
Koordinerende enhet - Arnhild Daasvatn 1 

 Individuell plan og koordinering 

 

 

 

Fylkesmannen i Hedmark 

Heldagskurs 3.september 2015 



Koordinerende enhet - Arnhild Daasvatn 2 

Individuell plan 

Innhold: 

 
• Juridisk grunnlag for IP og koordinering 

• Verdigrunnlag for IP og koordinering 

• Etikk og holdninger – i koordinatorrollen 

• Kommunikasjon / samtale – vårt viktigste verktøy 

• Koordinatorrollen – hva innebærer den? 

• Litt om system for arbeidet med IP og ledelse 
– hvorfor er det så viktig? 
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Individuell plan   

 

Juridisk grunnlag for arbeidet med  

individuell plan og koordinering 

 

• Stortingsmelding 21 ”Rehabilteringsmeldinga” (1998) skapte grunnlag for 

paradigmeskifte innen rehabiliteringsfeltet 

 

• Forskrift av 16.12.11 ”Habilitering og rehabilitering, individuell plan og 

koordinator”  

 

• Forskrift av 19.11.10 ”Individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen 

 

• Gjeldende lovverk 

 

• Stortingsmelding 47 ”Samhandlingsreformen” legger føringer for videre 

satsing – sammen  med forskriftene (2009 – 2012) 
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         Individuell plan 
 

 

 

Rett til IP og koordinator: 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 

Lov om sosiale tjenester i velferdsforvaltningen § 28 

Lov om arbeids- og velferdsforvaltning § 15,3 

 

Plikt til IP og koordinator: 

Lov om spesialisthelsetjenesten § 2-5, 2-5a, 2-5b (KE) 

Lov om helse-/omsorgstjenesten i kommunene §7-1, 7-2, 7-3 (KE) 

Lov om psykisk helsevern § 4-1 

Helsepersonelloven §4 (delta) §38a (info) 

Lov om Barnevern § 3-2a 

 



Koordinerende enhet - Arnhild Daasvatn 5 

Individuell plan 
 

Forskrift om ”Habilitering og rehabilitering, individuell 

plan og koordinator” 

 

§1 Formålet med forskriften: 
 

• Sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og 

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

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

 

• Styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt 

pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå – eller på tvers 

av forvaltningsnivåene 

 

• Sikre at tjenestene tilbys og ytes: 

• Ut i fra et pasient- og brukerperspektiv 

• I eller nærmest mulig pasientens og brukerens vante miljø 

• Samordnet, tverrfaglig og planmessig 

• I en for pasientens og brukerens meningsfylt sammenheng 
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§2 Virkeområde – henviser til gjeldende lovgivning 

 

§3 Definisjon av 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 

pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best 

mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og 

deltakelse sosialt og i samfunnet” 

 

 

Forskrift om ”Habilitering og rehabilitering, 

individuell plan og koordinator” 
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§4 Pasient- og brukermedvirkning – legge til rette for deltakelse 

 

§5 Kommunens ansvar for habilitering og rehabilitering – 

planlegging og oversikt 

 

§6 Koordinerende enhet som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til 

pasienter og brukere med sosial-, psykososial eller medisinsk 

habilitering og rehabilitering 

 

Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for IP: 

•Oversikt / oppnevning 

•Opplæring 

•Veiledning 
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Forskriften kap 5: Individuell plan og koordinator: 

 

§16 Pasienten og brukerens rettigheter 

§ 17 Samtykke 

§ 18 Ansvar for å utarbeide IP 

§ 19 Innholdet i IP 

§ 20  Gjennomføringen av IP – ansvarsfordeling 

§21 Koordinator i kommunen 

§ 22 Koordinator i spesialisthelsetjenesten 

§ 23 Ansvar for å melde fra om behov for IP og koordinator 

 

 

 

Individuell plan 
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 Individuell plan 
 

Verdigrunnlaget  

for arbeidet med Individuell plan og koordinatorrollen 

 

•Empowerment 

•Mestring 

• Livskvalitet 

• Brukermedvirkning og selvbestemmelse 

• Respekt og tillit 

• Etikk og holdninger 
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Empowerment 

-ekspert i eget liv 

 Det engelske begrepet dekker mer enn 

maktmobilisering, myndiggjøring og egenmakt  

– det beste vi kommer frem til er istandsetting! 

 

 Våre roller som yrkesutøvere endres fra 

ekspertroller til veilederroller – vår  

kompetanse brukes i samhandling med bruker og målet  

er at vår kompetanse bidrar til at bruker mestrer! 

 

 Helhetlig rehabilitering fordrer et menneskesyn som 

gjenspeiler respekt for brukers integritet og autonomi  

- både i dialogen mellom bruker og tjenesteyter, og i  

utforming og tilrettelegging av tiltak. 

 

 

 

 

 

Individuell plan 
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Mestring 

Tre faktorer: 
 
1. Meningshelhet – det nytter å investere energi – må være 

delaktig for at dette skal oppleves… 

 

2. Begripelighet – verden er strukturert, gir mening – må være 
forutsigbart… 

 

3. Håndterbart – fornemmelse av handlekraft – dette kan jeg 
klare / kravene er ikke for store – må være 
belastningsbalansert… 

 

 

 

 
 

 

Individuell plan 

”Mestring er en målrettet handling eller 
samhandling som styrker egenverd og 
motstandskraft”     
Odd Erik Gjermundsson, forfatter, veileder og leder 

”Løvetannstiftelsen” 
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Livskvalitet  

– den enkeltes unike definisjon: 

 

” Opplevd mening med livet ” 

 

” Det som er viktigst for meg…” 

 

” Det som kan tenne livsgnisten hos 

meg ”. 

 

Verdier avspeiles i aktiviteter og 

relasjoner 

 – vårt oppdrag er å få tak i 

livskvaliteten for den enkelte som vi 

er koordinator for! 

Individuell plan 
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Individuell plan 

 

Brukermedvirkning er  

definert i St.m 21 som: 

 

 

”Rett til å selv bestemme over egne livsforhold”  

 

Samtidig: 

 Brukarmedverknad inneber at den enkelte sjølv har eit 
medansvar.  

 

 



Respekt og tillit 

 
Naturlig konsekvens av godt samarbeid 

mellom bruker og koordinator 

 

”Se om igjen” 
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Individuell plan 

 

 

Etikk og holdninger 

 

 – hvordan påvirker det arbeidet vi gjør 

som koordinatorer? 
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Individuell plan - Holdninger 

• Holdninger er det som sitter igjen når du har 
glemt det du har lært, holdninger er en måte 
å være på. 

 

• Våre holdninger avspeiles i våre handlinger 
og våre holdninger styrer våre handlinger. 

 

• Dette handler om deg og meg og om våre 
verdier. Dersom ikke verdiene forplikter, er 
de verdiløse. I verdiene ligger respekt, 
likeverd, tillit og rettferdighet. 
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Individuell plan - Etikk 

• Hva betyr etikken for deg i din jobb? 

• Hvilke etiske retningslinjer og prinsipper har din yrkesgruppe? 

• Hvilke etiske problemstillinger møter du i din hverdag? Hvordan løser du 
disse?  

 

Kort om 8-trinnsmodellen som er god ved etiske dilemma: 

1. Hva er situasjonen? 

2. Hvem er de berørte partene? 

3. Hvilke verdier og prinsipper står på spill? 

4. Hva er det etiske dilemmaet? 

5. Hva er handlingsalternativene? 

6. Hva kan konsekvensene bli? 

7. Hva bør gjøres av hvem og hvorfor? 

8. Hvordan bør saken følges opp? 
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Individuell plan 

 
 

 

 

Samtale og 

kommunikasjon 

 

- vårt viktigste verktøy som 

koordinatorer! 
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Individuell plan 

 
Kontaktetablering: 

 

 

 

 

Omhandler kunnskap om og ferdigheter i det å 
etablere en positiv relasjon, avhengig av blant 
annet disse områdene: 

 

 
                  

 

–Min personlighet        Mine    

og mine egenskaper      erfaringer 

         (realkompetanse) 

 

 

 

 
    

    

  Min yrkesfaglige bakgrunn 

       (formalkompetanse) 
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Individuell plan 

 

KONTAKTETABLERING - Viktige momenter i koordinatorrollen: 

 

• Likeverdig samarbeid 

– Bevisst på makt i koordinatorrollen 

– Skape tillit og god plattform for samarbeidet 

• Individualisering av hjelp 

– ikke generalisert eller rutinepreget hjelp 

• Evnen til å lytte 

– Evnen til å speile tilbake den enkeltes egne ord 

– Evnen til å stille åpne spørsmål og være genuint ute etter å få tak i hva som er 

viktig for den enkelte 

– Evnen til å oppsummere  for å sikre  at du har fått med deg hva som var viktigst 

• Forståelse og aksept - ikke moralisering 
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Individuell plan 

 

Kort påminning om samtalen: 

 

 

• Forberedt til samtalen 

• Prioriterte tema 

• Konkret målsetting med samtalen 

• Realistiske forventninger 

• Avklar hvor lenge samtalen skal vare  

• Snakk MED – ikke TIL  

• Vurder fysisk plassering 

• Oppsummer, omformuler, konkluder 

• Lag ny avtale 

• Ikke begynn på nytt tema rett før slutt 
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Individuell plan 
 

Hva hindrer den gode samtalen? 

 Usikkerhet, hva kan jeg ta opp?          

 Utrygghet, har jeg kompetanse nok? 

 Vi tror det er vanskeligere enn det er. 

 Moralisering 

 Lite evne til empati (involvering) 

 Liten evne til å lytte 

 Lite sensitiv 

 Kjemi 

 Kroppsspråk 

 Stemme 

 Språkform 

 Øyekontakt? 
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Individuell plan  
 

 

Koordinatorrollen 

- spennende, krevende, skummel og lærerrik: 

 

• Koordinatorrollen er kun aktuell i store og sammensatte saker, der flere 

faginstanser er involvert og bruker selv ikke makter å holde oversikt 

 

• Tjenestekontoret tildeler individuell plan og koordinator, søknad kartlagt av 

systemansvarlig / sammensatt team, her vurderes også hvor 

koordinatoransvaret skal ligge – i samråd med aktuell leder 

 

• Avklaring med egenleder før oppstart av saken 

 

• Koordinator skal ha aksept men bør ikke ha myndighet til å fatte vedtak 
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Koordinerende  
enhet 

Tjenestekontor mottar 
henvendelser om IP 

Rådgiverteam 
Systemansvar 

 

Levekår 

Fysio-
/ergoterapi 

Barnevern 

Omsorg NAV 

Avlastning 
Bo-tilbud 

BVT 
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               Krav til  personlig koordinator: 

 

 

Brukeren: 

Kunnskaper om  

brukerens behov, 

ferdigheter til å  

utvikle et godt  

samarbeid 

       Tiltaksnettverket: 

          Kunnskaper om det lokale  

           tiltaksnettverket 

                Ferdigheter i å  

               mobilisere ressurser 

Koordineringen: 

Ferdigheter i å planlegge og koordinere 

 

Individuell plan 
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Koordinators ansvar: 
 

• Felles undervisning – gjennomført før oppstart 

• Veiledning – også eget ansvar  

• Leder kjent med IP-ansvaret 

• Avklart sak m/ leder 

• Tildeling klar fra KE 

• Dokumentasjon viktig, info til bruker, samtykke og 
journalføring 

• Treffer bruker ved et hjemmebesøk eller avtalt sted 

– direkte arbeid i gang 

- avklarer forventninger til samarbeidet i første møte 

- leder møter 

- gir nødvendig info til involverte parter – forventer tilb.m 

- koordinerer samarbeidet 

- utarbeider IP sammen med bruker 

- er tilgjengelig pr. tlf og evt. mail – innen avklarte rammer 
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Viktig som koordinator: 

 

• Ikke utfør alle oppgavene selv - deleger!  

• Husk at ansvarlige for tiltak har fortsatt like stort ansvar for sitt 

område selv om du er koordinator – du samler trådene! 

• La andre bli informert. Du eier ikke saken, og du kan bli borte fra 

jobb. 

• Dokumentasjon svært viktig. 

• Du må kunne jobbe raskt og være til å stole på - det er derfor du 

har fått tillit. 

• Husk myndighetsområde, er du i tvil,  kontakt leder. 

• Navn og telefonnummer på nærmeste leder oppgis til bruker ved 

første besøk, slik at bruker kan klage ved uenighet. 

• Bør jobbe minimum 50% stilling for å sikre kontinuitet 

 

 

 

Individuell plan 



INDIVIDUELL PLAN: 
 

Brukers mål (satt opp sammen med 

bruker, koordinator og evt. pårørende) 

 
Tiltak og tiltakssplaner skal henge sammen med brukers mål i 

sin IP eks.: 

- Behandlingsplaner 

- IOP 

- Handlingsplan i NAV 

 

- Ansvarlig navn og nr, evalueringsdato skal nedskrives 
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   BEKLAGER! 

 

   Denne saken 

    er for stor  

     for meg! 

 

Individuell plan 
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Ledelse og systemansvar 
 

- Hva innebærer god ledelse av IP-

prosesser? 

- Konsekvenser – med og uten god 

ledelse…. 

- Hva er systemansvar? 

- Hvordan utnytte roller, samhandling og 

kommunikasjon best mulig i arbeidet med 

IP? 

- Makt i rollene – hvordan håndtere dette? 
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Ledelsens ansvar: 

• Kjennskap til IP – følge regelverket  

– gjelder både helse/omsorg, sosial, rus + psykiatri  

- ulik organisering innen NAV 

• Tilrettelegging for koordinatorene 

• Forventning til koordinatorene 

• Se og jobbe med motstand mot oppgaven 

• Videreutvikle arbeidet 

• Sørge for sjekkpunkt  

– går vi i riktig retning? 

• Kommunisere med  

– Egne ansatte 

– Systemansvarlige 

– Lederkollegaer 

– Samarbeidsparter 
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Viktige faktorer!  
• Forankring og forståelse for IP 

• Lederstøtte – veiledning - informasjon 

• Jevnt og trutt arbeid… og noen skippertak! 

• Plussegenskaper til plussferdigheter  

– fokus på ressurser fremfor skrekk og gru…! 

• Tilstrekkelig kunnskap om bruker, system og nødvendig opplæring 

(koordinatorrollen)  

– samt hjelpemidler 

• Tilstrekkelig vedlikehold / påfyll  

– både koordinator og system 

• Engasjement  

 - og litt kommunal fryd… :O) 



Koordinerende enhet - Arnhild Daasvatn 

  
34 

Individuell plan 

 

Kilder for utarbeidelsen: 

• Stortingsmelding 21 (1998-1999) Ansvar og meistring 

• Stortingsmelding 25 (2005-2006) Mestring, mening og muligheter 

• Stortingsmelding 47 (2009) Samhandlingsreformen 

 

• Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 

• Gjeldende lovverk 

 

• Nasjonal helse-/omsorgsplan 2011- 2015   

 

• Veileder for Individuell plan, Helsedirektoratet 2010 – venter på revidert som 
er ventet ferdig elektronisk høsten 2015 

• Koordinering av psykososialt arbeid, Statens helsetilsyn 2000 

 

Egne praktiske erfaringer 

 

Linker: 

• Lovverk – www.lovdata.no 

• Stortingsmeldinger – www.regjeringen.no 

• Veileder fra Helsedirektoratet – www.shdir.no/veiledere 

• Lovgrunnlag – Helsedirektoratet 

• IP i Arendal kommune 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-20102011.html?id=639794
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-20102011.html?id=639794
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-20102011.html?id=639794
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-20102011.html?id=639794
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-20102011.html?id=639794
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-20102011.html?id=639794
http://www.lovdata.no/
http://www.lovdata.no/
http://www.lovdata.no/
http://www.lovdata.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dok/regpubl.html?id=1751
http://www.regjeringen.no/nb/dok/regpubl.html?id=1751
http://www.regjeringen.no/nb/dok/regpubl.html?id=1751
http://www.regjeringen.no/nb/dok/regpubl.html?id=1751
http://www.shdir.no/publikasjoner/veiledere
http://www.shdir.no/publikasjoner/veiledere
http://www.shdir.no/publikasjoner/veiledere
http://www.shdir.no/veiledere
http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/habilitering-rehabilitering/individuell-plan/lovgrunnlag/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/habilitering-rehabilitering/individuell-plan/lovgrunnlag/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/habilitering-rehabilitering/individuell-plan/lovgrunnlag/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/habilitering-rehabilitering/individuell-plan/lovgrunnlag/Sider/default.aspx
http://www.arendal.kommune.no/Tjenester/Omsorg-og-sosiale-tjenester/Individuell-plan/


Gruppearbeid – Hedmark  

Oppgave 1 – Hvem er du som koordinator: 

 

 

- Hvem er du som koordinator – og hva gjør du bra? 

 

 

 

- Hva trenger du å bli bedre på - og hvordan? 
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Gruppearbeid – Hedmark  

Oppgave 2 – Arbeidet med IP i din kommune: 

 

 

- Beskriv kort hva som fungerer godt i din kommune 

ifht arbeid med IP og koordinator? 

 

 

 

- Hva trenger din kommune å bli bedre på? 
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Gruppearbeid – Hedmark  

Oppgave 3 – Arbeidet med IP - ledelse: 

 

 

- Hvordan får du bistand fra din leder i hverdagen som 

koordinator? 

 

 

- I arbeidet med IP og i koordinatorrollen – hva trenger 

du mer av fra din leder? 
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