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Hva betyr habilitering? 
Definisjon: 
Habilitering er tidsavgrensede, planlagte 
prosesser med klare mål og virkemidler, 
hvor flere aktører samarbeider om å gi 
nødvendig bistand til brukerens egen 
innsats for å oppnå best mulig funksjons- og 
mestringsevne, selvstendighet og 
deltakelse sosialt og i samfunnet. 
(Helse- og omsorgsdepartementet, 2006) 



Primærmålgrupper for habilitering 
•  Psykisk utviklingshemming 
•  Cerebral parese 
•  Autismespekterforstyrrelse 
•  Hjerneskadesyndromer/misdannelser : 

   - Hydrocefalus 
   - Kompliserte epilepsier 
   - Omfattende sansedefekter 
   - Kromosomfeil 

•  Ryggmargsbrokk 
•  Nevromuskulære sykdommer 
•  Sjeldne syndromer 
•  Stoffskiftesykdommer 
•  Progressive nevrologiske sykdommer 
•  … 



Habilitering i et livsløpsperspektiv 

(Sameroff) 
Mål: 
Legge til rette for best mulig 
utvikling og livskvalitet ut fra 
personens forutsetninger 
 



Mål for habiliteringsarbeidet 

”… gi nødvendig bistand til brukerens  
egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og  
mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt 
og i samfunnet”.       (Helse- og omsorgsdepartementet, 2006). 

 
Jfr. ICF kan denne  
bistanden være ifht. 



Tiltak på flere nivåer 

Sosial 
deltakelse 

Livskvalitet 

Ten-/ungdomsalder Skolealder Førskolealder 

Livsfaser og overganger 

Fødsel 

Barnehage 

 Barneskole 

 Ungdomsskole 

 Videregående 

 Voksenlivet 

Tilbud tilpasset kommunenes behov for 
informasjon og opplæring 

Tilbud rettet mot foreldrenes og familiens behov 
for støtte, informasjon og opplæring 

Tilbud rettet mot barn og unges behov for 
grunnleggende ferdigheter 

Tilbud med fokus på å anvende ferdigheter 

Tilbud rettet mot barn og unges behov for  
støtte og informasjon 

(«Habilitering for livet» - Bjorbækmo, Billington, Hagen og Løland 2004) 

Ytre område 

Mellom-
menneskelig 
område 

Personlig 
område 

Krever samordnet 
og planlagt innsats 
over tid 



Tverrfaglig bistand fra mange aktører 

Personal-
gruppe 

Administrasjon 

Rådmann 

Foreldre/verge 

Organspesialiteter 
Fastlege 

PPT 

Statped 

Koordinator 

Støttekontakt 

Arbeidplass /  
dagsenter NAV / Arbeids- 

rådgivningskontor 

Habiliteringstjeneste 

Psykisk helsevern 

Tannhelsetjenesten 

Spesialisthelsetjeneste 

Andre instanser 

Nasjonale og regionale 
kompetansesentre 

Ledergruppe 

Kommune 

Bruker 

Familie 

Boligleder 

Skole/-
barnehage 

Barnevern 



Tverrfaglig bistand fra mange aktører 

Personal-
gruppe 

Administrasjon 

Rådmann 

Foreldre/verge 

Organspesialiteter 
Fastlege 

PPT 

Statped 

Koordinator 

Støttekontakt 

Arbeidplass /  
dagsenter NAV / Arbeids- 

rådgivningskontor 

Psykisk helsevern 

Tannhelsetjenesten 

Spesialisthelsetjeneste 

Andre instanser 

Nasjonale og regionale 
kompetansesentre 

Ledergruppe 

Kommune 

Bruker 

Familie 

Boligleder 

Skole/-
barnehage 

Barnevern 

Habiliteringstjenesten gir 
veiledning og oppfølging 



Spesialisert habilitering  
Spesialisthelsetjenesten bistår der kompetansen går ut over det 
som kan forventes av kommunen. 

Nevrologi 
-  Utviklingsforstyrrelser 
-  Syndromer 
-  Degenerative lidelser 
-  Epilepsi 
-  Tilpasset medisinsk behandling 
-  … 

Miljøbaserte intervensjoner 
-  Tilrettelegging og forebygging 
-  Støtte, veiledning og oppbygging av tjenester 
-  Funksjonell analyse ved utfordrende atferd 
-  Vedtak med bruk av tvang og makt (KHOL kap. 9) 
-  … 

Psykologi 
-  Utviklingshemming og 

autismespektrumforstyrrelse 
-  Utredning av kognitiv funksjon 

og adaptiv atferd i målgruppene 
-  Tilpasset behandling / støtte 
-  Psykoedukasjon  
-  … 


