
INDIVIDUELL PLAN



Individuell plan

• Individuell plan ( hvordan dette er organisert/ følges opp/ koordineres)
• Formålet med individuell plan og koordinator

• Formålet med individuell plan og koordinator, jfr forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 
koordinator § 1, er å

• sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud

• sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse

• styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende

• styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer

• Koordinator er en tjenesteyter som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet samt 
framdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator oppnevnes i forbindelse med individuell plan, men skal også 
tilbys selv om vedkommende takker nei til individuell plan. Formålet med koordinator er det samme som for 
individuell plan.

http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%C2%A71
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/individuell-plan-og-koordinator/koordinator-i-kommunen-og-spesialisthelsetjenesten


Individuell plan

• Retten til individuell plan

• § 16 Pasientens og brukerens rettigheter

• «Pasient og bruker med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet 
individuell plan, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Vedkommende har rett til å delta i arbeidet med sin 
individuelle plan, og det skal legges til rette for dette, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Pårørende skal 
trekkes inn i arbeidet i den utstrekning pasienten og brukeren og pårørende ønsker det.

• Koordinerende enhets ansvar for alle pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester

• Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for 
tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Enhetenes overordnede ansvar for individuell plan og koordinator 
er sentralt. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og 
er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering.

• Koordinator i kommunen

• Koordinator i Spesialisthelsetjenesten

http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%C2%A716
http://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/%C2%A72-5
http://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/%C2%A73-1


Individuell plan

• §18 Ansvar for å utarbeide individuell plan

• «Kommunens helse- og omsorgstjeneste og helseforetaket har plikt til å sørge for at individuell plan etter § 1 
utarbeides for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 7-1, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og psykisk helsevernloven § 4-1.

• Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har det overordnede ansvaret for individuell plan, jf. § 6 og §
11.

http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%C2%A718
http://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/%C2%A77-1
http://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/%C2%A72-5
http://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%C2%A74-1
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%C2%A76
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/%C2%A711


Individuell plan

• Et ansvarsområdet som stadig er mer krevende med bakgrunn i overføringer fra spesialisthelsetjenesten i fht sammensatte og 
kompliserte lidelser både gjeldende barn og voksne, somatikk, psykisk helse og rus og personer med medfødte eller tidlig 
ervervede funksjonsnedsettelser

• Tildelingskontoret har meldt behov for en stilling som tjenestekoordinator for å systematisk arbeide med prosedyrer, opplæring, 
nettverk og nettbasert samarbeidsverktøy Visma Samspill for bedre oppfylle lovpålagte oppgaver enn det vi gjør i dag

• Gjelder både for barn og voksne

• Koordinerende utvalg for barn og unge etablert i 2021 – en viktig arena – men enda en vei å gå 

• For voksne er det behov for reetablering av arbeidet etter 2 år med pandemi 



Individuell plan
Det er ikke helt svart hav

380 aktive vedtak
• 89 under 18 år
• 291 over 18 år

• Det skjer mye god koordinering og ansvarsgrupper/IP som fungerer utmerket både for barn, unge og voksne
• Internt i kommunen og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten

• MEN det er utfordrende:
• å få oppnevnt koordinator
• å få etablert systematisk opplæring
• å ha en kultur for IP/koordinator/ansvarsgruppe som en implementert tjeneste og metodikk
• Forventningsavklaringer i fht formål med IP – ulik forståelse

• Vi har dette på dagsorden for 2022 – og kommer gjerne tilbake for oppdatering 
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