
1 https://sykepleien.no/forskning/2018/05/helsefremming-og-sykdomsforebygging-er-ikke-sider-av-samme-sak

Helsedirektoratet, 
Postboks 220 Skøyen, 
0213 Oslo
sigrunn.gjonnes@helsedirektoratet.no 

Vår saksbehandler:

Vår ref.:

Astrid Grydeland Ersvik
1110987 (2019_00720)

Vår dato:

Deres ref.:

18.06.2019
13/1115-177

Høringssvar: VS: Dokument 13/1115-177 Invitasjon til å gi høringsinnspill - forslag til ny tekst om definisjon av 
habilitering og rehabilitering i Helsedirektoratets veileder sendt fra Helsedirektoratet

Norsk sykepleierforbund (NSF) har fått innspill til høringen blant annet fra faggruppen av ortopediske sykepleiere og 
faggruppen for smittevern. Vi vil innledningsvis peke på en svært kort høringsfrist, og et noe uklart høringsbrev og -
notat. Det vises til dagens veileder uten at endringene som foreslås i ny veileder tydelig fremgår, til gjeldende forskrift og 
til høring på ny forskrift. Dagens nettbaserte veileder har 14 kapitler, mens forslaget som er sendt på høring kun 
omhandler kapittel 1 og 2. Høringens tittel omhandler kun ny tekst om definisjon. Hva direktoratet faktisk ønsker innspill 
på, fremstår derfor noe uklart.

Våre synspunkt oppsummert
Pasient og bruker bør defineres, og forskjellen tydeliggjøres-
Helsefremmende innsats og likeverdige tjenester bør tydeliggjøres og forsterkes-
Overganger, særlig mellom ungdom og voksen, bør omtales-
Smitteverntiltak må sees som et integrert ledd i habilitering og rehabilitering-

Våre utdypende kommentarer
Kapittel 1.1 Hvem gjelder veilederen for
I høringsnotatet til ny forskrift (07.09.17) var pasientbegrepet totalt utelatt i forslaget til ny definisjon. Vi er tilfreds med at 
dette er rettet opp i gjeldende forskrift og at veilederen omhandler både pasient- og brukerperspektivet. Pasient- og 
brukerrettighetsloven trekker opp noen forskjeller på pasient og bruker som vi mener det er vesentlig at avspeiles i 
veilederen. Pasient er en person som henvender seg til helse- og omsorgstjenesten med anmodning om helsehjelp, 
eller som helse- og omsorgstjenesten gir eller tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle. Bruker defineres som en person som 
anmoder om eller mottar tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er helsehjelp etter bokstav c.

Begrepene pasient og bruker kan utløse ulike former for støtte fra hjelpeinstanser, og gi ulike økonomiske 
konsekvenser. Vi erfarer blant annet at enkelte tjenestetilbydere (kommuner) fristes til å dreie tjenestetilbud fra 
helsehjelp (pasient) til praktisk bistand (bruker). Dette kan utløse betalingsplikt, og også innebære svekkelse eller 
fravær av forsvarlighetskrav. Med bakgrunn i dette mener vi det vil være klokt å definere pasient – bruker, og 
tydeliggjøre forskjellene.

Kapittel 1.3 Målgrupper for habilitering
Tidlig innsats og forebyggende tiltak omtales. Vi savner en tydeliggjøring av den helsefremmende innsatsen, som er 
relevant også for pasienter og brukere i behov av habilitering og rehabilitering. Helsefremmende innsats er forskjellig fra 
tidlig forebygging1.
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2 Evaluering av Prosjekt ungdomsmedisin, Akershus universitetssykehus HF- www.pwc.no   – juni 2016.
3 Unge funksjonshemmede: Ungdomsråd og arbeid med overgangsrutiner

Vi savner omtale av overgangen ungdom-voksen. Eksempelvis må gjerne studie-, bo- og helsetilbud planlegges i god 
tid før en ungdom fyller 18 år og defineres som voksen. «Overgangen til voksenmedisin krever at ungdommen får hjelp 
til gradvis selvstendiggjøring i rollen som helsetjenestebruker. Å gjøre ungdom delaktig i egen helse og behandling gir 
mer kompetente og mer effektive helsetjenestebrukere, minsker risiko for senkomplikasjoner og øker livskvaliteten for 
ungdommen og familiene.1».2 Unge funksjonshemmede har spurt ungdomsrådene om overgangsrutiner i foretakene. 
Samtlige av respondentene mener et bredere samarbeid er nødvendig for å realisere oppdraget om utforming av 
overgangsrutiner for ungdom3.

Vi vil peke på smittevern som et ledd i den medisinske oppfølgingen. Det er økende forekomst av bærerskap av 
resistente mikrober generelt, også for denne pasientgruppen. Det er viktig at aktuelle smitteverntiltak ikke forsinker 
behandlingsforløpet for pasienter som skal til habilitering eller rehabilitering. Samråd med smittevernpersonell anbefales 
derfor for å bidra til tilfredsstillende smitteverntiltak, og for å sikre planlagt pasientforløp for pasienter med påvist 
bærerskap av eller pågående infeksjoner med resistente mikrober.

Kapittel 1.5 Aktører i habilitering og rehabilitering
Det er positivt at veilederen avspeiler mangfoldet av aktører innenfor både habilitering og rehabiliteringsfeltet. En rekke 
sykepleierspesialiteter vil kunne yte vesentlige bidrag innenfor både habilitering og rehabilitering, arbeid med individuell 
plan og som koordinatorer.

Kapittel 2 Tjenestene skal tilbys og ytes ut fra et pasient- og brukerperspektiv
Spørsmålet ‘Hva er viktig for deg?’ omtales som sentralt ved kartlegging og utredning av behov. Det er imidlertid et 
spørsmål som bør gjentas gjennom hele habiliterings- og rehabiliteringsprosessen.

At tilbud om habilitering og rehabilitering bør være likeverdig kan gjerne forsterkes og tydeliggjøres.

Pårørende skal trekkes inn i den grad pasienten og brukeren ønsker og har behov for det. Burde veilederen belyse 
dilemmaet der pårørende vurderes å ha en avgjørende rolle for å oppnå best mulig forløp, men der pasienten eller 
brukeren ikke ønsker involvering av pårørende?

Med vennlig hilsen

Jarle Grumstad Astrid Grydeland Ersvik
Ass. fagsjef Seniorrådgiver

Kopi: Sentralt Fagforum NSF
NSFs faggruppe for smittevern
NSFs faggruppe for sykepleiere i ortopedi
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