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INNLEDNING 
  

Dette er revidering av Plan for rehabilitering, selvstendighet, mestring og 

funksjonsforbedring i Modum kommune som ble vedtatt i 1994 og revidert i 1997. Denne 

ble bestemt revidert i 2010 forbindelse med utarbeiding av Helse- og omsorgsplan 2015.  

Det har i tråd med forslag til Samhandlingsreformen og Lov om kommunehelsetjenester 

og sosiale tjenester blitt etablert flere tilbud i Modum som Frisklivssentralen og 

Frydenberg siden forrige utarbeiding.  

Mandatet som ble gitt av helse- og sosialsjefen er at planen skal være en del av Helse- og 

omsorgsplan 2015, samtidig en selvstendig plan. 

Det ble i juni 2010 nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet med revidering, samt laget 

ny plan for habilitering/rehabilitering/friskliv i Modum kommune.  

Denne skal fungere som en egen plan samt delplan til Helse- og omsorgsplan 2015. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

Kari Mette Larsen, leder 

Jorunn Killingstad, Frisklivssentralen 

Wencke Vooren Aase, Ergo/fysioterapiavdelingen 

Aase Kristin Andreassen, Hjemmetjenesten 

Hilde Øverby, Helsestasjon 

Ingebjørg Hovde, brukerrepresentant 

Anne Mai Hilsen fra august 2010/ Tanja Tyberg Grøtterud (til august 2010), politisk repr. 

 

Arbeidsprosessen  

Prosessen har foregått i arbeidsgrupper. Det er gjennomført 7 møter, samt 

kommunikasjon pr. e-post. 5 brukerorganisasjoner har kommet med tilbakemeldinger. 

Planarbeidet er konsentrert om utfordringer, men også om revidering av eksisterende 

plan. 

 

Planens målgruppe 

Innbyggere i Modum med behov for tjenester innen habilitering/rehabilitering/friskliv 

som har medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom og personer 

som står i fare for å utvikle varig funksjonshemning eller kronisk sykdom. I tillegg 

gjelder planen for innbyggere i Modum med behov for frisklivstilbud, dvs. strukturert og 

kvalitetssikret tilbud for å endre helseadferd innen kjerneområdene fysisk aktivitet, 

kosthold og tobakk.  
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SAMMENDRAG 
I forbindelse med utarbeiding av Helse- og omsorgsplan 2015 ble det bestemt å 

gjennomføre revidering av Plan for habilitering/rehabilitering/friskliv i Modum 

kommune. Planen blir heretter omtalt som Plan for habilitering/rehabilitering/friskliv 

Målgruppen for planen er innbyggere i Modum med behov for tjenester innen 

habilitering/rehabilitering/friskliv.  

Bakgrunn for planen er bl.a. Stortingsmelding nr 47 (2008-2009). Denne trekker frem 

utfordringer for helse og omsorgstjenester som pasientens behov for koordinerte tjenester 

som ikke ivaretas godt nok, samt at tjenestene preges av for liten innsats for å begrense 

og forebygge sykdom. Framtidig demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir 

utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. 

Planen bygger på myndighetenes krav i Lov om kommunehelsetjeneste, Lov om forbud 

mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven) samt Forskrift om habilitering og rehabilitering (2001) i tillegg til 

andre sentrale føringer 

Begrepsavklaringer, definisjoner og fakta ang. habilitering/rehabilitering/friskliv er 

vektlagt i planen slik at forståelsen blir enklere. 

Det er også beskrevet ansvar og oppgaver i henhold til ”Lov om helse- og 

sosialtjenesten”, samt ”Forvaltningsloven” 

Modum kommune prioriterer forebyggende folkehelsearbeid og attraktivitet for nye 

innbyggere (jfr. Kommuneplan, Økonomiplan og annet planverk). 

Planen for habilitering/rehabilitering/friskliv gir en oversikt over bakgrunn, lovverk og de 

tilbud vi har, samt antatte behov og omfang av brukere med behov for tjenester framover.  

Habilitering av brukere foregår i brukernes hjem, familier og i samfunnet forøvrig. 

Seksjon Funksjonshemmede omfatter saksbehandlere og avdelingene Ekornstua, 

Ressursboligen, Skolegata og Stadionveien. Seksjonen yter habiliteringstjenester også i 

samarbeid med Vikersund skole avd. Blå, øvrige skoler, barnehager, helsestasjon, 

ergo/fysioterapiavdelingen, skolehelsetjeneste, PP-tjeneste og frivillige organisasjoner.  

Frydenberg er kommunens rehabiliteringsenhet og gir tilbud om tverrfaglige 

rehabiliteringstjenester til voksne. Driften startet opp januar 2010. Det er utarbeidet 

inntakskriterier for opphold. Opplegget er tverrfaglig sammensatt med lege, 

fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleiere og hjelpepleiere som aktører. Sammen med 

brukeren utarbeides det individuelt rehabiliteringsopplegg ut fra dennes målsetting for 

oppholdet.  

Nav boteam, Geithus bo- og dagsenter, Geithusberga, Katfos Arbeidssenter samt 

hjemmetjenesten gir tilbud om rehabiliteringstjenester til personer med rus- og/eller 

psykiatri-problematikk. 

I Modum har man jobbet systematisk med satsing på friskliv siden 1996,og arbeidet ved 

Frisklivssentralen i Modum har hatt en sentral rolle i utvikling av friskliv nasjonalt. 

Frisklivssentralen fungerer som en ”bro” mellom medisinsk behandling og egenmestring. 

Frisklivssentralen er en del av det individ- og grupperettede helsetilbudet. Tilbudet skal 
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styrke individets mestring av egen helse; primært gjennom veiledning og ulike 

frisklivstilbud. 

Ergo/fysioterapiavdelingen yter tjenester til kommunens befolkning. Fysioterapeutene 

ved avdelingen jobber primært med barn og unge.  

Det er også mange driftige brukerorganisasjoner som er med å påvirke tjenestetilbudet.  

 

Det vil være flere utfordringer framover.   

 Samhandlingsreformen trådde i kraft fra 1.januar 2012. Den styrker kommunens 

ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle sektorer og plikter 

kommune og sykehus til å samarbeide i større grad. Kommunenes økonomiske 

rammer skal styrkes og det skal være fokus på å forebygge framfor å reparere. 

Prosjekter både mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og interkommunale 

prosjekter er viktige bidrag i samhandlingsopplegg.  

 Folkehelseloven plasserer ansvaret for folkehelsearbeidet inn på de tverrfaglige 

og tverrsektorielle arenaer. ”Helse i alt vi gjør” (Health in All Policies) må være 

et hensyn på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Tverrsektorielt samarbeid vil 

være avgjørende for å imøtekomme dette. 

 Med samhandlingsreformen gjør nedskjæringer og omprioriteringer i 2. 

linjetjenesten at kommunen får flere og nye oppgaver. Dette kommer i tillegg til 

andre pålagte oppgaver kommunen han fått de siste årene.  Samtidig har 

samfunnsstrukturen og andre faktorer gitt økt behov for tjenester og økte 

forventninger til helsesektoren. Rammebetingelsene har derfor endret seg 

betydelig.  

 Samarbeid og brukermedvirkning er avgjørende for å kunne tilby gode 

tjenester og tilbud innen habilitering, rehabilitering og friskliv.  I tillegg til de 

kommunale tjenester og tilbud finnes det i Modum mange frivillige og private 

aktører med mye kompetanse. Videreutvikling av samarbeidstiltak og -arenaer 

mellom ulike aktører i kommunen er viktig. Å etablere brukerstyrte møteplasser, 

verdsette og synliggjøre frivillig innsats av enkeltpersoner, grupper, lag og 

foreninger samt utvikle det frivillige engasjementet vil kunne være til gjensidig 

nytte. Brukerundersøkelser kan være et verktøy som bør brukes mer; tidligere 

brukerundersøkelser har vist at kommunikasjon generelt er en utfordring som bør 

få større fokus.  

 Opprettelse av kommunalt lærings- og mestringssenter på Frydenberg er et 

annet tiltak. I Samhandlingsreformen beskrives lærings- og mestringstilbud som 

”kurstilbud og selvhjelpsgrupper for ulike brukergrupper eller fagpersoner, 

mestringskurs, innføringskurs for likemenn, veileder, og livsstilskurs”. Lærings- 

og mestringssenterne i kommunene kan ivareta en viktig koordineringsfunksjon 

hvor samarbeid med frivillige organisasjoner er sentralt. 

 Folkehelseprofilen som ble offentliggjort januar 2012 (se vedlegg) viser at 

kommunen har store utfordringer innen folkehelse til tross for allerede igangsatte, 

langvarige, systematiske tiltak. 
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 Videreutvikling av Frisklivssentralen og skolehelsetjenesten samt 

psykologtilbudet i kommunen. Selv om mye er startet opp, er det viktig å 

fortsette å ha fokus på det helsefremmende og forebyggende arbeidet, 

 Ifølge helse og omsorgsloven skal kommunen ha en koordinerende enhet for 

habilitering og rehabiliteringsvirksomhet. Denne skal ha overordnet ansvar for 

arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av 

koordinator. Koordinerende enhet i Modum kommune er i oppstartsfasen og må 

utvikles og forbedres. 

 Kriterier for ulike tjenester må utvikles eller videreutvikles, i tillegg må det være 

en kontinuerlig prosess å jobbe med kompetanseheving, internkontroll, 

universell utforming og tjenestekvalitet. Det er et lovbestemt krav om at alle 

virksomheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 

spesialisthelsetjenesten skal drive systematisk kvalitetsforbedrings- og pasient- og 

brukersikkerhetsarbeid. 

 

Dette er en plan som er en del av Helse- og omsorgsplan 2015.  
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BAKGRUNN 
Stortingsmelding nr 47 (2008-2009), Samhandlingsreformen trekker frem tre 

hovedutfordringer for helse og omsorgstjenester: 

1. Pasientens behov for koordinerte tjenester ivaretas ikke godt nok. 

2. Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. 

3. Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne 

true samfunnets økonomiske bæreevne. 

Habilitering/rehabilitering er et helhetlig tjenestetilbud til personer med behov for slike 

tjenester. 

For å oppnå et best mulig tilbud innen habilitering/rehabilitering er det i tiden fremover 

nødvendig å fokusere på noen sentrale punkter:  

Det må fortsatt settes inn tilstrekkelige ressurser på habiliterings- og 

rehabiliteringsområdet slik at det etableres riktig kapasitet for tjenestene. Det er også av 

betydning hvordan habilitering og rehabilitering prioriteres i den samlede ressursbruk. 

Brukermedvirkningen skal styrkes. Brukeren skal være sentral i egen rehabilitering. 

Rehabiliteringsstrategien er primært rettet inn mot helse- og omsorgssektoren, men en 

rehabiliteringsstrategi kan ikke lykkes uten et nært samarbeid mellom ulike instanser som 

har ansvar for tiltak som må inngå i tilbudet til den enkelte brukeren. Dette gjelder 

områder som arbeid, utdanning, barn- og unges oppvekstforhold generelt, men også andre 

områder er viktige. 

Individuell plan og koordinerende enheter er tiltak som styrker habiliterings / 

rehabiliteringstjenestene, men som i dag ikke alltid fungerer etter intensjonen. 

Konsekvensen er manglende koordinering og samhandling, noe som har negative effekter 

for brukerne. Det er viktig med enheter som i større grad kan ivareta brukerens behov for 

koordinering av tjenestene. Kommunene har en sentral rolle i rehabiliteringsarbeidet. 

Utgangspunktet skal være at rehabilitering skal tilbys på beste effektive omsorgsnivå, jfr. 

Samhandlingsreformen. 

Faglig kvalitet og status knyttet til habiliterings- og rehabiliteringstjenestene må 

styrkes. Det må satses systematisk på utviklingen av kvalitet. Dette vil også bidra til å gi 

tjenesten økt prestisje. 

Habilitering/rehabiliteringsarbeidet skal bidra til å utvikle, bedre og bevare 

funksjonsnivå, hjelpe til å endre helseskadelig livsstil, bidra til at eldre kan klare seg 

lengst mulig selv og bidra til at flest mulig kan være aktive deltakere i dagligliv, 

arbeidsliv og samfunnsliv. 

 

Aktuelle helseutfordringer  

Helseutfordringene i Norge i dag preges av kroniske ikke-smittsomme sykdommer som i 

stor grad kan knyttes til helseadferd. Helserelaterte sykdommer medfører både direkte og 

indirekte betydelig velferdstap, tap av funksjon, tap av leveår med god livskvalitet, tap av 

mange gode år i arbeidslivet og store kostnader til behandling i helsevesenet. 

(Helsedirektoratet Folkehelsearbeid - veien til god helse for alle. 2010) WHO anser 

fysisk inaktivitet, uheldig kosthold, røyking og høyt alkoholforbruk blant de sju største 
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risikofaktorene for den totale sykdomsbyrden i den vestlige verden. 80 % av hjerte- og 

karsykdommer, slag og type 2 diabetes, samt over en tredel av alle krefttilfeller kan 

forebygges ved å redusere tobakk - og alkoholbruk, endre kosthold, og øke fysisk 

aktivitet. (WHO. 2008- 2013 Action Plan for the Global Strategy for the prevention and 

control of noncommunicable diseases). Det er betydelige helseforskjeller mellom 

sosioøkonomiske grupper i Norge. Helserelatert atferd har ulik fordeling. Det er tre 

ganger så mange som røyker blant de med kun grunnskoleutdanning. Også i forhold til 

kosthold og fysisk aktivitet er det sosiale skjevheter.   (Folkehelseinstituttet. 

Helsetilstanden i Norge. 2010). Det er behov for kvalitetssikrede oppfølgingstilbud som 

kan hjelpe grupper og individer, som ikke nås av eksisterende tilbud til å øke fysisk 

aktivitet, endre kosthold og/ eller røykeslutt. (Helsedirektoratet.  2010).  Tidlig 

intervensjon, tiltak ”mot venstre på tidsaksen” er avgjørende for å nå målet om bedre 

folkehelse og utjevning av sosiale ulikheter(Samhandlingsreformen). 

 

MYNDIGHETSKRAV 
 

Samhandlingsreformen 

Regjeringen vil, gjennom samhandlingsreformen, søke å sikre en framtidig helse- og 

omsorgstjeneste som både svarer på pasientens behov for koordinerte tjenester, og som 

også svarer på de store samfunnsøkonomiske utfordringene. Lik tilgang til gode og 

likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted, skal 

fortsatt være den viktigste bærebjelken i den norske velferdsmodellen. Kommunenes 

rolle i den samlede helse- og omsorgspolitikken vurderes endret slik at de i større grad 

enn i dag kan oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats i sykdomsforløpenes 

tidlige faser. 

 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 

herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens 

helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 

somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og 

statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i 

folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og 

systematisk folkehelsearbeid. 

 

Lov om helse- og omsorgstjenester  

”Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og 

miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den 

skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte og allmennheten kan gjøre 

for å fremme egen trivsel og sunnhet og folkehelse.” 
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Innenfor forebyggende arbeid er mestringsperspektivet sentralt. Ved utarbeidelse/revisjon 

av kommunale planer skal folkehelse og forebyggende aspekt vektlegges sterkt.  

Kommunens helsetjeneste skal omfatte oppgaver innen diagnose og behandling av 

sykdom skade eller lyte, samt medisinsk habilitering og rehabilitering i tillegg til pleie og 

omsorg. 

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) har som formål å fremme likestilling og 

likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av 

funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.  Loven skal 

bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye 

skapes. Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell 

utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot 

allmennheten. .  

Forskrift om habilitering og rehabilitering (2001). 

”Formålet med forskriften er å sikre at personer som har behov for habilitering og 

rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, 

motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.  

Forskriften skal videre sikre at tjenestene tilbys og ytes ut fra et brukerperspektiv, 

samordnet, tverrfaglig og planmessig, i eller nærmest mulig brukerens vante miljø, og i 

en for brukeren meningsfylt sammenheng”. 

Habilitering og rehabilitering angår personer som både mottar helse- og sosialtjenester. 

Re-/habiliteringsforskriften gjelder imidlertid bare helsetjenesten. Det er likevel klart 

presisert i forskriften at kommunehelsetjenesten ved behov skal samarbeide med 

sosialtjenesten, jf. § 8 siste ledd. Selv om sosialtjenesten ikke gjennom forskriften 

pålegges plikter, må vi kunne slutte at kommunen (gjennom kommunehelsetjenesten) 

pålegges et ansvar for å sikre slike tjenester til målgruppen for dette tilsynet. 

 

Andre sentrale føringer: 

– St. melding 21 (98-99), ”Ansvar og meistring – Mot ein heilskapleg 

rehabiliteringspolitikk”  

– Handlingsplan Habilitering av barn og unge IS-1692(2009) 

– Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 – 2011 

(Helsedepartementet2007) 

– St. meld nr 47 Samhandlingsreformen (2008-2009) 

– St.meld. nr 20 Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller (2006-2007) 

 

Andre relevante dokumenter er bl.a.: 

– Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering(Synlig og brukerrettet), IS-

1530, (Brosjyre Helsedirektoratet 2008) 

– Veileder for habilitering av barn og unge (Statens helsetilsyn 1998)  

– Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven(2004) 
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– Strategiplan for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne (AID 2005) 

– Og bedre skal det bli (Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i helse- og 

sosialtjenesten (2005-2015), Sosial og helsedirektoratet (2005) 

– Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005–2006) 

– TakT - Tilrettelegging av det kommunale Tjenestetilbudet til barn med nedsatt 

funksjonsevne og deres familier, IS-1318 Sosial og helsedirektoratet (2006) 

– Samfunnsutvikling for personer med nedsatt funksjonsevne, Statusrapport 2008. 

(Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne 2007) 

– Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn (Sosial og 

helsedirektoratet 2007) 

– Sosial ulikhet i helse (Rapport fra Folkehelseinstituttet 2007) 

– Helseoppfølging av personer med utviklingshemming. Rapport fra NAKU (2007). 

– Vi vil, vi vil, men får vi det til? Levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for 

personer 

– Med utviklingshemming. Rapport fra Sosial- og helsedirektoratet 2007, IS-1456. 

– Hvordan holde orden i eget hus – Internkontroll i sosial og helsetjenesten. IS-

1183 (Sosial og helsedirektoratet 2004)  

– Folkehelsearbeidet- veien til god helse for alle (Helsedirektoratet 2010) 

– Veileder for kommunale frisklivssentraler, Etablering og organisering IS-1896 

(Helsedirektoratet 2011) 

– Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet, IS-1947 (Helsedirektoratet 

2011) 

– ”Bedre føre var...” Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og 

anbefalinger Rapport 2011: 1 (Nasjonalt folkehelseinstitutt 2011) 

– Folkehelseprofil – Buskerud: http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=06&sp=1 

– Folkehelseprofil – Modum: http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0623&sp=1 

– St.meld. nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller 

(helse og omsorgsdepartementet) 

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=06&sp=1
http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0623&sp=1
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BEGREPSAVKLARING /DEFINISJONER 

Habilitering og rehabilitering  

Habilitering og rehabilitering 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 

St.meld. nr. 21 legger til grunn at begrepet ”rehabilitering” blir brukt i forhold til alle 

voksne med funksjonsproblemer. Dette inkluderer også personer med psykisk 

utviklingshemming. Begrepet ”habilitering” reserveres barn og unge med 

funksjonshemming som er medfødt eller tidlig ervervet. Stortingsmelding nr.21 benytter 

begrepet ”rehabilitering” som et overordnet begrep for all habilitering- og 

rehabiliteringsvirksomhet. 

 

Definisjon habilitering: Habilitering er et målrettet arbeid for å bygge opp og støtte 

fysiske, psykologiske og sosiale funksjoner hos barn og unge med funksjonshemninger 

som er medfødte, eller er påførte tidlig i livet. Habilitering av barn og unge er en 

avgrenset del av det totale rehabiliteringstilbudet.  

 

Rehabilitering: helhetlig rehabilitering er et tverrfaglig virksomhetsområde med et 

tverrsektorielt ansvar som per definisjon omfatter alle tjenester og tiltak som kan inngå i 

individuelle rehabiliteringsforløp – både individ- og omgivelsesrettede tiltak (nasjonal 

plan for rehabilitering.) 

Friskliv og Frisklivssentralen 

Friskliv er tiltak innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk hvor 

målet er å gjøre det enklere for enkeltpersoner (0-100 år) eller grupper i befolkningen å ta 

helsemessig gode valg. (Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013 

Modum kommune).  

Frisklivssentralen er et kommunalt kraftsenter for veiledning og oppfølging innen 

helseatferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Den har strukturerte 

henvisnings- og oppfølgingssystemer for personer som har behov for endring. 

(Helsedirektoratet 2010) Tilbud om frisklivsresept inngår som en del av kommunens 

helsetilbud (Helsedirektoratet Helserådet 2010). Friskliv omfatter også tilbud til personer 

med psykiske lidelser og/ eller rusproblematikk. 

Lavterskeltilbud 

Lavterskeltilbud kjennetegnes av at de er lett tilgjengelige fysisk, sosialt og kulturelt. 

Barrierer for deltakelse er bygget ned slik at det blir enklere å delta. Det eksisterer ulike 
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definisjoner og tilnærminger til begrepet lavterskeltilbud. Noen kjennetegn er at det skal 

gis direkte hjelp uten henvisning, venting og langsaksbehandlingstid. Tilbudet kan 

oppsøkes av brukere uten betalingsevne og  være tilgjengelig for alle . Det skal tilbys 

tidlige og adekvate tiltak, samt være en "los" videre i systemet for brukere, pårørende, 

familier, nettverk og lokalmiljø. I tillegg skal lavterskeltilbud inneholde personell med 

kompetanse til å oppfylle tjenestens formål og ha høy grad av brukerinvolvering og 

aksept for brukerens ønsker/behov. Skal fremstår som et synlig, tydelig, hensiktsmessig 

og tillitsvekkende sted for innbyggerne å benytte. 

Helseatferd 

Helseatferd er atferd og vaner som har stor betydning for helsen. Noen av de mest kjente 

helseatferdsområdene er fysisk aktivitet, kosthold, tobakksbruk, alkoholbruk og bruk av 

andre rusmidler (Helsedirektoratet. IS 1846). 

Helseatferd henger nært sammen med sosiale strukturer. For å legge til rette for endringer 

i befolkningens helseatferd, er det nødvendig å endre de bakenforliggende og strukturelle 

årsaker til atferden.  

Forebygging 

Forebygging er en mangetydig betegnelse på tenkning og tiltak som spenner vidt fra 

forsøk på å eliminere eller begrense en uønsket utvikling til tiltak som fremmer 

livskvalitet og mestring (St. meld. 37) 

Det er to perspektiver når det gjelder forebyggende arbeid: Det sykdomsforebyggende og 

det helsefremmende perspektivet.  

 

Sykdomsforebyggende arbeid er tiltak som har som mål å hindre utvikling av 

sykdommer, redusere risikoen for skade og redusere dødeligheten. Helsefremmende 

arbeid er definert som "den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse" 

(Ottawa-charteret; WHO, 1986 i Helsedirektoratet, 1987). Helsefremmende tiltak har 

altså til hensikt å fremme livskvalitet, overskudd og trivsel (St. meld. 37; Norges 

forskningsråd, 2001). 

 

Helsefremmende arbeid er, slik det er nedfelt i sentrale føringsdokumenter i Norge og 

internasjonalt, en dynamisk prosess som krever aktiv deltakelse fra målgruppen - hvor 

målet er å bedre helsen (NOU, 1998:18).  

 

Man kan dele forebyggingsbegrepet i tre oppgaveområder: 

1. Primærforebygging. Tiltak som skal redusere den generelle risiko for å utvikle 

sykdom, rettet mot individ, spesielle risikogrupper, eller hele befolkningen. 

2. Sekundærforebygging. Tiltak som skal forebygge forverring og tilbakefall hos dem 

som allerede er rammet. 
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3. Tertiærforebygging. Innebærer å vedlikeholde funksjonsevne og bidra til et best 

mulig liv for dem som er rammet av kroniske tilstander gjennom opplæring, 

dyktiggjøring og mestring. 

Forebyggende tiltak kan være grupperettet eller individrettet. Alle kommunale instanser 

bør arbeide med et forebyggende aspekt både innenfor helse, undervisning, kultur og 

teknisk etat. Samfunnsøkonomisk og individmessig er det tenkelig at effektiv 

forebygging kan svare seg dersom mer ressurskrevende behandling kan unngås. 

I Proposisjon til Stortinget, Prop.1 S (2010-2011) fra Helse- og omsorgsdepartementet 

blir friskliv nevnt som et viktig tiltak for å styrke forebyggende kommunale tjenester. 

Målsettingen vil være å bruke og videreutvikle tiltak som reduserer, og til dels motvirker 

risiko for funksjonstap med bortfall fra skole og arbeidsliv, og som påvirker individets 

egenmestring og reduserer risikoen for sykdomsutvikling.  

Koordinerende enhet  

Koordinerende enhet skal være et sted å henvende seg – en tydelig adresse for 

enkeltpersoner med behov for habilitering/rehabilitering, et kontaktpunkt for interne og 

eksterne samarbeidspartnere og en pådriver for utvikling av habilitering 

/rehabiliteringsvirksomheten. Målet med koordinerende enhet for habilitering og 

rehabilitering er å sikre koordinerte tjenester til de som trenger det. 

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering skal ha en sentral rolle i å legge til 

rette for god samhandling. I samhandlingsreformen er bestemmelsen om koordinerende 

enheter i kommunene og i spesialisthelsetjenesten løftet fra forskrift til lov.  

I kommunene blir de koordinerende enhetenes rolle som tilrettelegger for koordinering på 

individnivå mer fremtredende, kommunene skal ha hovedansvaret for at det blir 

utarbeidet individuell plan når en pasient/bruker trenger tjenester fra begge nivåer.  

 Nasjonal helse- og omsorgsplan sier at ”enhetene i kommunen skal sørge for at tjenester 

ses i sammenheng, sikre kontinuitet i tjenesteytingen og bidra til at tjenesteyterne 

samarbeider om planlegging og organisering av tilbudene, samt tilrettelegge for 

brukermedvirkning”.  

Koordinerende enhet er en funksjon som er tillagt bestemte oppgaver både på et individ- 

og et systemnivå. Den koordinerende enheten skal ha generell oversikt over habiliterings- 

og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være 

kontaktpunkt for samarbeid. 

Individuell plan:  

Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven gir 

tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester 

en rett til å få utarbeidet en såkalt individuell plan. Planen i seg selv gir ingen rettigheter.  

Retten til individuell plan er også hjemlet i pasientrettighetsloven. Individuelle planer er 

ment å bidra til at tjenestemottakere som trenger det får et helhetlig og individuelt 
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tilpasset tjenestetilbud. Planen skal være et verktøy for å sikre at de ulike tjenestene 

samordnes og blir vurdert i en sammenheng. 

Universell utforming: 

Tilgjengelighet er en forutsetning for deltakelse og mestring. Lov om diskriminering og 

likestilling fra 2008 og Plan og bygningsloven med forskrift gir krav om universell 

utforming av omgivelser og supplerende krav om tilgjengelighet på arbeidsplasser, skole 

og barnehager. Dette er viktig for å øke tilgjengeligheten i samfunnet og motvirke 

diskriminering på bakgrunn av funksjonsnedsettelse. Det er utarbeidet en egen 

handlingsplan i tilknytning til dette med følgende satsningsområder:  

Uteområder /planlegging, bygninger, transport og IKT. Innen 2025 skal Norge være 

universelt utformet. 

Brukermedvirkning: 

Forskrift om habilitering og rehabilitering § 5 har bestemmelser om brukermedvirkning 

som sier at kommunen og det regionale helseforetaket skal sørge for at den enkelte bruker 

kan medvirke ved gjennomføringen av eget habilitering– og rehabiliteringstilbud. 

Det lovmessige kravet om brukermedvirkning skal sikre at brukeren får innflytelse over 

egen situasjon. Medvirkning til og evaluering av tjenestetilbudet medfører en 

kvalitetssikring av habilitering/rehabiliteringsprosessen. Brukermedvirkning skal sikres 

både på individ- og systemnivå. Det bør gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser for å 

måle brukertilfredshet. Evnene til brukermedvirkning kan endre seg som følge av endret 

motivasjon og mestringsevne hos brukeren. Kravet til brukerens medvirkning må stå i 

forhold til personlige og helsemessige ressurser. Funksjonen kan også ivaretas gjennom 

partsrepresentant dersom brukeren selv ikke er i stand til dette.  

For å sikre at brukere får riktig tjeneste til riktig tid og til god kvalitet, er 

brukermedvirkning en forutsetning. Det er nødvendig at aktuell informasjon om ulike 

tjenestetilbud er lett tilgjengelig og forståelig. Både brukere og deres pårørende må enkelt 

kunne komme i kontakt med helsetjenesten i kommunen. Det skaper trygghet og tillit når 

tjenestetilbudet gir forutsigbarhet.   

 

 

FAKTA OM HABILITERING/ REHABILITERING/ FRISKLIV 

Habilitering/rehabilitering 

I vurderingene av ressursbruk og prioritering på habiliterings- og rehabiliteringsområdet 

er det viktig å ta utgangspunkt i den samlede ressursinnsatsen. Både kommunene og 

helseforetakene bruker store ressurser på habiliterings- og rehabiliteringstiltak i egen regi. 
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I tillegg kommer de ressurser som brukes til kjøp av tjenester ved private 

rehabiliteringsinstitusjoner. 

I de regionale helseforetakene ytes rehabiliteringstjenester både poliklinisk, ambulant, 

som dag- og døgnopphold i kliniske avdelinger og i egne rehabiliteringsavdelinger, samt i 

spesialsykehus for rehabilitering 

I kommunene ytes et betydelig omfang av habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Dette 

skjer både i regi av private utøvere og som en integrert del av helse- og sosialtjenestene, 

så vel som i barnehage, skole m.v., noe som gjør det vanskelig å identifisere de samlede 

ressurser kommunene bruker på habilitering/rehabiliteringstjenester.  

Antallet yngre brukere av den kommunale omsorgstjenesten innen rus og psykiatri (under 

67 år) er fordoblet på ti år, og utgjør i dag 1/3 av de som mottar hjemmetjenester. Yngre 

brukere mottar en relativt stor andel av omsorgstjenestens ressurser og botilbud. Her 

ligger Modum kommune 32 % over landsgjennomsnittet (tall fra 2011). Disse tjenestene 

vil i stor grad ha habiliterings- og rehabiliteringsformål.  

Friskliv 

Frisklivssentralen skal fungere som en ”bro” mellom medisinsk behandling og det brede 

folkehelsearbeidet. Frisklivssentralen skal primært være et tilbud innen helsetjenesten, 

men i nært samarbeid med andre sektorer. Tilbudet skal styrke individets mestring av 

egen helse, primært gjennom veiledning og tilpassede tiltak for økt fysisk aktivitet, sunt 

kosthold og røykeslutt. Tilbudet er aktuelt også for personer med psykiske lidelser 

og/eller rusproblematikk. Tilbudet kan være forebyggende ved økt risiko for å utvikle 

sykdom, som tidlig intervensjon ved identifisert sykdom, og som sekundærforebygging, 

tertiærforebygging og behandling av sykdom som kan relateres til helseadferd. I slik 

sammenheng kan tiltak ved Frisklivssentralen inngå som element i habiliterings-

/rehabiliteringsforløp, eller i medisinsk behandling. 

Familieperspektivet i habilitering/rehabilitering 

Tidlig innsats fra helse- og omsorgstjenesten til barn med funksjonsnedsettelser eller 

kronisk sykdom og deres familier vil kunne ha stor og avgjørende betydning for barnets 

og familiens situasjon her og nå, men også bidra til at barnet i et lengre perspektiv sikres 

den best mulige utvikling. Barn og unge er en sentral målgruppe for alt helsearbeid fordi 

mye av grunnlaget for senere helse og helsevaner legges tidlig. Kommunen har plikt til 

samordning og koordinering av tjenester, til læring og forbedring. Barn og unge utgjør en 

stor del av befolkningen (23 %), men taper lett i prioriteringskampen med voksne. Et 

familieperspektiv i habiliteringsprosessen er svært avgjørende for det enkelte barn og 

ungdoms utvikling, mestring og livskvalitet. Ulike familier opplever det svært forskjellig 

å få et barn med funksjonsnedsettelse. Bistandsbehovet varierer betydelig og forutsetter at 

hjelpeapparatet er fleksibelt og tilpasser sin bistand til den enkelte familie. Forskning 

peker på hvor viktig det er i habiliteringsarbeidet at hjelpeapparatet ser, anerkjenner og 
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støtter opp familiens egne styrkeområder og mestringsgrep samt opprettholder andre 

ressurser i nettverket til den enkelte.  

Overgangsfaser i livet 

Naturlige overgangsfaser i livet er spesielt sårbare perioder for barn og unge med 

funksjonsnedsettelser. Overgang fra familie til å inkludere barnehage, fra barnehage til 

skole, fra barneskole til ungdomsskole og senere videregående skole og til slutt arbeid og 

yrkesliv medfører endringer som bør forberedes og tilrettelegges i god tid. I disse fasene 

spiller individuell plan en viktig rolle.  For ungdom er det spesielt tre hovedutfordringer: 

frigjøringsprosess og innflytelse over eget liv, sosiale forhold og fritid og ungdommens 

vei fra opplæring til arbeid eller aktivitetstilbud 

 

Forskrift om habilitering og rehabilitering pålegger kommunene å ha en oversikt over 

innbyggernes behov for habilitering/rehabilitering og til å planlegge sin 

habilitering/rehabiliteringsvirksomhet (jfr. lov om helsetjenester i kommunen). Dette 

gjelder også de som rammes av funksjonsnedsettelser senere i livet samt deres familier. 

 

ANSVAR OG OPPGAVER  
(jfr. Lov om helse- og omsorgstjenesten, samt forvaltningsloven)  

  

Kommuneoverlege: Medisinsk-faglig rådgiver for helsetjenesten, herunder medisinsk 

rehabilitering. Autorisert helsepersonell har et selvstendig ansvar for sin virksomhet. 

Fastlege: Skal sørge for nødvendig primærmedisinsk utredning, forebygging, behandling 

og skal koordinere behovet for annen medisinsk hjelp til innbyggere på sin liste. Dette 

omfatter også samarbeid med ulike kommunale tjenester, og henvisning til og oppfølging 

etter behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Helsestasjonstjenester: Helsestasjon er et lovpålagt lavterskeltilbud som drives etter 

nasjonale retningslinjer og yter helsefremmende og forebyggende tjenester for gravide, 

barn/unge og deres foreldre. Helsestasjonsvirksomheten har som formål å forebygge 

medfødte og ervervede sykdommer og skader, samt å fremme barn og unges fysiske, 

psykiske og sosiale helse. Helsestasjon skal omfatte samarbeid om habilitering av barn og 

ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og personer med nedsatt 

funksjonsevne. Tidlig intervensjon er et mål for virksomheten. 

Helsestasjonsvirksomheten omfatter helseundersøkelser individuelt og i gruppe, 

hjembesøk, ulike grupperettede tiltak, kurs og opplæring, råd og veiledning samt 

skolehelsetilbud, helsestasjon for ungdom, smittevern og utenlandsvaksinering. 

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid er en prioritert oppgave.  

Frisklivssentralen: Tilbud om frisklivsresept inngår som en del av kommunenes 

helsetilbud. Fagansvarlig for frisklivsresept har helsefaglig høgskoleutdanning. Fastlegen 
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er nøkkelperson i ordningen. Samarbeid med primærhelsetjenesten, 

spesialisthelsetjenesten og andre aktører som for eksempel NAV er sentralt.  

Målgruppe for frisklivsresept er personer som ut fra en helsemessig vurdering har behov 

for hjelp til å endre adferd knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. 

Habilitering/rehabilitering: Kommunens oppgaver innen medisinsk rehabilitering og 

habilitering er å identifisere og følge opp personer med skade eller sykdom som kan føre 

til funksjonshemning. Dette innebærer også planlegging og gjennomføring av ulike tiltak, 

og med dette ansvar for å prioritere ressurser, plassere ansvar og tilrettelegge for 

tverrfaglig og tverretatlig samarbeid innen kommunen og mellom forvaltningsnivåene. 

Tiltak skal koordineres, og det skal sørges for kontinuitet i det medisinske 

re/habiliteringsopplegget. Dette er den prosessen som foregår for at en person med 

ervervede eller medfødt sykdom/skade/funksjonsnedsettelse skal oppnå best mulig 

funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet ut fra 

personens egen målsetting.  

Fysioterapitjenester: Kommunen har ansvaret for fysioterapitjenesten iht. Lov om 

helse- og sosiale tjenesten i kommunen. Tjenesten fordeles over privatpraktiserende 

fysioterapeuter (fysikalske institutter) og kommunalt ansatte fysioterapeuter, og 

organiseres i samsvar med vedtatte kommunale og interkommunale planer for 

helsetjenesten. 

Ergoterapitjenester: For å ivareta behovene til målgruppene har kommunen også 

ergoterapitjenester. Tjenesten organiseres i samsvar med vedtatte kommunale og 

interkommunale planer for helsetjenesten. Brukers egenaktivitet er både mål og 

virkemiddel i en ergoterapeutisk arbeidsprosess. Et vesentlig element i ergoterapi er 

kartlegging av brukerens ønsker eller mulighet for aktivitet. 

Sykepleie: Kommunen har et omfattende sykepleietilbud som gis både hjemme, i ulike 

botilbud samt i institusjon. Sykepleie er for mange fundamentet i rehabiliteringsprosessen 

med evnen til å lytte og kommunisere, individuell og empatisk tilnærming og emosjonell 

støtte. I tillegg ivaretar sykepleieren praktiske og grunnleggende behov som å få det 

nødvendige gjort, gjøre klar for, stille krav og legge til rette for deltakelse og 

koordinering av ulike tiltak.  

Øvrig helsepersonell som lege, vernepleier, sosionom, logoped/spesialpedagog, 

psykolog, synskontakt og hørselskontakt er viktige fagpersoner i det tverrfaglige 

samarbeidet innen habilitering/rehabilitering 

 

Tverrfaglig samarbeid betyr at flere faggrupper arbeider sammen på tvers av 

faggrensene og tilstreber en helhetlig tilnærming for ivareta brukeren som helhet og for å 

nå et felles mål  

Dette er særlig aktuelt med brukere som har diagnoser som påvirker flere funksjoner, og 

der det er viktig å se fysiske skader i sammenheng med brukerens psykiske og sosiale 

situasjon. Skal man tilrettelegge for at brukeren skal få et tilbud som dekker alle viktige 
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behov, og der de ulike tiltakene koordineres til en helhet, er det helt nødvendig at flere 

yrkesgrupper trekkes inn. 

Tverrfaglig samarbeid utfordrer til å dele av sin kunnskap med andre, noe som fordrer 

trygghet på eget ståsted, og å våge å være tydelig på det en kan, og samtidig ha en 

ydmykhet i forhold til grensene for egen kompetanse.  

Dette arbeidet kan foregå både i formalisert form (ansvarsgrupper og individuell plan), 

og/eller individuelt tilpasset etter den enkelte brukers behov.   

 

Spesialisthelsetjenesten 

Staten har ansvar for spesialisthelsetjenesten. Kommunehelsetjenesten henviser til 

spesialisthelsetjenesten ved behov. Det er et kontinuerlig behov for samhandling mellom 

helsenivåene, framover vil dette bli en stadig større utfordring. Et viktig bindeledd 

mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er tverrfaglige ambulerende 

funksjoner/team. Spesialisthelsetjenesten har Lærings- og mestringssenter samt 

habiliteringsenheter i ulike helseforetak. De er pålagt et ansvar for kompetanseoverføring 

til kommunalt nivå både system- og individrettet. 

 

 

STATUS I MODUM 

Innledning 

Modum kommunes visjon er: ”I Modum strekker vi oss lenger.” 

Modum er en lavinntektskommune med høye ambisjoner for de tjenestene vi tilbyr våre 

innbyggere. For å kunne innfri ambisjonene er det viktig med en sjenerøs, tydelig og 

inspirerende ledelse på alle nivåer. Samtidig må vi forvente arbeidstakere som er positive 

og kreative og villige til å strekke seg langt for å møte innbyggernes behov og sammen 

med lederne gi Modum kommune et godt omdømme. 

 

Kommunen prioriterer forebyggende folkehelsearbeid og attraktivitet for nye innbyggere 

(jfr.Kommuneplan/Økonomiplan og annet planverk) 

Planen for habilitering/rehabilitering/friskliv skal gi en oversikt over bakgrunn, lovverk 

og de tilbud vi har, samt antatte behov og omfang av brukere med behov for tjenester 

framover bl. Eldrebølgen. Den vil også si noe om behov for habiliteringstjenester, 

rehabiliteringstjenester og frisklivstilbud pr i dag. Kommunen gir tilbud om individuell 

plan, ansvarsgrupper og tverrfaglig samarbeid på ulike nivåer. I tillegg har kommunen 

iverksatt tiltak som ikke krever vedtak. Dette for å nå målet om tidlig intervensjon. 

Friskliv UNG-satsingen i Modum er et eksempel på igangsatt tiltak ”til venstre på 

tidsaksen.” 

Habilitering 
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Habilitering av brukere foregår i brukernes hjem, familier og i samfunnet forøvrig. Det er 

Seksjon Funksjonshemmede med avdelingene Ekornstua, Ressursboligen, Skolegata og 

Stadionveien som i samarbeid med Vikersund skole, avd. Blå, 

Helsestasjon/skolehelsetjeneste, PP-tjeneste, Ergo-/fysioavd og frivillige organisasjoner 

yter denne tjenesten.   

Noen barn/unge får behandling av privatpraktiserende fysioterapeuter, de fleste får 

behandling av de kommunale fysioterapeutene. De har i praksis ansvar for oppfølging av 

barn og unge, både vurderinger, veiledning, behandling og forebyggende tiltak. 

Det finnes ikke et register som gir fullstendig oversikt over antall og omfang av brukere 

av habiliteringstilbud i kommunen.  

Etter hvert som nyfødtmedisin utvikles vil flere små barn overleve, men ofte ha behov for 

habiliteringstjenester. Omfanget vil derfor være økende framover. 

Rehabilitering 

Rehabilitering av brukere foregår i brukernes hjem, dagsentre, institusjoner, og i 

samfunnet forøvrig. Frydenberg er kommunens rehabiliteringsenhet og gir tilbud om 

tverrfaglige rehabiliteringstjenester for voksne. Driften startet opp januar 2010. Det er 

utarbeidet inntakskriterier for opphold. Opplegget er tverrfaglig sammensatt med lege, 

fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleiere og hjelpepleiere som aktører, som sammen med 

brukeren utarbeider individuelt rehabiliteringsopplegg ut fra dennes målsetting for 

oppholdet. Det jobbes ut fra definisjonen: ”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.  

Frydenberg har døgntilbud innen rehabilitering.  Oppholdslengde avgjøres ut fra den 

enkeltes rehabiliteringsopplegg og behov.  

Det satses også på lærings- og mestringssenter og dagtilbud til brukere som i en periode 

trenger tettere oppfølging og økt innsikt i egen situasjon før de trenger en eventuell 

oppfølging gjennom frisklivsresept.  

Ergoterapeut og fysioterapeut gir også ambulante rehabiliteringstjenester i private hjem, 

på bo- og dagsenter og på sykehjemmet. Tjenestene består av kartlegging, 

veiledning/opplæring av annet personale samt operativ funksjon. 

Frydenberg har ved siden av døgntilbudet dagtilbud og kurs med ulike emner. Fysisk 

aktivitet og sosialt samvær er en viktig del av rehabilitering, og i 2011 åpnet Frydenberg 

kafé. 

Kartlegging av alle 75 åringer er et tilbud igangsatt høsten 2011. Dette er et tilbud som 

vil være årlig og med årlige oppfølgingssamtaler av de som allerede er kartlagte. 

 

Nav-boteam, Geithus bo- og dagsenter, Geithusberga, Katfos Arbeidssenter samt 

hjemmetjenesten gir tilbud om rehabiliteringstjenester til personer med rus- og eller 

psykiatri-problematikk. Brukere med rus og/eller psykiatri-problemer har lovpålagt rett til 

individuell plan. Det henvises også til annet kommunalt planverk som behandler rus og 
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psykiatri i et helhetlig perspektiv; Plan for psykisk helse, kommunal rusplan og 

boligsosial handlingsplan.  

Helsestasjon/skolehelsetjeneste 

Helsestasjonen omfatter helsetilbud til ca 2800 barn og unge samt deres foreldre. 

Fødselstallet i Modum er ca 140 per år. Det er tre helsestasjoner i kommunen; Åmot, 

Geithus og Vikersund. Helsestasjonen er sentral i tverrfaglig samarbeid rundt barn og 

unge med spesielle behov både i forhold til henvisning og oppfølging. I tillegg til 

individuell oppfølging deltar helsestasjon i ansvarsgrupper og arbeid med individuell 

plan. Tidlig innsats skal prioriteres. Oppfølging av barn og unge med 

funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom er både tid - og kompetansekrevende. For å 

bedre tverrfaglig kommunal samhandling for barn og unge med habiliteringsbehov har 

staten gjennomført et fylkesvis utdanningsprogram; TaKT. Dette deltok Modum 

kommune på i 2008. 

 

Frisklivssentralen (FLS) 

I nasjonal sammenheng er friskliv et relativt nytt element i kommunens helsetilbud. I 

Modum har man jobbet systematisk med satsing på frisklivstilbud siden 1996. Arbeidet 

ved Frisklivssentralen i Modum har hatt en sentral rolle i utvikling av friskliv nasjonalt. 

Helsedirektoratet har i brev til alle landets kommuner av mai 2010 anbefalt frisklivstilbud 

som ett av satsingsområdene som et ledd i opptrapping av samhandlingsreformen.  

FLS har tilbud til personer som trenger strukturert hjelp til å endre levevaner. 

Frisklivssentralen har fokus på hvordan positive helsefaktorer kan fremmes og fungerer 

som en kompetanseressurs og et kontaktpunkt for ulike tiltak innen 

helseadferdsområdene. 

Frisklivssentralen fungerer som en ”bro” mellom medisinsk behandling og individets 

mestring av egen helse.  Frisklivssentralen er en del av det individ- og grupperettede 

helsetilbudet.  Tilbudet skal styrke individets mestring av egen helse; primært gjennom 

veiledning og tilpassede tiltak. Tilbudet kan være behandlingsrettet ved etablert sykdom, 

eller forebyggende ved økt risiko for å utvikle sykdom. Tilbudet er aktuelt for personer 

med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk, Som for eksempel tidlig intervensjon ved 

identifisert sykdom. Personer med behov for en periode med tettere oppfølging og økt 

kunnskap knyttet til diagnose vil kunne benytte dagtilbud på Frydenberg før eventuelt 

frisklivsresept. 

Tilbudet kan også benyttes sekundær- og tertiærforebyggende. Sentralt i 

Frisklivssentralen arbeid er fokus på friskfaktorer, deltakermedvirkning, tilrettelegging 

slik at det blir enklere for flere å ta helsemessig gode valg.  

Ergo-/fysioterapiavdelingen 
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Til ergo-/fysioterapiavdelingen er det tilknyttet ergoterapeut, fysioterapeuter (hvorav en 

turnusstilling), ambulerende vaktmester samt en synskontakt. Til sammen er det 5.25 

årsverk, samt noe samarbeid med nav som gjør at det tidvis er flere personer knyttet til 

avdelingen. Fysioterapeutene er i størst grad knyttet til oppfølging, veiledning og 

behandling av barn. Ergoterapeuten jobber mest med hjelpemiddler og boligtilpasning for 

voksne i kommunen. Synskontakten er bindeleddet mellom hjelpemiddelsentralen og 

synshemmede i kommunen og skal tilpasse og søke på synshjelpemidler, gi opplæring i 

bruken og drive oppsøkende virksomhet av synshemmede. Ambulerende vaktmester 

leverer, reparerer og henter hjelpemidler samt deltar i boligtilpasning. I 2011 ble 2529 

hjelpemidler ble levert ut, 1068 ble levert inn. Alle hjelpemidler skal tilpasses og følges 

opp ettersom de er på utlån fra Nav. 

Modum kommune har 10.6 årsverk privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd 

fordelt på 8 institutter i Åmot, Geithus og Vikersund. Til sammen er det 19 

fysioterapeuter i kommunen, hvorav 15 har driftstilskudd. 

Det er et mål at det skal lages en plan for fysioterapitjenesten i kommunen. 

Leger 

I tillegg til kommuneoverlege er det 12 fastleger i kommunen. Disse har ved behov plikt 

til å henvise til bedriftshelsetjenesten. 

Psykolog 

Modum kommune har en psykolog i prosjektstilling, tilknyttet helsestasjonen. 

Målgrupper for psykologen i Modum kommunes helsetjeneste er gravide, barn og unge 

med deres familier samt pasienter innen rehabilitering. Å øke innsatsen rundt disse 

gruppene vil kunne føre til mindre helseproblemer knyttet til barns livsstil og psykiske 

helse samt mindre fravær og frafall i skolen og dermed også på sikt ha en effekt på 

arbeidsledigheten blant unge. Hjelp til familier på et tidlig tidspunkt kan også føre til 

færre barnevernsmeldinger. 

Ettersom det er mye samarbeid på tvers av avdelinger i kommunen vil også psykologen 

kunne delta i veiledning og kompetanseheving av fagfolk innen forebygging og 

rehabilitering. Dette vil bidra til økt kvalitet på tjenestetilbudet. Ved siden av benyttes 

også privatpraktiserende psykologer og psykologer i spesialisthelsetjenesten ved BUP 

(barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Ringerike) og poliklinikken ved Modum Bad.  

Koordinerende enhet habilitering/rehabilitering 

Forskrift for habilitering og rehabilitering pålegger kommunen å ha en koordinerende 

enhet for brukere som har langvarige og sammensatte behov for tjenester. Den skal være 

en synlig og tydelig adresse for henvendelser fra innbyggere og spesialisthelsetjenesten. I 

helse- og sosialetaten er det etablert en funksjon som koordinerende enhet for personer 
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med habiliterings- og rehabiliteringsbehov. Det skilles mellom gruppen barn og ungdom 

(0-18) samt voksne og eldre. Seksjon funksjonshemmede har koordinerende ansvar for 

barn og unge, Frydenberg har ansvaret for de eldre 

I sektorovergripende saker av prinsipiell karakter, eller saker hvor det er vanskelig å finne 

fram til enighet, koordineres disse av etatssjefer og rådmannen. 

Ambulant rehabiliteringsteam  

Rehabilitering handler om å mestre livet der livet leves, det vil si hjemme. Et 

rehabiliteringsopplegg tar derfor utgangspunkt i den virkeligheten brukeren møter når han 

eller hun er tilbake i hverdagen, og her spiller ambulant rehabiliteringsteam en viktig 

rolle.  

I samarbeid med brukeren er målet å utarbeide en helhetlig plan, som bygger på 

brukerens egne ressurser og interesser. Denne vil synliggjøre behov, tiltak og mål for 

pasientens videre rehabilitering.  

Teamet er tverrfaglig sammensatt av sykepleier- ergoterapeut – fysioterapeut evt. 

flere/andre ved behov. Teamets oppgaver er kartleggingsbesøk i hjemmene, råd og 

veiledning. Ambulant rehabiliteringsteam danner på denne måten en  forbindelse mellom 

behandlingsenheten og hjemmet. I tillegg skal teamet være bidragsyter for andre (både 

brukere, hjemmebaserte tjenester og/eller andre) i forhold til opplæring og videreføring 

av rehabiliteringstiltak. 

Teamet gir også råd og veiledning i forhold til forebyggende tiltak (kurs), har dagtilbud 

Ambulant rehabiliteringsteam er lokalisert på Frydenberg, hvor en vil ha samlet 

spesialkompetanse i kommunen. Det vil også kunne gi mulighet for kartlegging (alle 

75åringer) av eldre i kommunen.  

NAV 

NAV-kontoret er etablert i Åmot og startet driften høsten 2009. NAV er en enhetlig 

tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og 

aktiv virksomhet. På NAV-kontorene jobber ansatte fra Arbeids- og 

velferdsetaten og kommunen sammen om å finne gode løsninger for brukerne.  

Lavterskeltilbud 

Kommunens eget kulturhus tilbyr ulike alternativer; kino, teater, konserter og annet. I 

tillegg har Modum bad og andre mange kulturelle tilbud. Idrettslivet i kommunen er 

allsidig. Frisklivtilbud som kul-turen og Turistforeningens ”Ut på tur Modum” og 

”Søndagens skitur - Et samarbeid mellom lag og foreninger og kommune” er eksempler 

på lavterskeltilbud. 

Spesialisthelsetjenester  
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Ved behov henvises det til spesialisthelsetjeneste både for behandling og veiledning i 

forhold til enkeltpersoner. I tillegg samhandles det med spesialisthelsetjenesten på 

systemnivå for å forbedre tjenestetilbud og organisering av disse. 

Fagutvikling / forskning 

Gjennom kommunens kompetanseplan legges grunnlaget for å avdekke 

kompetansebehov og mangler, samtidig som en kan sikre tilføring av kompetanse det er 

behov for. I tillegg er det nødvendig med kontinuerlig faglig oppdatering for å sikre 

faglig kvalitet og forsvarlighet. Kompetanseheving kan foregå både på kommunalt og 

interkommunalt nivå og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.  

Modum kommune er med i samhandlingsprosjektet ”Vi samler trådene” mellom 6 

nærliggende kommuner, hvor også kompetanse er tema. 

Økonomi 

Kommunens tjenester dekkes gjennom vedtatt budsjett, eksterne ressurser (fra stat, fylke, 

private organisasjoner) og andre ulike tilskuddsordninger. Samfunnet er hele tiden i 

endring og påvirker de økonomiske utsiktene. For å videreutvikle tjenester innen 

habilitering / rehabilitering / friskliv kreves det både kompetanse og økonomiske 

ressurser. Kommunen må også ha kunnskap om hva som finnes av tilskuddsordninger, 

hvor en skal henvende seg og hvordan søknader skal fylles ut. Slike ordninger bør 

utnyttes i større grad. 

 

Brukerorganisasjoner 
De fleste brukerorganisasjoner har ulike satsningsområder innen habilitering og 

rehabilitering. I forbindelse med planarbeidet har 5 lokale brukerorganisasjoner kommet 

med skriftlige innspill: 

Mental helse: 

Det er viktig å inkludere rehabilitering innen psykisk helse. Mental helse ønsker fortsatt 

en prioritering på dette området og på brukerstyrte rehabiliteringstiltak. 

Det er også behov for ambulant team som kan gi tverrfaglige rehabiliteringstjenester i 

brukerens nærmiljø. I tillegg er det ønskelig med offentlig finansierte 

dagsentre/aktivitetssentre. 

Brukerorganisasjonen mener det fortsatt må være fokus på styrking av tiltak for barn og 

unge slik at behovet for tjenester blir fanget opp tidlig. Det er også behov for bedre 

behandlingstilbud for barn lokalt, økt kompetanse, bedre kontinuitet og bedre oppfølging 

i tillegg til at brukere med behov for sammensatte tjenester får individuelle planer.  
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Midtfylke lokallag av Norges Blindeforbund: 

Lokallaget mener at synskontaktstillingen i kommunen må videreføres som fast stilling 

etter prosjektperioden er over. Det er også meget viktig at synshemmede blir henvist til 

rehabiliteringsavdelingen i Blindeforbundet for å få en fullverdig synsrehabilitering.  

Diabetesforbundet: 

Det er ønskelig med egen diabetessykepleier i kommunen samt et Lærings- og 

mestringstilbud på kommunalt nivå. 

LHL: 

Det er viktig med habilitering av barn og unge med ”usynlige” funksjonsnedsettelser. 

Helsesøster må ha kompetanse og bruke denne konstruktivt. Det er også viktig å 

forebygge sekundære plager og styrke brukerne psykisk i forhold til utfordringer som 

mobbing, angst og sosiale vansker. 

Rehabiliteringsarbeidet må være et samarbeid med ulike hjelpeinstanser i kommunen slik 

at ulike sektorer som skole og teknisk etat også er trukket inn. 

Modum og Sigdal hørselslag: 

Hørselskontakttjenesten er viktig og må videreføres. 
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UTFORDRINGER OG TILTAK 
 

Opprette Lærings – og Mestringssenter (LMS) på kommunalt nivå 

Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en viktig møteplass for brukere, deres familier 

og fagpersonell. Senteret bør tilby informasjon og opplæring i form av kurs og grupper, 

og skal også være et sted hvor fagfolk kan bli bedre til å lære fra seg. Det skal bygge på 

erkjennelsen av at opplæring og gode metoder for mestring er like viktig som medisinsk 

behandling. Dette gjelder for mennesker med kroniske lidelser eller langvarige 

sykdommer. Slik opplæring er også viktig for pårørende. 

Det tilstrebes opprettelse av LMS, lokalisert på Frydenberg. Dette må gjennomføres i 

samarbeid med LMS på regionalt nivå og i samarbeid med ulike brukerorganisasjoner. 

 

Tiltak Prioritet Ansvar Iverksettes fra 

Opprettelse lærings og 

mestringssenter 

2 Frydenberg 2012 / 2013 

 

Psykolog i kommunehelsetjenesten 

Psykologtilbud innen spesialisthelsetjenesten er i praksis vanskelig tilgjengelig for eldre. 

Her har kommunepsykologtjenesten en viktig funksjon, i samarbeid med andre 

kommunale tjenester. Eldre mennesker trenger også tilgang på psykologtjenester. 

Reaksjoner knyttet til tap av funksjoner og sosiale nettverk og redsel for å havne i en 

hjelpeløs tilstand, er vanlig hos de eldre. Det vil kunne gi flere eldre en bedre hverdag å 

utvikle psykologtjenesten i kommunen til også å omfatte denne brukergruppen. 

 

Tiltak Prioritet Ansvar Iverksettes fra 

Utvikle psykologtilbudet 2 H/S sjef 2014 

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

De siste årene har helsestasjonen og skolehelsetjenesten blitt pålagt flere oppgaver. 

Samtidig har samfunnsstrukturen og andre faktorer økt behovet for helsesøster i skolene. 

Rammebetingelsene har derfor endret seg betydelig. De anbefalte normtallene for 

tjenesten viser at både helsestasjonen og skolehelsetjenesten er for lavt bemannet i 

Modum kommune. Tidlig intervensjon kan forebygge senere psykiske problemer og 

livsstilsplager. For å sikre tidlig intervensjon og oppfølging av barn og unge både med og 
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uten funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom bør helsestasjon, skolehelsetjeneste og 

psykologtjenesten styrkes og utvikles i tråd med nasjonale føringer.  

 

Tiltak Prioritet Ansvar Iverksettes fra 

Styrking av helsestasjon , 

skolehelsetjeneste og 

psykologtjeneste 

2 H/S sjef, 

Helsestasjon 

2012 

Samhandling / samarbeid / brukermedvirkning 

Samhandling og kobling av ressurser er avgjørende for å kunne tilby gode tjenester og 

tilbud innen habilitering, rehabilitering og friskliv. I tillegg til de kommunale tjenester og 

tilbud finnes det i Modum mange frivillige og private aktører med mye kompetanse. 

Opprettelse av kommunalt lærings- og mestringssenter vil føre til større grad av 

samhandling. Målet er at ressurser kobles slik at flere nyttiggjør seg av den kompetansen 

og de tilbud som finnes. I tillegg vil man oppdage hvilke tilbud som det til enhver tid er 

behov for. Et kommunalt lærings- og mestringssenter vil gjøre det lettere for flere å 

komme ”et steg videre” i ”trappa” (se illustrasjon), sikre større grad av flyt og øke 

treffsikkerheten i forhold til etablering av nye tilbud.  Samhandlingsreformen av 2012 

plikter kommune og sykehus til å samarbeide i større grad. Prosjekter både mellom 

kommune- og spesialisthelsetjenesten og interkommunale prosjekter er viktige bidrag i 

samhandlingsopplegg. 

I Samhandlingsreformen beskrives lærings- og mestringstilbud som ”kurstilbud og 

selvhjelpsgrupper for ulike brukergrupper eller fagpersoner, mestringskurs, 

innføringskurs for likemenn, veiledere og livsstilskurs. Aktivitetene må henge sammen 

med øvrig tilbud i lokalmiljøet. Lærings- og mestringssentrene i kommunene kan ivareta 

en viktig koordineringsfunksjon hvor samarbeid med frivillige organisasjoner er sentralt.” 

Brukerundersøkelser kan også være et viktig verktøy. I tidligere brukerundersøkelser har 

det vært tydelig at kommunikasjon generelt er en utfordring som bør få større fokus. 

Dette kan gjelde ulike  typer problemstillinger i forhold til brukere med behov for 

koordinerte tjenester, for eksempel hos familier med barn med IP. 

 

Tiltak Prioritet Ansvar Iverksettes fra 

Økt samhandling mellom 

kommunale tjenester og 

frivillige/private aktører 

1 H/S sjef, 

tjenesteytere,  

2012 

Økt samhandling mellom 

kommune og 

spesialisthelsetjeneste 

1 H/S sjef, 

tjenesteytere 

2012 

Bruk av brukerundersøkelser 2 Virksomhetsleder, 

H/S sjef 

2012 
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Kriterier for de ulike tjenestene 

Det skal utarbeides kriterier for tildeling av tjenester. Bruk av ADL- kriterier vil gi større 

grad av individuelt tilpassede tilbud. ADL er en forkortelse for Activity of Daily Living 

og brukes internasjonalt som en felles betegnelse for å beskrive og vurdere en persons 

evne til å klare å utføre ulike aktiviteter i dagliglivet. 

Eksisterende kriterier skal benyttes, i tillegg skal det utarbeides nye der det mangler eller 

er behov.  

Størst mulig grad av forutsigbarhet skal tilstrebes i tjenestetilbudet. 

Tildeling av tjenester basert på aksepterte kriterier og godt skjønn vil oppleves mer 

rettferdig. 

 

Tiltak Prioritet Ansvar Iverksettes fra 

Videreutvikle kriterier for de 

ulike tjenestene 

3 Virksomhetsledere  2012 

Kompetanse 

Det må alltid være personell med kompetanse til å dekke behov som til en hver tid er 

tilstede, dersom en ikke har denne kompetansen MÅ den skaffes. 

Det må være økonomi til å heve kompetansen det er behov for. Et eksempel er 

manglende formell kompetanse innen tverrfaglig samarbeid. 

Tjenestetilbud for brukere med 
habilitering/rehabiliteringsbehov i 
primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, 
hjemmetjenesten, bo- og dagsenter, NAV med 
flere. 

Frydenberg korttid/dag 

Frisklivsresept 

Lavterskeltilbud 

Egenmestring 

Tjenestetilbud på ulike 
hab-rehab-frisklivs nivå 
i Modum 
”et steg videre til trygghet 
og selvstendighet” 
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Det er nødvendig med kontinuerlig faglig oppdatering for å sikre faglig kvalitet, 

forsvarlighet og utvikling av tjenestetilbudet.  

 

Tiltak Prioritet Ansvar Iverksettes fra 

Kompetanseutvikling  kontinuerlig H/S sjef 2012 

Internkontroll 

Kommunen har en kontinuerlig utfordring i forhold til å gi brukeren rett tjeneste på rett 

sted til rett tid med god kvalitet. Virksomhetene skal etter forvaltningsloven ha den 

internkontroll, som er nødvendig” for å sikre etterlevelsen av sosial- og 

helselovgivningen. Kravet til internkontroll er et funksjonelt krav, og vil ha en 

kvalitetssikrende effekt. 

Viktige tiltak er kartlegging, avviksmeldinger og annen dokumentasjon  

 

Tiltak Prioritet Ansvar Iverksettes fra 

Internkontroll kontinuerlig Alle 2012 

Tjenestekvalitet 

Det kommunale ansvaret for helse- og omsorgstjenester er omfattende, og det 

kommunale tjenestetilbudet er komplekst og sammensatt. Kommunal selvstyre gjør at 

kommunene har en stor grad av frihet med hensyn til hvordan tjenestene organiseres. 

Tjenestekvalitet handler om hvordan brukerne opplever behandling, omsorg, service og 

tjeneste til tross for sykdom og aldring. Kvaliteten på tjenester avhenger blant annet av 

kvaliteten på møtet mellom tjenesteyter og tjenestemottaker, og relasjonen som skapes i 

dette møte. Det har i kommunen foregått et betydelig arbeid med å måle kvaliteten på de 

tjenestene som tilbys, jfr. Kvalitetsindikatorene som skal utvikle og forbedre 

tjenestetilbudet.  

 

Tiltak Prioritet Ansvar Iverksettes fra 

Tjenestekvalitet kontinuerlig Alle 2012 

Utvikling / videreutvikling Lavterskeltilbud 

Det eksisterer ulike definisjoner og tilnærminger til begrepet lavterskeltilbud som 

kjennetegnes ved direkte hjelp, oftest uten henvisning, venting og lang 

saksbehandlingstid. Lavterskeltilbud bør være tilgjengelig for alle og bør kunne tilby 

tidlige og adekvate tiltak, samt være en "los" videre i systemet for brukere, pårørende, 

familier, nettverk og lokalmiljø. Det bør være høy grad av brukerinvolvering og aksept 

for brukerens ønsker/behov. 
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For kommunen er det viktig med utvikling og videreutvikling av tiltak for å styrke barn 

og unge med funksjonsnedsettelser og deres familier. Eksempler på eksisterende 

lavterskeltilbud er ”aktiv ung”, foreldreveiledning, ulike fritids- og miljøterapitilbud. 

 

Tiltak Prioritet Ansvar Iverksettes fra 

Utvikling/videreutvikling 

Lavterskeltilbud 

kontinuerlig Alle 2012 

Universell utforming  

Definisjon på universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik 

måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for 

tilpassing og en spesiell utforming. 

Hensikten med lovkravet og tidsfristene som dette innebærer, er å forenkle livet for alle 

ved å lage produkter, kommunikasjonsmidler og bygde omgivelser mer brukbare for flere 

mennesker. Dette er også et kommunalt satsningsområde. 

 

Tiltak Prioritet Ansvar Iverksettes fra 

Universell utforming (lovkrav) kontinuerlig Alle 2012 
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Oversikt tiltak 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
 

 Folkehelseprofil for Buskerud og Modum 

 Brukerorganisasjonenes innspill 

 

UTFORDRINGER PRIORITET ANSVAR 

   2012 2013 2014 2015 

Opprettelse av LMS 

(lærings- og mestringssenter) 

2 

 

Frydenberg X X   

Psykolog i 

kommunehelsetjenesten 

2 

 

HS-sjef   X  

Styrking av helsestasjon og 

skolehelsetjeneste 

2 

 

HS-sjef X    

Økt samhandling 

- mellom kommunale tjenester 

  og frivillige/private aktører 

-  mellom kommune og 

   spesialisthelsetjeneste 

-  Bruk av brukerundersøkelser 

 

1 

 

1 

 

2 

HS-sjef  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

  

Videreutvikle kriterier for de 

ulike tjenestene 

3  

 

Virksom- 

hetsledere 

X    

Kompetanseutvikling kontinuerlig HS-sjef X    

Internkontroll kontinuerlig Alle   X    

Tjenestekvalitet kontinuerlig Alle   X    

Utvikling/videreutvikling 

lavterskeltilbud  

kontinuerlig Alle   X    

Universell utforming 

(Lovkrav) 

kontinuerlig Alle   X    
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Vedlegg 1   Plan habilitering/rehabilitering/friskliv 
 

Modum kommune ved helse- og sosialetaten skal utarbeide en helhetlig plan 

– HELSE OG OMSORGSPLAN 2015. 

 

LHL Modum ønsker å peke på ett område som vi ser er en utfordring for 

Modum kommune. Det gjelder habilitering av barn og unge, hvor vi ønsker 

å minne om følgende:  

 

Barn som har ”usynlige” funksjonsnedsettelser som f.eks hjerte- eller 

lungesykdom oppleves ofte ikke som ”funksjonshemmet” av utenforstående.  

Det betyr likevel veldig mye for disse barnas utvikling at 

habiliteringsarbeidet tas på alvor, slik at kommunen gir et målrettet tilbud 

for å bygge opp og støtte fysiske, psykologiske og sosiale funksjoner hos 

disse barna og hjelper dem til å få en best mulig funksjons- og 

mestringsevne i oppveksten.   

 

 Det er kjent at mange av disse barna kan ha problemer enten på grunn 

av vedvarende sykdom, eller som følge av sykdommen og 

behandlingen av denne. Disse barna og deres foreldre kan ha behov 

for hjelp fra et tverrfaglig team i det kommunale apparatet (som f.eks 

fysioterapeut, psykolog, spesialpedagog, ergoterapeut og sosionom) i 

tillegg til fastlege og spesialisthelsetjeneste. Derfor bør de etter 

initiativ fra helsesøster og/eller foreldre vurderes av et tverrfaglig 

team en tid før oppstart i barnehage, skole og før overgangen til 

videregående skole.  

 

 Helsesøster vil vanligvis være de første som møter disse barna og 

deres foreldre.  Hos helsesøster bør foreldrene få informasjon om hva 

som er kommunens tilbud til dem og deres barn, i form av samtaler og 

f.eks en brosjyre i tillegg. Foreldrene vil ofte ha mange bekymringer 

om fremtiden for sitt barn, og helsesøster kan lette mange av disse 

bekymringene dersom det er et godt og gjennomtenkt 

habiliteringsarbeid fra kommunens side.  
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 Men først av alt må de ulike kommunale funksjoner selv, se hva som 

er deres ansvar i habiliteringen av disse barna, samordne seg og sitt 

tilbud og målbære det overfor foreldregruppen via helsesøster.    

 

Hjerte/ lungesyke barn kan ha utfordringer som er direkte knyttet til 

sykdommen, i form av de har nedsatt anstrengelsestoleranse både ved fysisk 

aktivitet og ved konsentrasjon og læring: De orker rett og slett ikke like mye 

som friske jevnaldrende.  

 

De kan også ha tilleggsproblemer som følge av dette. Det kan være 

nevrologiske problemer som gir lærevansker og dårligere motoriske 

ferdigheter. Men det kan også være psykososiale problemer; mobbing, angst 

og vansker med å henge med i kameratflokken. 

 

Kommunen bør ha som mål å bruke sin kompetanse og ressurser for å 

forebygge flest mulig av disse utfordringene i forkant, før de blir en 

belastning for barnet/ foreldrene.  

 

Vi er redd noen foreldre nå opplever at ressursmangel og manglende 

samordning gjør kommunen til en motpart når den burde være en støtte.  

Tilrettelegging og habilitering for disse barna innebærer at særlig 

undervisnings- og helse/sosial- sektoren må samarbeide, dele ansvar og 

finne plass for nødvendige tiltak innenfor sine budsjettrammer.  

 

 

 

For LHL Modum    

Kari Warhuus Romkes 
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Vedlegg 2   Plan habilitering/rehabilitering/friskliv 
 
Modum diabetesforening vil gjerne spille inn følgende. 

 

1. Det bør i Helse og omsorgs-staben være en pleier med 

diabeteskompetans. 

Statistisk har Modum i overkant av 450 som har diabetes.   

Daibetesforeningen har kontakt med i underkant av 150.  Det er absolutt 

behov for diabeteskompetanse i staben.  I denne sammenhengen viser vi 

til brev som vi for et par år siden sendte til Kommunalt rås for 

funksjonshemmede, 

 

 

2.  I tråd med samhandlings-planene bør Modum (eventuelt i samarbeid 

med 

nabokommuner) arbeide for et "Lærings og mestrings"-tilbud for de store 

kronikergruppene.  Tilbudet bør bygges ut i samarbei med Lærings og 

Mestringssenteret på Ringerike sykehus 

 

3. Diabetesforeningen ønsker seg et "kontor" sammen med andre 

pasientforeninger.  Et slikt kontor kunne ligge på Frydenberg, eller 

aller helst sentralt i Vikersund eller Åmot.  Får en til et Lærings og 

mestringssenter, bør kontoret ligge i sammenheng med dette. 

 

 

For diabetesforbundet Modum 

 

Jørgen Korsvik 

Sekretær 
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Vedlegg 3   Plan habilitering/rehabilitering/friskliv 
 

Omsorgsplan 2015,innspill fra Midtfylke lokallag av Norges Blindeforbund. 

 

Tiltak for synshemmede innbyggere:  

Synskontakt: Etter at prosjektperioden med regional synskontakt  for 2010 – 2011 er 

avsluttet,ansettes synskontakt i egen, permanent  stilling ,gjerne i regionalt samarbeid. 

Synskontakten skal via hjemmebesøk foreslå / tilpasse synshjelpemidler,søke HMS, 

formidle og gi opplæring i bruk av hjelpemidlene. 

 Det er helt nødvendig at synskontakten har kapasitet til å kurses/sette seg inn i alle 

synshjelpemidler  for å gi tilstrekkelig veiledning. 

Synskontakten må drive oppsøkende virksomhet,det finnes mange synshemmede  i 

Modum som ikke får den  

   hjelpen de trenger.  

Synskontakten skal skrive individuelle planer,delplan syn. 

 Hvis synskontakten har nødvendig kompetanse og kapasitet, er det ønskelig at det kan 

undervises i data med synstekniske hjelpemidler og drive undervisning i punktskrift.  

 Synskontakten må henvise synshemmede videre til Rehabiliteringsavdelingen ved 

Norges Blindeforbund og til Rehabiliteringskontakten  i Buskerud. 

 

Synsrehabilitering: 

  Det finnes kun ett  rehabiliteringssenter på Østlandet  for rehabilitering av 

synshemmede. Det er Hurdal Syn – og Mestringssenter. 

 Alle synshemmede som er i stand til daglig pleie og stell av seg selv,får gratis 

synsrehabilitering . Folketrygden og Norges Blindeforbund dekker alle utgiftene 

Her får ssynshemmede opplæring  og trening i å mestre hverdagen ved hjelp av nye 

teknikker og hjelpemidler . 

Det undervises i mobility inne og ute.Adl,håndarbeid og håndtverk, nye lese – og 

skrivemetoder,data,punktskrift ,sorgbearbeiding, hjelpetiltak osv.,- Kort sagt: Motivering 

og trening til et aktivt liv med mestring og trivsel.  Det er også svært viktig å treffe andre 

som er i samme situasjon og få hjelp av velfungerende,synshemmede 

rehabiliteringsassistenter. Det gir mot i den nye tilværelsen. 

 

 Norges Blindeforbund har en synshemmet rehabiliteringskontakt som drar på 

hjemmebesøk til alle synshemmede som ønsker det. Han gir viktig informasjon om 

hjelpetiltak ,hjelpemidler og veien ut av isolasjon. 

Helsepersonell må henvise synshemmede til Rehabiliteringsavdelingen ved Norges 

Blindeforbund og til rehabiliteringskontakten i Buskerud.  

På Hurdal Syn – og mestringssenter  holdes også  en rekke spesialkurs.Der er spesialkurs 

for slagrammede med synsskader, trafikkskadde med synsskader osv. På disse kursene er 

sykepleier og fysioterapeut til stede. 

Det holdes også temakurs for  mennesker med diabetes,hørselsskadde og  

spesialkurs for innvandrere med synskader som ikke kommuniserer på norsk.   
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Vedlegg 4   Plan habilitering/rehabilitering/friskliv 
 
Innspill fra Mental Helse  
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