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Høring - Handlingsplan for habilitering av barn og unge 

Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
utarbeidet en handlingsplan for habilitering av barn og unge. Handlingsplanen er et 
tiltak innenfor Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011.

Handlingsplan for habilitering av barn og unge skal bidra til å styrke helse- og 
omsorgstjenestens innsats for at barn, unge og ungdom i overgangen barn/voksne 
med funksjonsnedsettelser, skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne,
selvstendighet og deltakelse i samfunnet. Likeverdighet i tilbudet skal stå sentralt, og 
både kommunen og spesialisthelsetjenesten er omfattet av handlingsplanen.

Handlingsplanen består av en statusdel og en tiltaksdel. Helsedirektoratet ønsker med 
statusbeskrivelsen å etablere en felles forståelse av status og utfordringer i helse- og 
omsorgstjenestene i deres arbeid med å yte habiliteringsbistand til barn og unge, og 
deres familier. Med tiltaksdelen ønsker direktoratet å imøtekomme noen av de viktigste
utfordringene som fremkommer i statusbeskrivelsen. Tiltakene er spesielt rettet mot 
kapasitet, faglig kvalitet, kompetanse og samhandling, i tillegg egne tiltak for ungdom.

Helsedirektoratet ønsker spesielt høringsinstansenes innspill til følgende:

1. Gir handlingsplanen en dekkende beskrivelse av:
-brukernes behov for tjenester fra helse- og omsorgstjenesten i kommunen og i 
spesialisthelsetjenesten?

-situasjonen og utfordringene helse- og omsorgstjenestene i kommunene og i 
spesialisthelsetjenesten står overfor i arbeidet med å gi barn, unge og unge voksne 
habiliteringstjenester med god kvalitet?

Dersom høringsinstansen mener det er vesentlige områder som er utelatt eller som 
ikke er gitt tilstrekkelig oppmerksomhet, ber vi høringsinstansen vise til nødvendig 
dokumentasjon, erfaring eller liknende på området.

2. Vil de foreslåtte tiltakene bidra til å sikre et godt og likeverdig tilbud for 
brukerne? 

Helsedirektoratet ber høringsinstansene spesielt om å vurdere tiltakene som er 
foreslått innenfor områdene faglig kvalitet og samhandling.
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Høringsutkastet er ikke vedlagt, men finnes på http://www.shdir.no/publikasjoner
under overskriften høringer. Høringsinstansene oppfordres til å benytte 
Helsedirektoratets skjema for høringssvar som finnes elektronisk samme sted som 
utkastet til handlingsplan.  Dersom noen ønsker å få tilsendt høringsutkastet i 
papirversjon bes de ta kontakt med maf@helsedir.no.

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes til:
Bjørn Lerdal tlf. 482 49 962 eller e-post: ble@helsedir.no

Høringsinnspill sendes til: ble@helsedir.no

Høringsfrist: 3.juni

Vennlig hilsen

Hans Petter Aarseth e.f.
divisjonsdirektør

Bjørg Halvorsen
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet
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Høringsinstanser for Handlingsplan for habilitering av barn og unge:

Landets kommuner
(bes fordelt til kommuneoverlege, ledere av helse- og omsorgstjenester, 
helsestasjoner, fysio- og ergoterapitjenesten, koordinerende enhet, andre aktuelle 
enheter i kommunen)

Landets helseforetak
(bes fordelt til barneavdelinger, psykisk helsevern for barn og unge, 
habiliteringstjeneste for barn og unge, habiliteringstjeneste for voksne, koordinerende 
enhet for habilitering og rehabilitering, Lærings- og mestringssenter)

Fylkeskommunene
Kommunenes sentralforbund (KS)
Fylkesmennene
Helse Nord RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Sør-Øst RHF
Kompetansesentra for sjeldne og lite kjente funksjonsnedsettelser
Nasjonalt kompetansesenter for lærings- og mestring, Aker sykehus
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Autismeenheten – Nasjonal kompetansesenter for autisme (Rikshospitalet) 
Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, tourettes syndrom og narkolepsi (NK)
Unge funksjonshemmede
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Voksne for Barn
Valnesfjord Helsesportssenter
Beitostølen Helsesportsenter
Nettverket for private helsevirksomheter
Den norske legeforening
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk fysioterapeutforbund
Norsk sykepleierforbund
Norsk psykologforening
Fellesorganisasjonen (FO)
Tannlegeforeningen
RBUP
Statens helsetilsyn
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Utdanningsdirektoratet
Statped
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
NAV
Arbeidsutvalget for barnehabiliteringstjenesten i Norge
Arbeidsutvalget for voksenhabiliteringstjenesten i Norge
Norsk forening for Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner


