
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan for habilitering og 
rehabilitering 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2020-2025 

«Vi dyrker nærhet for å skape 

fremtidens muligheter» 



2 
 

Innhold 

1. Innledning ..................................................................................................................................3 

1.1 Bakgrunn for planen ..............................................................................................................3 

1.2 Målgruppe.............................................................................................................................3 

1.3 Avgrensninger .......................................................................................................................3 

1.4 Planprosessen .......................................................................................................................3 

2. Hva er habilitering og rehabilitering? .............................................................................................4 

3. Lovverk og sentrale føringer ...........................................................................................................4 

4. Oversikt over behov og omfang av tjenester  .................................................................................8 

5. Innspill fra brukere og medarbeidere ........................................................................................... 10 

5.1 Workshop for medarbeidere ............................................................................................... 10 

5.2 Workshop for brukere/pårørende ....................................................................................... 11 

6. Utfordringer ................................................................................................................................. 11 

7. Handlingsplan – mål og tiltak ....................................................................................................... 12 

1. Styrke pasient- og brukerperspektivet i re-/habiliteringsprosessen ...................................... 132 

2. God kompetanse og kvalitet i tjenestene ............................................................................. 143 

3. Styrke koordinering av tjenester og samhandling ................................................................ 134 

Kilder ................................................................................................................................................ 16 

 

 

  



3 
 

1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunn for planen 

I Regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019) gis det en oversikt over 

hovedutfordringene på feltet, med kortsiktige og langsiktige strategier for å møte disse. 

Opptrappingsplanen skal bidra til at kommunene settes i stand til å gi et godt og tilrettelagt 

rehabiliteringstilbud til sine innbyggere og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra 

spesialisthelsetjenesten.  

 

Pasientens/ brukerens behov, ressurser og mål skal være utgangspunktet for tiltak og tjenester i en 

re-/habiliteringsprosess og i arbeidet med individuell plan og koordinator. Tjenestene må tilpasse 

sine bidrag ut fra hva pasient og bruker definerer som sine mål. Dette stiller krav til individuell 

tilnærming og høy grad av pasient- og brukermedvirkning. 

 

Formålet med denne planen er at innbyggere med behov for re-/habilitering i Våler kommune, skal ta 

i mot gode og koordinerte tjenester. Den skal gi en oversikt over fagfeltet, og gi en konkret 

handlingsplan som tydeliggjør ansvar, oppgaver og tiltak i det fremtidige re-/habiliteringsarbeidet. 

Planen bygger på relevante lover og forskrifter og tar hensyn til behovene i fremtidens helsetjener 

slik overordnede planer tilsier. 

 

1.2 Målgruppe 

Planen skal i hovedsak rette seg mot brukere og pasienter med funksjonsnedsettelse, som følge av 

fysisk sykdom og / eller skade, uavhengig av alder, diagnose eller bosted. Lov om kommunale helse- 

og omsorgstjenester peker i § 3.2, punk 5, på at kommunen skal tilby sosial, psykososial og medisinsk 

habilitering og rehabilitering. Ansvaret speiler retten til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og 

omsorgstjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a.  

Forskjellene mellom habilitering og rehabilitering er først og fremst ulikheter 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. Habilitering dreier seg om å lære nye ferdigheter, mens rehabilitering handler om å 

gjenvinne tapte ferdigheter. Felles for begge målgrupper er behovet for et vidt spekter av faglige 

tilnærminger, herunder medisinsk, fysikalsk, sansemessig, kognitivt, sosialt og psykososialt.  

 

1.3 Avgrensninger 

Primærforebygging, som innebærer å styrke helsen og hindre at det oppstår sykdom, skade eller lyte, 

vil ikke bli omfattet av denne planen. Kommunens tilbud til personer med rusproblemer og psykisk 

lidelse er ivaretatt i egen plan for rus og psykisk helse. Forebygging vil kun bli omtalt i 

sekundærforebygging som handler om å stanse sykdomsutvikling og/eller hindre tilbakefall, og 

tertiærforebyggende som innebærer å hindre forverring og sikre best mulig mestring og liv med den 

helsesvikten som foreligger.  

 

1.4 Planprosessen 

Planen er skrevet av koordinator for rehabiliteringsteamet og en tverrsektoriell prosjektgruppe har 

gitt innspill. Prosessen har dratt litt ut i tid på grunn av skifte i flere sentrale stillinger.   

http://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/%c2%a72-1a
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I utarbeidelsen har brukere, deres pårørende, brukerorganisasjoner, ulike virksomheter, tjenester og 

samarbeidspartnere deltatt. Det anses viktig med et eierforhold til planen for en vellykket 

implementering i tjenesteapparatet. 

 

2. Hva er habilitering og rehabilitering? 
 

Re-/habilitering er først og fremst brukerens egen prosess som handler om å leve et fullverdig liv på 

egne premisser, kunne ta egne valg og motta forutsigbare tjenester som blir satt i en sammenheng. 

Behov for re-/habilitering handler om at brukeren er avhengig av bistand for å utnytte mulighetene 

sine til å øke eller opprettholde funksjons- og mestringsevne. 

Re-/habilitering kan sees på som et motstykke til den øvrige helsetjenesten som har fokus på 

sykdom, behandling og pleie.  

 

Planen følger den offentlige definisjonen av habilitering og rehabilitering slik den fremgår av forskrift 

for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §3: 

 

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og 

mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom 

pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, 

sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har 

eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal 

gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i 

utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.» 

 

Forskriften skal videre sikre at tjenestene tilbys og ytes 

1. ut fra et pasient- og brukerperspektiv, 

2. i eller nærmest mulig pasientens og brukerens vante miljø, 

3. samordnet, tverrfaglig og planmessig, 

4. i en for pasientens og brukerens meningsfylt sammenheng. 

 

3. Lovverk og sentrale føringer  
 

Innenfor re-/habilitering finnes en rekke statlige føringer. Lovgrunnlaget for habilitering og 

rehabilitering, herunder koordinerende enhet, individuell plan og koordinator, er forankret i Helse- 

og omsorgstjenesteloven hvor forskrift om habilitering og rehabilitering er hjemlet.  

 

Verdigrunnlaget 

FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (ratifisert av Norge i 

2013) slår fast at de alminnelige menneskerettigheter gjelder for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Retten til likeverdighet og retten til deltagelse sosialt og i samfunnet er sentral.  

 

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i respekten for menneskeverdet, uavhengig av 

grad av funksjonshemming og den enkeltes evne til aktivitet og arbeid. Det skal tilstrebes et 

likeverdig tilbud uavhengig av bosted, alder, kjønn, etnisitet, forutsetninger og behov. Prinsippet om 
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likeverd må forstås slik at tilbudet er likeverdig når mennesker med funksjonsnedsettelser har 

samme sjanse til å nå de målene som er realistiske for han/henne som andre (Veileder om 

rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator)  

 

Kommunens ansvar for habilitering og rehabilitering 

Samhandlingsreformen legger viktige føringer for kommunens plan for re-/habilitering. I St.m 47 

(2008/2009) omtales habilitering som et av reformens hovedsatsingsområder. En større del av 

helsetjenesten skal leveres i kommunene enn før. Pasienten skal få tidlig og god hjelp nærmest der 

de bor. De skal få rett behandling til rett tid på rett sted gjennom et helhetlig og koordinert helse- og 

omsorgstjenestetilbud. Det legges stor vekt på at det skal være god sammenheng og kontinuitet i 

tilbudet til pasienter. Dette gjelder både mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten og innad i 

avdelinger i kommunen. Tjenester som inngår i kommunens helse- og omsorgstjenestetilbud, skal 

integreres i et samlet tverrfaglig re-/habiliteringstilbud. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

skal ved behov også samarbeide med andre etater. 

 

Koordinerende enhet 

I alle kommuner skal det finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og 

rehabiliteringsvirksomheten jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3. Den koordinerende enhet skal 

bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller 

medisinsk habilitering og rehabilitering. Enhver medarbeider som avdekker behov eller mottar 

forespørsel for re-/habilitering skal melde fra til koordinerende enhet. Kommunen skal sørge for 

nødvendig undersøkelse og utredning, og ved behov henvise til spesialisthelsetjenesten, jf §1 og §3. 

Enheten skal ha oversikt over kommunens re-/habiliteringstilbud og være et kontaktpunkt for 

samarbeid. Forskrift om habilitering og rehabilitering § 8 sier at enheten skal medvirke til synlige og 

lett tilgjengelige tjenestetilbud, der tjenestene sees i sammenheng.  

Regjeringen har rettighetsfestet individuell plan om brukeren ønsker det. En egen plan gir oversikt og 

forutsigbarhet, og dermed bedre muligheter for egeninnsats og medvirkning. Koordinerende enhet 

har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og 

veiledning av koordinatorer.  

 

Individuell plan og koordinator  

Individuell plan (IP) er et verktøy som kan bidra til å systematisere samhandlingen i re-

/habiliteringsarbeidet. Kommunen skal utarbeide planer etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7.1. I 

tillegg er plikten til utarbeidelse av individuelle planer lovfestet i: 

 

 spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 

 pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 

 psykisk helsevernloven § 4-1 

 barnevernloven § 3-2a 

 arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15 

 

For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator, jf. helse- omsorgstjenesteloven § 7-2. Dette 

uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan. Koordinatoren skal sørge for 

http://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/%c2%a77-3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-06-16-20
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nødvendig oppfølging, sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell 

plan.  

 

Tverrfaglige koordineringsmøter er gode arenaer for å sikre samordning og ofte kan det være 

hensiktsmessig å etablere en tverrfaglig koordineringsgruppe, ofte kalt for ansvarsgruppe. Dette er 

arenaer brukeren selv deltar på. Skolens plikt til å delta i arbeidet med individuell plan er hjemlet i 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).  

 

Brukermedvirkning 

Utgangspunktet for pasient- og brukermedvirkning er prinsippet om at de som berøres av en 

beslutning, eller er brukere av tjenester, skal ha innflytelse på utformingen av tjenestene. 

Re-/habiliteringsvirksomheten skal fremme personlig ansvar og egenmestring. Respekten for det 

enkeltes menneskes selvbestemmelse, rettsikkerhet og autonomi er grunnlaget for pasient- og 

brukermedvirkning. Brukerperspektivet skal legges til grunn i alle tiltak og tjenester og skal ta 

utgangspunkt i pasient og brukers kunnskap, ressurser, opplevde behov og mål. Forventning om 

medvirkning bør tydeliggjøres i dialogen mellom pasient/bruker og tjenestene. Dette følger også av 

definisjonen av habilitering og rehabilitering, som sier at tjenestene skal gi bistand til «pasientens og 

brukerens egen innsats».  

 

Familiens behov og medvirkning er viktig i en vellykket re-/habiliteringsprosess, og bør inkluderes 

såfremt brukeren ønsker dette.  

 

Bestemmelser om pasienters og brukeres medvirkning innen re-/habilitering er utdypet i forskrift om 

habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §4.  

 

«Kommunen og det regionale helseforetaket skal sørge for at den enkelte pasient og bruker 

kan medvirke ved gjennomføring av eget habiliterings- og rehabiliteringstilbud jf. Pasient og 

brukerrettighetsloven § 3.1. Med gjennomføring menes planlegging, utforming, utøving og 

evaluering.  

 

Lærings- og mestringstilbud. Pårørendearbeid 

Det anbefales at kommunene oppretter et systematisk lærings- og mestringstilbud (Helse- og 

omsorgstjenesteloven). Formålet med et slikt tilbud er at pasienter, brukere og pårørende skal få 

informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere sykdom og helseforandringer. Læring og mestring er 

sentralt innen re-/habilitering og Helsedirektoratet anbefaler at Koordinerende enhet bør ha oversikt 

over lærings- og mestringstilbud både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 

 

Ny lovbestemmelse i Helse- og omsorgstjenesteloven styrker de pårørendes rettsstilling ved å 

tydeliggjøre kommunens ansvar for å tilby støtte til pårørende med særlig tyngende 

omsorgsoppgaver. Kommunene har nå en plikt til å foreta en selvstendig vurdering av de pårørendes 

behov, og tilby pårørendestøtte i form av avlastning, omsorgsstønad, veiledning og opplæring, jf § 3-

6. Dette for å bidra til at pårørende lettere skal kunne mestre sin egen situasjon, og for å legge 

forholdene til rette for et konstruktivt samarbeid mellom pårørende og det offentlige 

hjelpeapparatet.  
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Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring, 

organisert som brukerstyrt personlig assistanse. 

Ordningen skal være et virkemiddel til å sikre funksjonshemmede likestilling og deltagelse i 

samfunnet gjennom brukerstyring og selvbestemmelse. Brukeren skal delta i rekrutteringen av 

assistenter, bestemme hva den tildelte hjelpen skal brukes til, bestemme når den skal brukes, og 

hvor den skal brukes (tråd med oppholdsprinsippet nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1), 

samt være arbeidsleder for sine assistenter. 

 

Hjelpemidler og ergonomiske tiltak 

I følge Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 9 skal kommunen 

sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte. 

Kommunen skal vurdere hjelpemidler som ett av flere alternative tiltak på grunnlag av pasientens og 

brukerens samlede behov. Om nødvendig skal kommunen be om bistand fra Arbeids- og 

velferdsetaten eller fra andre relevante instanser.   
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• Brukere med behov for re - /habilitering i 
spesialisthelsetenesten. Brukere med sjeldne lidelser og behov 
for omfattende eller intensiv rehabilitering

Trinn 5

Spesialisert

rehabilitering

• Personer som ikke kan bo hjemme i 
rehabiliteringsperioden. Rehabilitering på Våler 
sykehjem: Fysio- og ergoterapeut, lege, sykepleier, 
helsefagarbeider

Trinn 4

Brukere med 
OMFATTENDE behov 

• Hjemmerehabilitering, innsatsteam: fysio- og 
ergoterapeut, sykepleier, 

Trinn 3

Brukere med MIDDELS omfattende 
behov

- Personer med behov for spesifikk  
tverrfaglig og spesialisert 

rehabilitering

• Hverdagsrehabilitering:  fysio- og 
ergoterapeut, sykepleier, 
helsefagarbeider og hjemmetrener

• Treningsgrupper

• Frisklivssentralen

• Treningsgrupper

• Frivilligsentralen

Trinn 1

Helsefremming, forebygging og mestring som grunnlag for 
alle tjenester

- Alle innbyggere i kommunen

- Personer med risiko for funksjonsfall

4. Oversikt over behov og omfang av tjenester  
Figurene under gir en oversikt over forskjellige tjenestetilbud Våler kommune har i forhold til omfanget av 

brukernes behov. Behov for mest spesialisering ligger øverst i pyramidene.      

Rehabiliteringspyramiden  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinn 1 

Frisklivssentralen deltar i det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen. Målgruppen her er 

voksne med økt risiko for, eller som har utviklet sykdom, og trenger støtte til å endre levevaner og mestre 

helseutfordringer. Det planlegges også frisklivstiltak for barn og unge.  
 

Trinn 2  

Hverdagsrehabilitering er tidlig innsats til personer med funksjonssvikt eller endringer i funksjonsnivå. 

Generell opptrening i forhold til hverdagsaktiviteter ved tidlig innsats kan utsette tjenestebehovet, samtidig 

som en kan utnytte pasient og bruker sine ressurser og gi hverdagsmestring. Tilbudet er under utvikling. 
 

Trinn 3 

Rehabilitering i hjemmet. Brukere med behov for spesialisert kompetanse ved aktiv rehabilitering utenfor 

institusjon. Våler har ikke eget innsatsteam for dette. 
 

Trinn 4 

Brukere som ikke kan reise rett hjem etter skade eller sykdom, og har behov for et høyere omsorgsnivå, kan 

få et opphold på institusjon i kommunen. Hensikten er økt funksjonsnivå, for å kunne bo i eget hjem igjen.  
 

Trinn 5 

Intensiv rehabilitering ved Jeløy kurbad, Sunnaas sykehus, Bakke og andre spesialiserte institusjoner

Trinn 2 
Brukere med MINDRE omfattende behov 

-  
- Personer med begynnende eller risiko 

for ytterligere funksjonsfall 
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•HabiliteringstjenestenTrinn 5

Spesialisert 

habilitering

•Fysioterapeut, ergoterapeut  og spesialpedagog

Trinn 4

Intensiv habilitering

- Barn og voksne med 
behov for intensive og 

spesifikke 
habiliteirngstjenester i 

en periode

•Fysioterapeut, ergoterapeut og spesialpedagog, 
med foresatte og pedagogisk personell som viktige 
samarbeidspartnere.

•Samarbeid mellom ulike tjenester for å avdekke 
behov for behandling og trening, opplæring, og 
/eller tilrettelegging av hjem og  fritid. 

Trinn 3

Habilitering i hjem, bhg, skole og 
arbeid

- Barn og voksne med behov for 
spesifikk tverrfaglig habilitering

•Trening på daglige aktiviteter

Trinn 2

Hverdagsmestring

- Barn med skjevutvikling, samt unge med 
nedsatt funksjon

•Helsestasjon og 
skolehelsetjeneste

•Barnehager, skoler , 
Bofellesskap, arbeidsplasser og 
nærmiljø

Trinn 1

Forebyggende tiltak

- Friske barn og deres familier

Habiliteringspyramiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Trinn 1 

Et godt forebyggende og helsefremmende arbeid ligger til grunn for alt habiliteringsarbeid. Det 

handler om gode nærmiljø som stimulerer til mestring og aktivitet, og barnehager og skoler med 

utvikling, mestring og aktivitetsglede. 

 

Trinn 2 

Barn med behov for ekstra stimulering i hverdagen. For disse barna og deres foreldre vil det være 

behov for grundigere kartlegginger utover rutineundersøkelser på helsestasjonen. Barna trenger 

hjelp til stimulering og mestring av dagligdagse aktiviteter og det kan være behov for veiledning og 

oppfølging av fysioterapeut eller ergoterapeut. 

 

Trinn 3 

Barn med behov for tettere oppfølging av tjenesteytere med spesialisert kompetanse. Barna har 

behov for spesifikk opptrening eller behandling, og familien har behov for veiledning.  

Det er ofte behov for et vidt spekter av kompetanse og tilbud for at disse brukerne skal få dekket sine 

behov. Aktuelle tjenester kan være; fysioterapeut, ergoterapeut, hjelpemiddelsentral, boligkontor, 

PPT, spesialundervisning, fastlege, avlastning, Brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, 

praktisk bistand, idretts- og kulturtilbud, NAV og i noen tilfeller også Barnevern.  
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Trinn 4 

Behov for trening med høy intensitet i perioder for å oppnå et løft i funksjon på et bestemt område. 

Arbeidsformen er lite brukt utover etter operasjoner, kirurgiske inngrep o.l. 

 

Trinn 5 

Ved behov for intensiv habilitering henviser Habiliteringstjenesten i Østfold videre til ulike 

spesialiserte sentre som har avtale med Helseforetaket; Kysthospitalet i Stavern, Beitostølen 

Helsesportssenter, med flere. 

 

 

 

5. Innspill fra brukere og medarbeidere  
 

5.1 Workshop for medarbeidere 
Workshop for medarbeidere ble avholdt 12.01.18. Tjenesteytere fra psykisk helse, fysio- og 

ergoterapitjenesten, privatpraktiserende fysioterapeuter, sykehjem, hjemmesykepleien, 

Tildelingskontor/Koordinerende enhet, boliger, Nav, Oppvekst og kultur, frivillighet ble invitert til å 

delta. Totalt 11 fagpersoner deltok. De som ikke kunne delta har kommet med skriftlige innspill i 

etterkant. Brukermedvirkning, samarbeid, koordinering og kvalitet i tjenestene var temaer som ble 

diskutert i gruppene.  

 

Tilbakemeldinger fra deltagerne viser at det er mye fokus på brukermedvirkning i tjenestene. 

Spørsmålet «hva er viktig for deg?» begynner å bli kjent, og brukes blant tjenesteytere. «Hjelpefella» 

ble løftet frem som viktig å tematisere. Det kan være at brukeren får mer hjelp enn han trenger. Det 

er sterkt omsorgsperspektiv hos mange ansatte i helsetjenestene, tidspress er også et problem. Det 

er raskere å gjøre det for de enn å la brukeren selv utføre oppgavene.  

 

Medarbeiderne opplever at det er mye godt samarbeid mellom tjenestene. Det trekkes frem som et 

pluss at mange tjenester er samlokaliserte. Oppvekst og kultur, fastleger og Nav trekkes frem som 

tjenester det er ønskelig å samarbeide tettere med. Det savnes systematikk i samarbeidet omkring 

pasienter som skal hjem fra rehabiliteringsopphold på sykehjemmet.  

 

Individuell plan er viktig mht koordinering og samarbeid. Det er behov for å tydeliggjøre 

koordinatorrollen og å ha mulighet til å avsette mer tid.  

 

Flere uttrykker at spesialisthelsetjenesten i for liten grad informerer om pasientens funksjonsnivå og 

behov for videre tilbud, eller at det er skapt uriktige forventninger i helseforetaket om hvilke tilbud 

pasienten vil få etter utskrivning til kommunen. Dersom den kommunale rehabiliteringstjenesten skal 

kunne gi pasientene adekvat oppfølging må funksjonsvurderinger gjøres før utskrivelse, slik at 

kommunen kan planlegge tilbudet til den enkelte. Dette samarbeidet må forbedres for å sikre bedre 

overganger.  

 

Rehabiliteringstankegangen er ikke godt nok kjent hos mange tjenesteytere. Slik deltakerne ser det 

vil det være behov for opplæring av hjemmehjelpere og hjemmesykepleien. Også andre 

samarbeidspartnere, eksempelvis, fastleger, NAV, administrativ ledelse, frivillige, fagorganisasjoner 

og utdanningsinstitusjoner.  
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En vellykket opplæring i rehabiliteringstankegangen og hverdagsrehabilitering som metode 

forutsetter god forankring i politisk og administrativ ledelse. Deltagerne i workshopen fremhever at 

ledelsen må være fasiliterende, interessert og engasjert. Dette krever en felles begrepsforståelse, og 

at det avsettes tid og ressurser.  

 

5.2 Workshop for brukere/pårørende 

Erfaringene ble innhentet via en workshop12.02.18. Totalt 9 brukere, pårørende, foreldre til barn og 

ungdom og brukerrepresentanter fra FFO har kommet med innspill til planen. De som ikke kunne 

komme på workshop har hatt egne møter.  

 

Flere gir tilbakemeldinger på at de har deltatt aktivt i egen rehabiliteringsprosess, og at de har blitt 

hørt og møtt med respekt i forhold til sine meninger. På den andre siden opplever andre at de ikke 

har blitt involvert i utformingen av behandling og valg av tjenester. Spørsmålet «Hva er viktig for 

deg?» har ikke blitt spurt noen av brukerne/pårørende direkte.  

Det er mye god erfaring med enkelttiltak og tjenester, men deltakerne la stor vekt på opplevelser av 

manglende koordinering av tjenestene. Flere opplever at ingen tar et helhetlig ansvar for 

oppfølgingen. Koordinatorfunksjonen fungerer ikke optimalt. Det oppleves som hovedproblemet at 

koordinator ikke får avsatt tid til å være koordinator, samt ha myndighet i tjenesteapparatet. 

Pårørende til barn med funksjonsnedsettelser opplevde at mye fungerte i barne- og skolealder. 

Derimot opplevde de at ved ungdomsskolealder og mot voksenliv smuldret dette opp. De voksne 

brukerne hadde de samme utfordringene knyttet til koordinering av tjenestene. Det ble også 

rapportert at enkelttjenester som fysioterapi og ergoterapi mangler ressurser.   

 

Tilbakemeldingene er at ikke alle får en koordinator om de ønsker det, og det er heller ikke alle som 

får informasjon om rettigheten. Individuell plan oppleves som et nyttig verktøy der denne blir brukt 

og fulgt opp. Andre gir tilbakemelding på at individuell plan ikke brukes og blir liggende i en skuff.  

 

Tilbakemeldinger fra brukerne er at meningsfulle aktiviteter og sosialt samvær er vesentlig i deres liv, 

og at det er for lite fokus på dette i rehabiliteringsprosessen. Det har ikke blitt formidlet tilbud innen 

aktivitet og deltagelse, men mange brukere har funnet informasjon selv. Flere ønsker og trenger å 

møte personer med like erfaringer i livet, og dele løsninger og fortvilelser. Lærings- og 

mestringstilbud ble etterlyst. Det er også et ønske med bedre oppfølgingen og samarbeid med 

pårørende. 

 

6. Utfordringer 
 

Sykdomsprofilen i samfunnet er i endring. Det blir flere eldre med hjelpebehov, flere mennesker med 

kroniske sykdommer og flere brukere/pasienter med mer enn en diagnose. Liggetiden på sykehus har 

gått kraftig ned og kommunene har overtatt ansvaret for pasientene mens de medisinske 

utfordringene fortsatt er store. Det er en utfordring at kommunens rammer ikke blir justert opp i stor 

nok grad i tråd med ansvarsforskyvningen.  

 

Prioritering blir en stor utfordring i årene som kommer. I praksis handler det om enhetenes 

handlingsrom for å prioritere tidlig innsats, habilitering og rehabilitering når presset på behandling og 
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pleie er stort. Hjemmetjenestene må utvikles for å jobbe mer målrettet i et forebyggingsperspektiv. 

Det må skapes en mestringskultur. Dette innebærer at en må lære seg å jobbe med myndiggjøring og 

ansvarliggjøring, endre fra å se brukeren som en passiv mottaker til en aktiv deltaker. En må finne 

balansen mellom å gi hjelp og å legge til rette for mestring, å ha fokus på ressurser istedenfor 

begrensninger/kroppsplager.  

 

 

 

 

 

 

 
 
7. Handlingsplan – mål og tiltak  
 
Det er brukeren som skal oppleve gode tilbud. Handlingsplanen retter seg inn mot individuelle mål, 
mål som innbyggerne selv skal oppleve. Basert på disse målene er det utarbeidet mål og tiltak for 
kommunens tjenester.  
 
 

Individuelle mål  

 

Våler kommune skal ha en struktur og et tjenestetilbud som bidrar til at:  
 
Alle personer med behov for habilitering og rehabilitering opplever 
  

1. Å selv sette mål for forløpet 
2. Å ha en koordinator som koordinerer tiltak ved langvarige og sammensatte behov  
3. Å få målrettede og tilpassede tjenester/opptrening som fungerer sammen og bidrar til 

stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og 
deltagelse 

 

 
 
 
 

Mål og tiltak for tjenestene  

 

For å kunne nå individuelle mål, er det behov for å øke brukerperspektivet, øke kompetansen og 
kvaliteten i tjenestene, samt styrke koordinering av og samhandling mellom tjenester.  
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1. Styrke pasient- og brukerperspektivet i re-/habiliteringsprosessen 

 

Tiltak Kommentar Ansvar Økonomi Tidsplan 

Brukerens mål settes i 
fokus, evalueres og justeres 
ved behov  

 
«Hva er viktig for deg?» skal være 
grunnlaget for alt rehabiliterings 
og habiliteringsarbeid 
 

 Tjenesteutøvere / 
tildelingskontor 

 I drift  Løpende  

Utrede og etablere 
samarbeidsformer med 
brukerorganisasjonene 
 

Viktig å få brukerperspektivet 
bedre fram i alle tjenester for å 
sikre bedre kvalitet 

 Virksomhetsledere  I drift  Løpende 

Sikre at brukere får 
muligheten til å ha en aktiv 
og meningsfull tilværelse i 
fellesskap med andre. 

Meningsfulle aktiviteter og sosial 
deltagelse er viktig for god 
livskvalitet.  
 
Skaffe oversikt over foreninger og 
tilbud som finnes lokalt og i 
Østfold.  

Tjenestene  
 
Kulturavdelingen  

 I drift  Løpende 

Etablerere opplæringstilbud  
og veiledning til brukere og 
pårørende 

Øke mestringsevnen hos brukere 
og pårørende.  
 
Legge ut informasjon om tilbud 
fra Frisklivssentralen og Lærings- 
og mestringssenteret 

 Tjenestene   I drift  Løpende 
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2. God kompetanse og kvalitet i tjenestene 

 

Tiltak Kommentar Ansvar Økonomi Tidsplan 

Tverrfaglig kartlegging 

av re-

/habiliteringsbehov 

Etablere rutiner og styrke 

tidlig identifisering av behov 

for re-/habilitering,  

Avdelingsleder 

tildelingskontoret i 

samarbeid med 

fysioterapeut/ergoterapeut 

 

Ordinær drift 

 

Løpende 

Styrke 
habiliteringsarbeidet 
for barn og unge, og  
implementere 
hverdagsrehabilitering  

100 % ergoterapeutstilling 
- 50 % barn og unge  
- 50 % 

hverdagsrehabilitering 
voksne og eldre  

 

Kommunalsjef Helse og 
velferd 

700.000 2020 

Opprette tverrfaglig 
team i 
hverdagsrehabilitering 
som benytter 
hverdagsmestring 
som metode 

Mangler:  
- 30% sykepleier 
- 50% helsefagarbeider  
- 50 % ergoterapeut (se 

tiltak over)    
Har fått tidligere;  

- 20 % sykepleier  
- 50 % fysioterapeut  

Kommunalsjef helse og 
velferd  

 560.000  2020 

Kartlegge behov for  
kompetanse  

- av sentrale 
medarbeidere 

- generelt i 
tjenestene   

Behov legges inn i seksjonens  
kompetanseplan  

 Virksomhetsledere i Helse 
og velferd  

 Ordinær 
drift  

Løpende   

Forebyggende 
hjemmebesøk fra 78 
år 

Hindre fall og skader i 
hjemmet og styrke 
mestringsmulighetene for å 
bo i eget hjem 

Ergoterapeut/ 
fysioterapeut i samarbeid 
med Dagsenteret    

I drift 
dersom 
ergoterapeut 
utvides 

2020/2021 

Velge 
kunnskapsbaserte 
prosedyrer og 
kartleggingsverktøy 

 Sikre god kartlegging, 
inkludert interesser og 
aktivitet.  

Tjenesteutøvere/ 
tildelingskontor   

 I drift  2020 

Drive 
mestringsgrupper og  
fallforebyggende 
grupper for barn, 
voksne og eldre 
(mangler lokaler) 

Behov for:  

 Treningsrom for 
rehabilitering av 
pasienter på 
sykehjemmet 

 Treningssal for små og 
store grupper  

 Tilgang til 
varmtvannsbasseng 

Kommunalsjef helse og 
velferd  

Behov for 
tiltak 
fremmes i 
budsjett-
forslag 2021 

 Fra 2020 
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3.Styrke koordinering og samhandling mellom tjenester 

 

Tiltak Kommentar Ansvar Økonomi Tidsplan 

Ny 50 % koordinatorstilling 
for mennesker med 
funksjonsnedsettelser   

Gjøre kommunen i stand til å 
ivareta behovet for koordinerte 
tjenester i takt med 
befolkningsvekst.  

Kommunalsjef 
helse og velferd  

 350.000 
årlig 

 2020 

Opplæring av nye 
koordinatorer og årlig 
kursdag  

Skolerte koordinatorer følger opp 
brukere med langvarige og 
koordinerte tjenester  

- Leder ansvarsgruppe  
- Utarbeider og oppdaterer 

IP i samarbeid med bruker 
/ foresatte   

Koordinerende 
enhet  

15.000  Løpende  

Sikre gode 
livsfaseoverganger 

- barnehage til skole 
- skole til utdanning  
- utdanning til arbeid 
- og til å etablere seg 

i eget hjem 
- eget hjem til 

sykehjem 
- sykehus til sykehjem 
- sykehjem til eget 

hjem  

Oppdatere rutiner for å skape 
sømløse overganger / sikre 
kontinuitet av tiltak på tvers av 
virksomheter og sektorer 

Virksomhetsledere 
Barnehager, 
skoler, 
bofellesskap  

 I drifta   Løpende  

Evaluere sammensetningen 
av koordinerende enhet  

Styrke tverrfaglighet i 
koordinerende enhet  

 Kommunalsjef 
helse og velferd 

 I drifta  Årlig  

Delta i 
rehabiliteringsnettverk og 
fagdager / konferanser i 
fylket  

Styrke samarbeidet med 
spesialisthelsetjenesten og de 
private 
rehabiliteringsinstitusjonene  

 Ledere og 
fagpersoner i 
Helse og Pleie og 
omsorg  

 I drifta   Jevnlig  
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