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Tillegg nr. 2 til tildelingsbrevet for 2020 til Helsedirektoratet - evaluering 
av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 

Det vises til pkt 2.2.2 primærhelsetjenester kap 762 post 64 at Helsedirektoratet innen 1. 
november 2020 skal evaluere Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019, 
og at Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake til dette oppdraget i eget brev. 
Oppdraget er gitt fra Primærhelsetjenesteavdelingen.  
 
Det vises også til midtveisevalueringene (mellomrapportene) foretatt av Helsedirektoratet for 
årene 2017 og 2018.  Videre vises det til Prop. 1 S (2019-2020) – kap 762 – post 64 og til 
kap 571 – post 60 i Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet gir herved Helsedirektoratet i oppdrag å evaluere opptrap-
pingsplanen etter planperiodens slutt 31.12. 2019. Evalueringen må ta utgangspunkt i de 
mål, krav, føringer og forventninger som har ligget til grunn for opptrappingsplanen. Formålet 
med planen var bl a å bidra til at tilbud om habilitering og rehabilitering samsvarer med pasi-
enter og brukeres behov og sette kommunene i stand til å ivareta større del av rehabili-
teringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten i kommunene.  
 
De viktigste temaene som evalueringen skal belyse er: 
 

 Endring i kapasitet i habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene i 
planperioden. Dette bes sett opp mot utviklingen innen habilitering og rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten.  
 

 Prosesser og resultater av kommunenes arbeid med utarbeidelse /revidering av 
kommunens plan for habilitering og rehabilitering.  
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Side 2 
 

 Utviklingen i kompetanse, inkludert etablering av økt breddekompetanse innenfor de 
mest vanlige innsatsområdene i planperioden. 
 

 Organisering av habilitering og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene inkl 
koordinerende enhet – bruk av koordinator inkl opplæring av slike i planperioden. 
 

 Kommunenes og spesialisthelsetjenestens bruk og erfaring med Individuell plan. 
 

 Samhandling vedrørende habiliterings- og rehabiliteringspasienter mellom spesialist-
helsetjenesten og kommunene jf at virksomheten inngår i de lovpålagte samarbeids-
avtalene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. 
 

 Hvilke kommuner har mottatt tilskudd til rehabilitering i planperioden og hvilket formål 
har tilskuddet hatt.  
 

 Resultatet av tverrfaglig samhandlingstiltak som fremmer strukturert samhandling i 
helseutøvelsen mellom fastleger og avtalefysioterapeuter om rehabilitering til 
pasienter med muskel-/skjelett-/smerteproblematikk.  
 

På bakgrunn av funnene bes Helsedirektoratet vurdere: 
 

 Hvorvidt stimuleringstilskuddet har bidratt til å styrke habiliterings- og rehabiliterings-
virksomheten i kommunene, og om dette kan ha varig verdi? 
 

 Hvorvidt styrkingen av kommunerammen i planperioden begrunnet i Opptrappings-
planen har medført en faktisk styrking av tilbudet.   
 

 Aktuelle tiltak fremover for å styrke feltet, inkl tiltak som ikke nødvendigvis krever 
friske midler, blant annet for systematisk å ha oversikt over behov og fange opp 
pasienter som ikke mottar habilitering og rehabilitering. 
 

 Mulige justeringer i organiseringen og finansieringen av dagens tjenester for å sette 
kommunene i stand til å ta et større ansvar for rehabiliteringstilbudet for de vanligste 
pasientgruppene, jamfør Granavoldenplattformen.   

 
Helsedirektoratet bes også vurdere hvordan registreringen av habilitering og rehabilitering i 
kommunene kan bedres slik at man får et bedre bilde av tjenestene hva gjelder omfang, 
innhold og kvalitet.   
 
Sentrale dokumenter  
 

 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelse-
tjenesten på rehabiliteringsområdet IS – 1947, Helsedirektoratet   



 

 

Side 3 
 

 Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, 
Helsedirektoratet (2015)  

 Meld. St 14 (2014-2015) – Nye oppgaver til større kommuner 
 Meld. St. 26 (2014-2015) – Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

(Primærhelsetjenestemeldingen) 
 Tilskuddsregelverk over kap 762.64 Styrking av habilitering og rehabilitering i 

kommunene 
 
 
Frist for oppdraget er 1. november 2020. Oppdraget drøftes i eget møte. Det legges opp til 
jevnlig dialog mellom departementet og Helsedirektoratet underveis i prosessen.   
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