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Oslo 6. oktober 2011 
 
 

Høringsvar til forskrifter til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
 
Rehabilitation International, Norge (RI) viser til Helse- og omsorgsdepartementets høring på 
nye og endrede forskrifter til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. RI arbeider 
for å styrke rehabiliteringsfeltet i Norge og vil komme med følgende kommentar til de 
forskriftsendringene som omhandler rehabiliteringsfeltet. 
 
3.1 Forslag til endring av forskrift om individuell plan og koordinator 
 
RI støtter behovet for endringer i forskrift om individuell plan og koordinator. RI mener 
koordinatorrollen er viktig for gode individuelle planer. Koordinatorrollen må ivaretas av en 
som kjenner brukerens behov godt og som til enhver tid har best oversikt over 
pasientens/brukerens totale behov og/eller har mest med brukeren å gjøre.  
 
RI mener at betydningen av forpliktende tverrfaglig samarbeid om individuell plan må bli 
tydeligere og foreslår at forskriftens § 6 fjerde ledd endres til: Kommunens helse- og 
omsorgstjeneste og helseforetaket skal samarbeide med andre tjenesteytere og etater om 
pasienter eller brukere med sammensatte behov. 
 
Kommunen har i dag ikke et sørge for ansvar for de tjenester som brukeren har behov for, 
og som er nedfelt i den individuelle planen. Et sørge for ansvar for innholdet i planen 
framgår verken av lovtekst eller forskrift. RI mener at det må gå tydelig fram av forskriften 
at kommunen må sørge for at brukerens behov for tjenester som nedfelles i en individuell 
plan blir gitt.    
 
3.2 Koordinerende enhet – forskrift om habilitering og rehabilitering 
 
Til § 2 Definisjon av habilitering og rehabilitering 
RI har merket seg at det i forskriftsforslaget § 2 er brukt definisjonen av habilitering og 
rehabilitering som tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler. 
Tidsavgrensningen i definisjonen kan være vanskelig å bruke i forhold til varig 
funksjonshemmede og kronisk syke. RI mener at planlagte prosesser med klare mål og 
virkemidler kan være en god nok definisjon som inkluderer alle på en bedre måte og foreslår 
derfor at forskriftens § 1 endres slik at ”tidsavgrensede” utgår av definisjon i § 2.  
 
 



 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Til § 7 og 8 
I §§ 7 og 8 presiseres kommunens ansvar for habilitering og rehabilitering. Det er etter RIs 
mening riktig at det fremheves at rehabilitering og habilitering skal være et tverrfaglig tilbud 
som omhandler mer enn helsetjenester.  
 
Det er en viktig tydeliggjøring av lovpålagt ansvar at koordinerende enhet i kommunene skal 
ha overordnet ansvar for individuell plan. Eldre utgjør en stor brukergruppe i kommunene. 
RI ser at det er en utfordring også å ivareta de eldres behov for tverrfaglige tjenester uten at 
det lages individuell plan. De burde i mange tilfeller ha en forenklet individuell plan for å 
sikre en omforent målsetting og sammenheng i de ulike tjenestene som leveres. 
 

I forarbeidene til loven vises det til at arbeidsrettet rehabilitering er viktig, men at det 
omfattes av den generelle ordlyden i loven. Forskriften bør imidlertid tydeliggjøre 
kommunens ansvar for arbeidsrettet rehabilitering da dette innebærer samhandling med 
flere og andre aktører enn andre deler av rehabiliteringstjenesten.   
 
I forskriften stilles det klare krav til innhold i re/habilitering i spesialisthelsetjenesten, men 
ikke til de kommunale tjenestene. RI mener det er nødvendig at det også stilles klare krav til 
de tjenester som kommunene skal sørge for. RI viser for øvrig til det avgitte høringssvaret til 
ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester hvor dette ble presisert. 
 
RI mener at krav til kommunehelsetjenesten skal konkretiseres i §§ 10 og 11 og foreslår 
følgende tekst:  
 
Til § 10: Undersøkelse, utredning og trening 
 
Kommunen skal sørge for: 
 

 nødvendig undersøkelse og utredning og ved behov henvise til 
spesialisthelsetjenesten 

 nødvendig trening i å mestre dagliglivets praktiske gjøremål for å leve og bo mest 
mulig selvstendig og ha et meningsfylt liv 

 arbeidsrettet rehabilitering  

 råd og veiledningstjeneste til brukere og pårørende  
 
Til § 11: Tilrettelegging og hjelpemidler  
Kommunen skal sørge for å tilrettelegge miljø rundt den enkelte bruker slik at brukeren kan 
fungere best mulig i sine omgivelser inkludert barnehage/skole og arbeid. Dette innebærer 
formidlig og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler og hensiktsmessig teknologi. 
Kommunen skal vurdere hjelpemidler og velferdsteknologi som ett av flere alternativ på 
grunnlag av pasientens og brukerens samlede behov. Om nødvendig skal kommunen be om 
bistand fra Nav eller andre relevante instanser. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Rehabilitation International, Norge 
Jan Monsbakken, leder  


