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Bakgrunn

• Koordinerende enhet spesialisthelsetjenesten, sikre rutiner for 
individuell plan (IP) på helseforetaksnivå med mer (Veileder til 

IP, 2010). 

• Internt arbeidsseminar om IP i Helse Stavanger HF mai 2011

• Enighet om utarbeiding av felles interne retningslinjer for IP 

– føringer på både somatisk og psyk. med  

• Endret underveis, jf nye føringer i samhandlingsreformen

– utarbeidet forslag ut fra nye føringer med virkning etter 1.1.2012



Retningslinjer/prosedyre for IP i Helse 
Stavanger HF 

• Arbeidsgruppe for utarbeiding av retningslinjer

- Kari Helene Bjo Reinås, Kvinne barn div. Barnehabilitering, Østerlide

- Arne Leif Pedersen, Psyk. div. MIT 

- Magnhild Marie Torstensen, Psyk. div. DPS 

- Ellen Steinsbø, Medisinsk div. AFMR Lassa

- Margareth Olsen, Kir.div. ortopedisk avd. med rehab. som del av forløp

- Ingebjørg Ueland, FFU, Seksjon for samhandling, 

- Kjersti Eide, KE funksjon, leder av arbeidsgruppen og sekretær. 

• Deler av AU som referansegruppe: KE representanter fra kommune

- Hilde Ledaal, - Bjørg Elen Abrahamsen, - Gunn Vignes, - Kjell Inge Vestre 

- og brukerrepresentant i AU Olaug Haaland



Videre saksgang for foreløpig forslag til Retningslinjer/ 

prosedyre for IP i Helse Stavanger HF

• Foreløpig forslag fra arbeidsgruppen presenteres på
Møteplassen i dag 3. november 

• Har orientert i samhandlingsutvalget om pågående arbeid 

• Avvente forskriftsendringene
– Forskrift om habilitering og rehabilitering

– Forskrift om individuell plan og koordinator

• Avvente avklaring om egne retningslinjer for melding om IP 
til kommunen, som del av nye samhandlingsavtaler 

• Formelt godkjennes i organisasjonen i Helse Stavanger 

• Legges i Helse Stavangers elektroniske kvalitetssystem EQS 



Overordnede retningslinjer for IP og koordinator, Helse Stavanger HF

• Hensikt: Sikre at pasienter med behov for komplekse eller langvarige og 
koordinerte tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven får oppnevnt 
koordinator og får tilbud om utarbeidelse av individuell plan i samsvar 
med krav i helselovgivningen, og at helseforetaket ivaretar sine
forpliktelser i forhold til initiativ og deltakelse i prosessen. Målet med den 
individuelle planen er å bidra til et helhetlig, koordinert og individuelt 
tilpasset tjenestetilbud, herunder å sikre at det til en hver tid er en 
koordinator som har hovedansvaret for oppfølgingen av pasienten.

• Ansvar: KE overordnede ansvar ivaretas bl.a. ved at det utarbeides 
retningslinjer og prosedyrer som legges i helseforetakets 
kvalitetssiringssystem EQS. 

– opprette IP ansvarlig i den enkelte avdeling/post, KE innkaller IP 
ansvarlig til årlig IP seminar/ oppfølging, erfaringsutveksling med mer 

– Avdelingsledelsen i de kliniske avdelingene har ansvar for at 
retningslinjer og prosedyrer etterfølges



Forslag om egen prosedyre om gjennomføring i avd/post
• Det skal kun være en individuell plan. Det er kommunen som skal 

utarbeide IP 

• Ny bestemmelse om koordinator i spesialisthelsetjenesten

– Når det ut fra hensiktsmessighet oppnevnes koordinator som ikke er lege, skal 
koordinatoransvaret utøves i nært samarbeid med behandlingsansvarlig lege. (jf 
erstatter tidligere § om pasientansvarlig lege

– Uavhengig av om pasienten ønsker IP, har han/hun rett på koordinator i 
spesialisthelsetjenesten med koordinerte tjenester 

• Snarest mulig varsle KE i kommunen om at pasienten ut fra foretakets 
vurdering har rett på IP, journalføres

• Koordinator skal også varsle KE i helseforetaket

• Medvirkning fra helseforetaket i kommunenes arbeid med IP



Sjekkliste for god klinisk praksis for igangsette planprosess

• 1. Vurdere behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester 
2. Utpeke koordinator i helseforetaket 
3. Sjekke om vedkommende allerede har en plan 
4. Informere om retten til og hensikten med IP 
5. Innhente informert samtykke – dokumenteres på eget skjema 
6. Varsle KE i kommunen og KE i helseforetaket om behov for IP, 
journalføres 
7. Bidra til at det oppnevnes en koordinator i kommunen 
8. Samarbeidsmøte / nettverksmøte 
9. Bidra med dokumentasjon av helsetilstand og funksjonsnivå
10. Ved behov kan koordinator i helseforetaket bidra til utforming av 
planen  sammen med pasient og koordinator i kommunen 

• Når pasienten allerede har en plan: 
1. Innhente planen 
2. Kontinuerlig dialog med koordinator i kommunen 
3. Bidra med dokumentasjon av helsetilstand og funksjonsnivå

– særlig ved endringer



Hensiktsmessig melding om behov for IP 

• Jf Nasjonal veileder om samarbeidsavtaler mellom 

kommuner og helseforetak 5.2  

• Avtalen bør beskrive: 

– Ansvar for IP, herunder melding fra 

spesialisthelsetjenesten til KE i kommunene og utpeking 

av koordinator 

Hvordan få til gode rutiner for melding om behov for IP?  

- muntlig, skriftlig, formelle søknader? 



For mer informasjon og/eller innspill  til 
retningslinjer/ prosedyre  IP i Helse Stavanger HF

– Helse Stavanger KE funksjon lagt til Medisinsk divisjon 

i stab hos Avdelingssjef for rehabilitering. Med funksjon 

på tvers av divisjonene

– Aktuelle nettsider: koordinerende enhet på www.sus.no
http://www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab

– kontakt: kjersti.eide@sus.no 51599260


