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Høringsuttalelse til «Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 

koordinator»   

Det vises til høringsnotat og høringsbrev datert 01.07.2014, hvor Helsedirektoratet ber om 

tilbakemelding på innholdet, men ikke strukturen i høringsutkastet. 

Norsk Psykologforening oppfatter at høringsutkastet på en god måte er både lovfortolkende og faglig 
veiledende og anser det som et godt og nødvendig bidrag for å styrke habilitering og 
rehabilieringstilbudet.  Spesielt bra oppfatter vi veilederen vektlegger et tverrfaglig tilbud forankret i 
den bio- psyko- sosiale modellen.  Høringsutkastet tydeliggjør også hvilke krav som ligger på 
kommunen og på spesialisthelsetjenesten og kan bidra til en klarere oppgavefordeling mellom 
kommunene og spesialisthelsetjenesten. 

Vi vil også anerkjenne Direktoratet for en god og involverende arbeidsprosess frem mot foreliggende 
høringsutkast, men beklager samtidig en høringsperiode som ble satt til juli - august, som 
vanskeliggjør en fullgod høringsrunde.  

Av konkrete innspill har vi blant annet følgende (se også vedlagt svarskjema):  

 Gjennomgående bør skillet mellom habilitering og rehabilitering nyanseres. Selv om 
arbeidsprosessen er lik er innholdet i arbeidet mer ulik enn det det fremgår av 
høringsutkastet.( se vedlagt svarskjema for utdyping) 

 Kap. 1.7 Pasientforløp s. 39 nest siste avsnitt: «Det kan også være aktuelt at fastlegen, i 
samforståelse med koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen, 
henviser pasienten til rehabilitering i kommunen uten å gå veien om spesialisthelsetjenesten» 
Her bør ordet «henvise» byttes ut med «melde behov til», for å unngå misforståelsen om 
foreliggende lovkrav til henvisning internt i kommunene. Dette også for å opprettholde en 
grunnholdning om tverrfaglighet som også inkluderer fastlegen, og ikke minst understreke 
viktigheten av at et tjenestetilbud ikke slipper ansvaret før andre har fått oversikt og tatt 
ansvar.  

 Kap. 2.7 Særlig om habilitering i kommunene, under 2.7.3 -  I familieperspektivet bør søsken i 
tillegg nevnes spesifikt.  

 
Med vennlig hilsen  
Norsk Psykologforening 
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