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RI Norge har som formål å utgjøre et nettverk mellom offentlige instanser, forvaltningsnivåer,
faggrupper, fagforeninger og brukerorganisasjoner som arbeider med habilitering og
rehabilitering og miljøer som driver slik virksomhet i andre land.
Organisasjonens målsetting er å fremme utvikling innen fagområdet habilitering og rehabilitering
og tjenestetilbudet til brukere med behov for slik bistand ved:







fremme kontakt mellom fagpersoner, faglige institusjoner, brukere og myndigheter
arrangere møter med foredrag og diskusjoner
arrangere kurs/seminarer/dugnader mv.
initiere undersøkelser og andre tiltak innen området
samarbeide med andre organisasjoner med lignende formål
delta aktivt i Rehabilitation International og tilliggende organer

Definisjon:
Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens
egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse
sosialt og i samfunnet.
(Kilde: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Kapittel 2 § 3 Definisjon av habilitering og rehabilitering (2011)
Interessepolitisk arbeid










Arbeide for å sikre en helhetlig rehabilitering hvor alle elementer i
rehabiliteringsprosessen henger sammen.
Gi innspill til aktuelle instanser i saker hvor rehabilitering er satt på dagsorden.
Bruke aktivt FN konvensjonen for funksjonshemmede.
Følge opp jobbstrategien og styrke den yrkesrettede rehabiliteringen.
Arbeide for å få gode kvalitetssikringssystemer innen rehabiliteringsfeltet.
Arrangere konferanse høsten 2016 og våren 2017 med aktuelt tema.
Følge opp RIs uttalelse om arbeidet med opptrappingsplanen for rehabilitering.
Følge opp RIs uttalelse om Kommunereformen.
Følge den videre utviklingen av Kommunehelsetjenesten.

Organisasjonsarbeid


Rekruttere flere medlemmer.

Informasjonsarbeid




Drive aktiv markedsføring av RI på Facebook og eventuelt andre sosiale media.
Utvikle informasjonsskriv til medlemmene.
Profilere og synliggjøre RI Norge gjennom aktiv deltakelse i samfunnsdebatten.

Internasjonalt arbeid



Støtte RI Globals norske president i arbeidet og sikre videre økonomisk støtte fra
regjeringen.
Delta aktivt i RI Norden, RI Europa, RI Global og aktuelle kommisjoner i RI Global.

