnå dette jobber vi intensivt sammen med deg i rehabiliteringsprosessen i en avtalt tidsperiode. Evaluering av 
framgang og justering av mål skjer underveis.  
 
Hva forventer vi av deg?  
Du er motivert til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan fortsette med 
å være selvhjulpen i eget hjem.  
 
 
 
 
 

7 .  L O V E R  O G  F O R S K R I F T E R   

Helse- og omsorgstjenestelova  
Definerer i § 3-2 Kommunen sitt ansvar for helse- og omsorgstjenester.  
Kommunen skal kunne tilby:  
 

 Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsetjeneste i skoler, 
helsestasjonstjeneste                                                                              
 Svangerskaps- og barselomsorgstjenester  

 Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder legevakt, heldøgns medisinsk 
akuttberedskap, medisinsk nødmeldetjeneste,  
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 Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning  

 Sosial, psykososial og medisinsk habilitering- og rehabilitering  

 Andre helse- og omsorgstjenester, herunder helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, 
praktisk bistand, opplæring og støttekontakt  

 Plass i institusjon 

 Avlastningstiltak  

 

 
St.meld.nr 21 “Ansvar og mestring. Mot en helhetlig rehabiliteringspolitikk”  
 

Stortingsmeldinga setter fokus på rehabilitering og forebyggende helse. Medisinsk 
rehabilitering skal sees på som ett av flere bidrag som inngår i en større helhet. Meldinga gir 
en ny forståelse av rehabiliteringsbegrepet. Med denne meldinga er det slått fast at 
rehabilitering skal drives på tvers av sektorer og fag, og at tjenesten skal involvere mer enn 
bare helsetjenester.  
I meldinga heter det blant annet:  

• Sosial -og helsedepartementet vil tydeliggjøre kravet til rehabiliteringstjenesten i 
kommunene gjennom forskrift til kommunehelselova, der det blant annet blir stilt krav 
om å sørge for en koordineringsfunksjon i rehabiliteringsarbeidet som skal framstå 
som en fast og tydelig instans en kan vende seg til, og som kan fungere som pådriver 
for utvikling og gjennomføring av planer - både i forhold til ulike sektorer og til ulike 
forvaltningsnivå.  

• Fremme forslag om at kommunene skal pålegges plikt til å etablere ordninga med 
personlig assistent på samme måte som for andre sosiale tjenester.  

• Vurdere rehabilitering i sykehjem i sammenheng med ei generell utgreiing om hvilke 
funksjoner sykehjem skal ha.  

• Meldinga omtaler også rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, fylkeskommunen sitt 
ansvar og det statlige ansvaret for rehabilitering.  

 
 
Opplæringslova  
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er hjemlet i Opplæringsloven og er ei tjeneste for barn, unge 
og voksne med særlige opplæringsbehov. PPT skal bidra til at barn, unge og voksne med særlige 
behov får gode og likeverdige opplærings- og utviklingsmuligheter. Tjenesten skal hjelpe skolen i 
arbeidet med kompetanse-utvikling og organisasjonsutvikling og legge opplæringa bedre til rette for 
elever med særlige behov.  
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der 
loven krever det. Tjenesten samarbeider med andre instanser som for eksempel psykiatriske 
poliklinikker, helsestasjoner, NAV og barnevern.  
 
Forskrift om habilitering og rehabilitering  
Formålet med forskrift om habilitering- og rehabilitering er å sikre at personer som har behov for 
habilitering- og rehabilitering ytes tjenester som kan bidra til egen læring, motivasjon, øke funksjons- 
og mestringsevne, likeverd og deltagelse.  
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Forskriften sikrer at tjenestene blir gitt  
 ut fra et brukerperspektiv  
 samordnet, tverrfaglig og planmessig  
 nærmest mulig brukeren sitt kjente miljø   
 i en meningsfylt sammenheng  

 
Forskrift om individuell plan  
Den som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosiale tjenester har rett til å få 
utarbeidet individuell plan. Rett til individuell plan betyr at tjenestemottaker har rett til en plan som 
viser et helhetlig tjenestetilbud, som sammenfatter behov og tiltak. En individuell plan gir ikke 
rettskrav på bestemte tjenester eller omfanget av disse. Planen skal skissere nødvendige tiltak, hvem 
som er ansvarlige på ulike nivå, hvordan de ulike tiltakene skal tilpasses den enkelte sine behov, samt 
hvem som er samarbeidsparter sammen med bruker. Individuell plan skal omfatte alle 
tjenesteområde og forvaltningsnivå. Det er viktig at planer som er utarbeidet for en person, som 
individuelle opplæringsplaner, omsorgsplaner, tiltaksplaner m.m. blir samordnet og tilpasset den 
overordna individuelle planen.  
 
 
Veileder: 
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-
koordinator  

h t t p s : / / h e l s e d i r e k t o r a t e t . n o / h o r i n g e r / v e i l e d e r - f o r - k o m m u n e n s - o p p f o l g i n g -
a v - b r u k e r e - m e d - s t o r e - o g - s a m m e n s a t t e - b e h o v   

 
 
 
Vedlegg til planen: 
Retningslinjer for ansvarsgruppe og IP 
Samtykkeskjema 
Søknadsskjema – ligger også elektronisk på hjemmesiden 
 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
https://helsedirektoratet.no/horinger/veileder-for-kommunens-oppfolging-av-brukere-med-store-og-sammensatte-behov
https://helsedirektoratet.no/horinger/veileder-for-kommunens-oppfolging-av-brukere-med-store-og-sammensatte-behov
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