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Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og
koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering
Norsk psykologforening vil foreslå følgende endring i forskriften. Forslag til endring merket i
rødt:
«Habilitering og rehabilitering er ulike målrettede samarbeidsprosesser…»
Begrunnelse:
Det er behov for et tydeligere skille mellom habilitering og rehabilitering. Selv om
arbeidsprosessen er lik er innholdet i arbeidet ulikt. Det er ulikhet med hensyn til
brukergrupper, fagfelt og betydningen av tidlig innsats.
A. Ulike brukergrupper
Tjenestemottakerne innenfor habilitering har medfødte eller tidlig ervervede
funksjonsnedsettelser, som regel behov for langsiktige tilbud som inkluderer
et tydelig utviklingsperspektiv, og det er oftere behov for vurdering av
samtykkekompetanse. Og en møter utfordringen ved å lage prosesser som
ivaretar rettigheter og selvbestemmelse for brukere med begrenset
samtykkekompetanse.
B. Habilitering er et eget fagfelt
Et egent fagfelt som integrerer blant annet sosialfag, medisin, pedagogikk og
psykologi inn i en bio-psykosial forståelsesramme. Behov for habilitering
oppstår når atypisk utvikling er sammensatt og kompleks, det krever et
integrert tverrfaglig samarbeid. Eksempelvis er det viktig å skape gode
lærings- og omsorgsmiljøer som gir god utvikling for personer med store
bistandsbehov

C. Tidlig innsats er avgjørende
Både med hensyn til antall brukere og antall helsepersonell er habilitering
betydelig mindre enn rehabilitering. Samtidig har dette feltet behov for
betydelige ressurser til tidlig innsats for å forebygge senere økte behov hos
brukeren. Eksempelvis er det for mange barn helt sentralt å komme i gang
med tidlige intervensjoner slik at barna får et best mulig utviklingsforløp.
På side 7 i høringsnotatet står følgende:
«Noen mener det vil være hensiktsmessig med to definisjoner: en for habilitering, og en for
rehabilitering. Fagmiljøet er redd habiliteringsfeltets særtrekk gjøres mindre tydelig og
derved svekkes hvis habiliteringsbegrepet utgår.»
Norsk psykologforening vil understreke at vi ikke ønsker at habiliteringsbegrepet utgår, men
at det skal tydeligere fremgå at habilitering og rehabilitering er ulike områder.
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