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Lanseringsseminar
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Bakgrunn
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Prosessen
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• Arbeidsgruppe

• Fokusgrupper

• Referansegruppe

• Intern og ekstern høring

• Publisering

• Implementering



Hovedtemaer
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Samarbeid og 

kompetanse

Personsentrerte og 

individuelt 

tilrettelagte tjenester 

Habilitering og 

bistand i dagliglivet

Helseoppfølging

Livsfaser og -

overganger 

Samarbeid med 

familie, pårørende og 

verge 

Etikk  

Dokumentasjon og 

taushetsplikt  



Hvor sikter en nasjonal veileder?

Forsvarlig

Uforsvarlig

Prioriteringsrom

God praksis 

Forbedringsrom
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SKAL ELLER MÅ BØR KAN

Veilederen beskriver lovkrav og gir anbefalinger



Målgrupper

• mennesker med utviklingshemming, deres familie og pårørende

• ledere, fagansvarlige og andre beslutningstakere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, inkludert 

fastlegetjenesten og psykologtjenesten

• private virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester etter avtale med kommunen, inkludert 

tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

• ansatte/tjenesteytere som møter personer med utviklingshemming i det daglige

• elever og studenter innenfor helse- og sosialutdanningene

• verger og interesseorganisasjoner

• tjenester og sektorer som samarbeider med kommunale helse- og omsorgstjenester; 

habiliteringstjenesten, psykisk helsevern og øvrig spesialisthelsetjeneste, den offentlige 

tannhelsetjenesten, barnehage, skole, NAV og frivillig sektor
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Samarbeid og kompetanse
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Kommunen skal sørge for:

• Nok personell med rett kompetanse

• Tverrfaglig samarbeid

• Samarbeid om habilitering

• Etisk refleksjon

• Kommunikasjons- og relasjonskompetanse 

• Legge til rette for bruk av ASK

• Kompetanse på reglene om samtykke



Personsentrerte og individuelt tilrettelagte 

tjenester
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Kommunen skal:

• Legge til rette for at personer med utviklingshemming kan 

utøve selvbestemmelse

• Sørge for medvirkning i planlegging, utforming, 

gjennomføring og evaluering av egne tjenester

• Medvirkning på systemnivå

• Legge til rette for en aktiv og meningsfull tilværelse

• Vurdere tillitsskapende tiltak overfor tjenestemottakere som 

takker nei til nødvendig bistand 



Livsfaser og overganger
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Kommunen skal:

• Legge til rette for en god start for barnet og familien

• Bidra til gode barne- og ungdomsår

• Legge til rette for en god overgang når tjenestemottaker blir 

voksen

• Bistå i valg, utforming og tilrettelegging av bolig

• Bidra til å få jobb eller dagaktivitetstilbud

• Legge til rette for en god alderdom



Habilitering og bistand i dagliglivet
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Kommunen skal:

• Legge til rette for god ernæring

• Legge til rette for fysisk aktivitet

• Legge til rette for god seksuell helse

• Arbeide systematisk for å forebygge rusmiddelproblemer

• Arbeide systematisk for å beskytte mot vold og overgrep

• Arbeide systematisk for å forebygge utvikling av utfordrende 

atferd

• Legge til rette for bruk av velferdsteknologi 

• Bistå med å mestre personlig økonomi



Helseoppfølging 
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Kommunen skal:

• arbeide for å fremme helsekompetanse 

• legge til rette for årlig helsekontroll

• fange opp tegn på mistilpasning og sykdom 

• forberede og følge opp medisinsk utredning, 

behandling, habilitering og rehabilitering

• bistå med legemiddelhåndtering

• legge til rette for god munn og tannhelse 

• sørge for lindrende omsorg ved livets slutt  



Samarbeid med familie, pårørende og verge 

Kommunen skal:

• Legge til rette for godt samarbeid med 

pårørende

• Tilby veiledning og avlastning til pårørende

• Sørge for oppfølging av søsken som pårørende 

og etterlatte

• Legge til rette for et godt samarbeid med verge



Dokumentasjon og taushetsplikt
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Relevant og nødvendig 
dokumentasjon

Taushetsplikten Unntakene fra 
taushetsplikten



Bonusmateriale
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naku.no/temasider-om-helsedirektoratets-veileder

Helsedirektoratet 18

https://naku.no/temasider-om-helsedirektoratets-veileder
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helsedirektoratet.no

Kontakt: Therese Opsahl Holte, thh@helsedir.no, mobil 92097566

mailto:thh@helsedir.no

