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Høringsnotat fra fagområde Habilitering  

Seksjon Barne- og ungdomshabilitering (HABU) og Seksjon Voksenhabilitering 

(HAVO) 

Innledning: 

Generelle beskrivelser om utfordringer innenfor habiliteringsfeltet er ikke/lite beskrevet i 

utviklingsplanen, hverken innenfor somatikk eller innenfor psykiatri.   

Det er viktig å være oppmerksom på at selv om Habilitering (både HABU og HAVO) pr i dag er 

organisert i psykisk helsevern er vi definert som somatiske poliklinikker.  

Habilitering og rehabilitering er to fagområder som skiller seg fra hverandre og begge fagområder 

bør sikres oppmerksomhet i planen.  

For nærmere beskrivelser av utfordringer innen habiliteringsfeltet vises det til oversendte innspill 

tidligere i prosessen. 

Innspill til utviklingsplanen: 

Under punkt 2.2. side 7 foreslås endring for å sikre oppmerksomheten også mot habilitering. Forslag 

til endring merket i rødt:  

2.2 Organisering av aktiviteten i SØ  
SØ er et områdesykehus for kommunene i opptaksområdet.  
SØ skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling, 

habilitering og rehabilitering i god samhandling med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre 

helseforetak. 

Vider foreslås følgende endring med rød skrift:  

Delprosjekt 2. Kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern og rusbehandling 

Side 25. Oppfølging ved utviklingsforstyrrelser  

I de siste 20 årene er det fremlagt flere rapporter som peker på at habiliteringstjenestene i Norge gir 
ulikt tilbud og at det er manglende ressursmessig prioritering. Ulikhetene i tilbudene handler både 
om kapasitet, kompetanse, organisering og ressurser. I tillegg er det mangel på faglige retningslinjer.  
Det er behov for å   Det er vedtatt i Helse Sør-Øst at det skal utarbeides en samlet regional fagplan 

for habilitering innen utgang av juni 2022. Fagplanen vil inneholde prioriterte tiltak for videre 

utvikling, både på kort og lang sikt, og ivareta behovet for en styrking av habiliteringstjenestene og 

utvidelse av periodevise intensive tilbud. Fagplanen vil bli lagt til grunn for videreutvikling av 

Habiliteringstjenesten for både barn, unge og voksne. SØ vil følge opp dette arbeidet i 

opptaksområdet på kort og lang sikt når det gjelder seksjonenes lokalisering og arealbehov, samt 

kapasitet, kompetanse, ressurser og organisering. 

Vi håper at disse endringsforslagene kan bli ivaretatt. 
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