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Kommunal plan for habilitering og rehabilitering 2019 - 2021
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret vedtar fremlagte Kommunal plan for habilitering og rehabilitering.
Vedlegg:
Kommunal plan for habilitering og rehabilitering 2019 – 2021.
Sammendrag:
Regjeringen har i Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 – 2019, bekreftet at det
er et mål at kommunene skal overta flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, og at habiliteringsog rehabiliteringsinnsatsen på sikt skal skje i kommunene. Det er i denne sammenheng pålagt
kommunen å utarbeide en helhetlig plan for habilitering og rehabilitering, med insentiver til å
starte med en opptrapping og styrking av det kommunale tjenestetilbudet.
Stjørdal kommune har her utarbeidet Kommunal plan for habilitering og rehabilitering. Planen
omfatter alle aldersgrupper, uavhengig av diagnose, og har et gjennomgående fokus på
brukermedvirkning. Planen henger sammen med kommunens øvrige planverk, og da nærmest
omsorgsplan; Omsorg 2032.
Habilitering og rehabilitering er forankret i helselovgivningen, og også delvis i opplæringsloven.
Fagfeltet kjennetegnes ved at det innbefatter deltjenester fra flere etater i kommunen; omsorg,
oppvekst, kultur og teknisk. Habilitering og rehabilitering skjer både i spesialisthelsetjenesten og i

kommunene. Et utfordringsbilde til fagfeltet er at tjenestene ligger i skjæringspunktet mellom
blålystjenestene og pleie- og omsorgstjenestene.
Kommunal plan for habilitering og rehabilitering beskriver kommunens ansvar og plikter,
nåsituasjon, mål og en handlingsplan. For å illustrere både nåsituasjon og ønsket situasjon, har
arbeidsgruppa utarbeidet en habiliterings- og en rehabiliteringspyramide. Planen munner ut i en
handlingsplan der videre satsningsområder og tiltaksplan skisseres.
Saksopplysninger:
Mål med Kommunal plan for habilitering og rehabilitering i Stjørdal kommune:
 Tjenestene tilbys og ytes ut fra pasient og brukerperspektiv
 Tjenestene er målrettet, tverrfaglig samordnet og systematisk koordinerte
 Systematisk samhandling mellom bruker, pårørende og tjenesteyter
 Tjenestene tilbys og ytes i eller nærmest mulig pasient/brukers vante miljø
 Samhandling mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå, eller på tvers av
forvaltningsnivåene

Planen har fem anbefalinger;
1: Stjørdal kommune har tverretatlig og tverrfaglig god og bred kompetanse innenfor fagfeltene
habilitering og rehabilitering. Vi har dog behov for at tjenestene samordnes og koordineres bedre,
slik at tjenestetilbudet blir mere helhetlig og målrettet. Arbeidsgruppen anbefaler at
Koordinerende Enhet (KE) ved forvaltningskontoret sikres tydelige rammer og mandat, at
koordinatorer av ansvarsgrupper og individuelle planer får god opplæring og nødvendig
myndighet som teamleder. Vi anbefaler at forvaltningskontoret ved KE etablerer praksis med å
fatte individuelle vedtak på tverrfaglig rehabiliterings tilbud (s.9 og 10 i Plan).
2: Det er stort behov for tverrsektorielt løft for at mennesker med funksjonsnedsetting skal ha
likeverdig muligheter for aktiv og meningsfull fritid og arbeid (s. 12 i Plan).
3: Vi ser at kommunen bør bli bedre på å være tidlige inn med kompetente tiltak til barn med
begynnende skeiv eller feilutvikling, både når det gjelder samspill, motorikk og læring. Vi mener
«Handlingsveilederen» må implementeres i tjenestene, og vi anbefaler videreutvikling av
prosjektet «klar ferdig gå» til også å nå barnehagene (s. 21 i Plan).
4: Det bør ila 2019 utredes behov, muligheter og kostnader ved opprettelse av dagrehabiliterings
tilbud (s.16 i plan).
5: Arbeidsgruppa har et OBS varsel; med de bestemmelser som er gjort fra staten, at ansvar og
oppgaver fra spesialisthelsetjenesten skal overføres til kommunehelsetjenesten, så vil Stjørdal
kommune ha behov for opptrapping av kapasitet for å håndtere trinn 2, 3 og 4 på et faglig
forsvarlig nivå (s. 16 i Plan).

Vurdering: Rådmannen ønsker å orientere kommunestyret om de føringer og forpliktelser som
sentrale myndigheter pålegger, og anbefaler at fremlagte plan blir vedtatt av kommunestyret.

