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Forventninger  
til samhandlings
reformens betydning 
for funksjons
hemmede
Hva er, og hvem har behov  
for koordinerte tjenester?

Arne Lein var glad han ikke skulle snakke om hva 
organisasjonen mente om reformen, men at han i stede skulle 
reflektere over det som er foreslått og de utfordringene vi vil 
møte framover. Han mener Stortingsmeldingen har mange 
gode analyser og at den peker på gode tiltak. Ingen kan være 
uenig i behovet for bedre samarbeid horisontalt og vertikalt. 
Men som han sier: «Kanskje er dette samarbeidet spesielt 
utfordrende fordi spesialisthelsetjenesten har et annet mål enn 
kommunen: «Gjøre frisk, kontra å lære folk å leve med den 
situasjonen de er i». 
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Fra en bruker eller pasients ståsted arter 
livet og virkeligheten seg annerledes enn 
for ansatte i disse systemene, og for å sitere 
fra stortingsmeldingen: Sett fra pasientens 
ståsted er det neppe særlig viktig om ansvaret 
er delt mellom en kommunehelsetjeneste og 
en spesialisthelsetjeneste. Det må være et mål 
at pasienter og brukere møter en helhetlig 
helsetjeneste som er godt samordnet, preget av 

kontinuitet og med helhetlige 
behandlingskjeder og pasientforløp som 
ivaretar god behandlingskvalitet, uansett 
hvem som har ansvaret for de enkelte 
deltjenestene» Det er dette pasientene 
opplever som viktig og det er et godt 
utgangspunkt for å orientere seg på nytt 
mot morgendagens helsetjeneste

Sterkere satsing på habilitering og 

Forbundsleder Arne Lein.
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rehabilitering har lenge vært etterlyst fra 
organisasjonene og de brutte løftene fra 
myndigheten har vært mange. Lein leder 
oss gjennom en dokumenthaug som kan 
forklare hvorfor ikke organisasjonen 
umiddelbart ble positive da samhand
lingsreformen endelig kom: 

I Attføringsmeldingen fra 1991, da 
Tove Strand Gerhardsen var minister, ble 
det sagt: «Det foreslås en generell styrking 
av medisinsk rehabilitering i helsetjenestens 
tre nivåer», men da Stortingsmelding 50 
om Samarbeid og Styrking kom i 1994 ble 
det til: «Det har likevel vist seg vanskelig å 
prioritere dette feltet [habilitering og 
rehabilitering red.anm.] i tilstrekkelig 
grad». Likevel lovet Werner Christie at 
«Regjeringen vil fortsette å prioritere 
sektoren.»

I 1995 kom den såkalte Velferds
meldingen. Da sosialkomiteen behandlet 
denne året etter uttalte de følgende: 
«Et vellykket rehabiliteringsarbeid forutsetter 
samarbeid mellom en rekke faggrupper på 
ulike nivåer. Etter komiteens vurdering er 
bl. a. en svikt i samarbeidet en årsak til 
manglende resultater. Komiteen mener 
derfor at dette vesentlige forhold bør 
vektlegges og forutsetter at Regjeringen 
kommer tilbake til Stortinget med en egen 
sak, gjerne en stortingsmelding, om hvordan 
rehabiliteringsarbeidet kan styrkes.» Da var 
det Sylvia Brustad som var leder der. 

I 1998 kom endelig Rehabiliterings
meldingen. Handikapforbundet hadde 
noen år tidligere laget en egen rehabili
teringsplan. Denne la de til side fordi de 
opplevde at Stortingsmelding 21 nettopp 
gav de svarene de ønsket. I denne 
meldingen ble det sagt: 

«Rehabiliteringstilbodet er i dag i for stor 
grad prega av manglande planlegging og 
koordinering, uklare ansvarsforhold og for 
lite medverknad frå brukarane sjølve. Med 
utgangspunkt i eit brukarperspektiv fokuserer 
meldinga spesielt på rehabilitering i 
kommunen, der dei viktigaste verkemidla 
og arenaene for sosial deltaking finst.» 
Da var det Dagfinn Høybråten som var 
helseminister. En skulle tro det bare var 
å sette i gang, men dessverre, det skjedde 
ingenting. 

I 2005 var det som kjent valg, og den 
rød  grønne regjeringen tiltrådte. 
I regjeringserklæringen ble det blant annet 
sagt: «Regjeringen vil sikre rehabilitering og 
opptrening til alle som trenger det». Men da 
løftet ble borte i det påfølgende budsjettet 
var tålmodigheten slutt. Det ble arrangert 
underskriftskampanje av Rehabilitering
saksjonen som overleverte betydelige 
mengder underskrifter til Stortinget. 
Dette endte med at Stortingets 
helsekomité både i 2006 og 2008 gjorde 
følgende vedtak i budsjettinnstillingene: 
«Komiteen mener at habilitering og 
rehabilitering må bli det neste store 
satsingsområdet i helsesektoren» 

I forbindelse med Statsbudsjettet for 
2008 la Helsedepartementet fram en 
nasjonal strategi for rehabilitering og 
rehabilitering. Der ble følgende sagt: 
«Departementet forventer at alle med 
ansvarsposisjoner i helse- og omsorgstjenesten 
tar et helhetlig ansvar for å sikre en endring 
i fordelingen av de ressursene som stilles til 
rådighet for helsetjenestene totalt sett, i 
samsvar med de politiske signalene i denne 
strategien.» Det var bare det at 
virkemidlene uteble. 
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Joakim Fjeld til venstre og Tom Rune Orset, begge fra Empo tv.

APRIL 2010  – 43  



Som kjent overtok Hansen etter 
Brustad. Han tok initiativet til 
samhandlingsreformen, men da han la 
fram denne tok ikke organisasjonene 
bølgen. Først og fremst fordi det som er 
helt vesentlig for de mange tusen som har 
stort behov for tjenester og sammensatte 
tjenester, ikke var spesielt synlig i 
meldingen. De opplever at fokuset i 
meldingen ikke er spesielt rettet mot 
habilitering og rehabilitering. Og når 
de pekte på det manglende rehabili
teringsperspektivet var svaret følgende: 
«Arbeidet gikk veldig fort og vi hadde ikke 
tid og kapasitet til å behandle spesialisert 
rehabilitering på en god nok måte. Her skal 
vi følge opp neste år når nasjonal helseplan 
blir lagt frem.» Altså, ennå en skuffelse, 
det har vært mange fagre ord, men så langt 
har det blitt med ordene.

For å svare på spørsmålet om hvorfor 
ikke samhandlingsreformen godt nok 
møter de utfordringene funksjons
hemmedes organisasjoner opplever starter 
Lein med følgende: «Dokumentene må 
leses med våre «briller» Her legges stor vekt 
på forebyggende helsearbeid, det er ok, men 
det er ikke det samme som rehabilitering. 
Dertil har meldingen for sterkt fokus på 
dimensjon syk-frisk, og er mindre opptatt 
av at mennesker skal leve med sin situasjon, 
som lang på vei er definisjonen på rehabili-
tering» Samhandlingsreformen skal tas 
opp i helsekomiteen i april og Lein er spent 
på hva som kommer ut av dette arbeidet. 
«Flere av representantene i komiteene har 
sagt at rehabilitering må løftes opp, men det 
er noe annet enn det jeg leser i meldingen» 

I meldingen foreslås betydelig løft med 
hensyn til fastlegene, og det er et behov, 

men i forhold til rehabilitering er fysio
terapeuter, logopeder, psykologer, osv. like 
viktige yrkesgrupper. Reformen har et 
ensidig fokus på medisin, og Arne Lein 
ser ikke hvordan de tenker å løse dette. 

En annen årsak er det kommunale 
medfinansieringsansvaret. Det diskuteres 
om kommunen skal dekke 20 % av 
utgiftene, men KS har gått i mot dette, 
og tatt til ordet for at kommunene heller 
skal ta ansvar overfor de gruppene de 
faktisk kan ta et ansvar for, eldre og 
kronikere. Spørsmålet blir da hva en gjør 
overfor kronikerne når en legger til grunn 
definisjonen på rehabilitering? Lein sier 
organisasjonen har forsøkt å få svar på 
dette, men uten resultat. Han mener vi 
vet for lite om innsats, behov og innhold 
på tjenestene, samtidig som en får 
tilbakemelding om at folk ikke får det de 
har behov for. Det er ikke nok med 1 time 
fysioterapi for en slagpasient. Og løsningen 
på behovet for tverrfaglig samarbeid er 
ikke en ensidig styrking av det medisinske 
personellet.

Demografien viser at antall eldre øker 
raskt og kommunene må rustes opp til 
dette, det betyr mindre til spesialist
helsetjenesten. Lein er engstelig for hva 
resultatet blir når spesialhelsetjenestene 
må prioritere ennå hardere: «Da vil nok 
blålysmedisin bli stående høyest på listen. 
Og funksjonshemmede som nettopp har 
behov for gode, langsiktige, og ikke minst 
sammenhengende tjenester fra flere nivåer 
kommer i skvis» 

Samhandlingsreformen beskriver ulike 
pasientløp og brudd, men Lein mener det 
ikke må bli en standardisering som om det 
var hyllevare. Rehabiliteringsbehovet hos 
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den enkelte er individuelt, og han 
fortsetter: «Det har slått meg mange ganger 
at vi snakker om rehabilitering som om det 
er en sak, likens at funksjonshemmede er en 
ensartet gruppe, men realiteten er at 
funksjonshemmede er minst like forskjellige 
som alle andre personer» 

Hva skal til for at resultatet likevel kan 
bli godt? Vi har mange barn med ulike 
multifunksjonshemninger, og hvis alle 
hadde fått en Individuell Plan og 
dokumentet ble fulgt opp, ville det ikke 
vært behov for samhandlingsreformen. 
Nettopp derfor må fokus flyttes fra 
tjenestene til personen, tilbudet som gis 
må være basert på den enkeltes behov, 
drømmer og preferanser Forpliktende IP 
er uløselig forbundet med koordinering, 
personen må selv være med, og planen 
må være forpliktende for kommunen og 
spesialisthelsetjenesten. Det må ikke bare 
være fokus på helse, men også andre 
forhold som er av betydning for den det 
gjelder, som for eksempel skole eller NAV. 
Det er positivt at samhandlingsmeldingen 
gir signaler om at alle skal ha rett til en IP, 
men det er ingen nyhet, denne retten har 
de hatt siden 2001. Arbeidet går bare så 
bedrøvelig sent.

Helsedirektoratet har påvist viktige 
faktorer som årsaker til denne sendrektig
heten: Koordinatorene har ikke nok tid. 
Og koordinatorene selv etterlyser 
myndighet og/eller kompetanse til å få 
nødvendige vedtak og tiltak på plass. 
Som Lein sier er koordinatorene helt 
avgjørende for at de individuelle planene 
skal fungere etter intensjonene. Likevel 
toner samhandlingsreformen dette ned 
gjennom følgende: «…at ordningen ( en fast 
koordinator) kun skal gjelde for de pasienter 
som vil ha særlig nytte av å få utpekt en fast 
kontaktperson som han eller pårørende kan 
henvende seg til direkte og som kan formidle 
faglig og praktisk informasjon og være 
pasientens koordinator innad og mellom 
helse – og omsorgstjenestene. Det praktiske 
opplegget skal ikke legge urimelig byrde på 
virksomhetenes arbeidssituasjon.» 

Lein mener at hvis samhandlingsreformen 
skal kunne bidra med noe vesentlig må 
rehabilitering løftes inn på en annen måte 
og med andre briller. Han håper at 
Stortinget retter opp dette når helse og 
omsorgs komiteen skal behandle saken i 
april, at det blir laget en forpliktende plan 
og at gamle løfter blir innfridd.  • • •
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