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Min bakgrunn 

 Forsker/prosjektleder i Sintef (da: Senter for industriforskning) i 10 år 

 Utreder, så leder av Hjelpemiddelsentralen i Aust-Agder i 10 år 

 Forsker, så daglig leder / seniorforsker i Rehab-Nor fra 1998 

Prosjektleder for samarbeids- og utviklingsprosjekter i Tvedestrand 

kommune (årene 1998-2000 og 2001-2003) 

Prosjektleder for opplærings-, utviklings- og implementeringspro-

sesser i flere kommuner i årene etter år 2000, bl a Nedre Eiker, 

Gloppen, Bamble, Nittedal, Ullensaker 

Følgeevaluator for to nettverk under ”Samsynt og framsynt”, SKUR 

Prosjektleder for en rekke kvalitative undersøkelser, bl a om 

brukererfaringer med rustiltak, arbeidsmarkedstiltak og individuell 

plan 

 Leder Koordinerende funksjon i Tvedestrand kommune siden 01.09.10 

(i 70% stilling) 



Tema i dag: 

 Bakgrunn for ”koordinator” og ”IP” 

 Forankring i lover og forskrift mv 

 Koordinering som arbeidsmåte, 
metode 

 Koordinatorrollen 

 System, koordinerende enhet 



”Tenk om jeg hadde kunnet pusle med frimerke-
samlingen min igjen, og fortsette å binde en og 
annen flue sammen med barnebarnet, som er så 
fiske-interessert.  Det er så å si umulig med dette 
dobbelt-synet, men det eneste de tenker på her, er 
at jeg skal trene på å gå!  Hvor skal jeg så gå 
hen?  Jeg har stort sett holdt meg hjemme siden 
Maren døde.” 

68 år gammel mann på kommunal rehabiliterings-avdeling etter slag.  
Halvsidig parese og dobbeltsyn. Umotivert for rehabilitering: 



Dagen i dag handler om mye mer enn ”koordinering 

og koordinatorrollen”. Den handler om  

  verdier 

  rolleforståelse 

  respekt 

  brukermedvirkning 

  ressursutnyttelse 

helt generelt, 

og om ”koordinering og koordinatorrollen” som 

metode for å komme fra honnørord til handling i en 

del mer krevende situasjoner. 



 Bakgrunn for ”koordinator” og ”IP” 



ICIDH 1980 
En medisinsk og éndimensjonal modell for konsekvenser 

av sykdom og skade på menneskers liv 

Helsetilstand 

Organsvikt 

Funksjonssvikt 

Handikap 

Funksjonshemning 

ble oppfattet som en 

egenskap, en mangel, 

ved personen. 

 

Rehabilitering ble 

forstått som å 

gjenvinne ferdighet. 



Funksjonshemming 

Rehabilitering – Medisinsk Modell 

”Den medisinske forståelsen betrakter 
funksjonshemming som et individuelt 
problem forårsaket av sykdom, skade 
eller annen form for helsetilstand” 

 
WHO 2001 





Funksjonshemming 

Rehabilitering – Sosial Modell 

”Den sosiale forståelsen ser 

problemet i hovedsak som skapt av 

sosiale (samfunnsrelaterte) forhold, 

og handler om full integrasjon av 

enkeltpersoner i samfunnet.” 

 
WHO 2001 





Noen utviklingstrekk: 

 Økt kompleksitet, vanskeligere for alle å finne fram 

 Fragmentering av tilbud, usammenhengende, 

synergieffekter tapes. 

 Ulike ideologier og ulike mål styrte ulike deler av 

      tilbudet til enkelt-personer 

 Spesialisering: 
   Flere og flere fagområder 

   Smalere og smalere fagområder 

   Økende oppsplitting av fag- og hjelpeapparat 

 Samlet kvalitet og ressursutnyttelse sank. 



Helsetilstand 

Deltakelse Aktiviteter 
Kroppsfunksjon 

og -struktur 

Omgivelses- 

faktorer 
Personlige faktorer 

ICF: Internasjonal klassifikasjon av funksjon, 
funksjonshemming og helse 

Rehabilitering = gjenvinne verdighet 

Nødvendig: En felles, grunnleggende ny for-
ståelse av situasjon, sammenhenger og mål 



"Deltakelse " som mål 

Den enkelte skal delta i / leve det livet som opp-
leves viktig og meningsfullt for vedkommende: 
 

 Som enkeltperson 
(egne verdier, drømmer, ønsker, interesser)  

 Som medmenneske og samfunnsmedlem 
(rettigheter og plikter, normer og ansvar, lover og regler) 

 Alle aktuelle/mulige livsarenaer 





Et paradigmeskifte: Fokus flyttes 

Fra 

Funksjonshemming 
(avvik, ”Handicap”) 

Fokus på: 

 Diagnose, problem, avvik 

 ”Motivasjon”  
        (som en ”egenskap ved personen”) 

 Kartlegging 
       (funksjon, restarbeidsevne mv) 

 ”Realitetsorientering”  

     

”Vi ser og vet hva som er best 

for deg” 

Til 

Deltakelse (”Participation”) 

Fokus på: 

 Personens egne livskvali- 

    tetsmål og ressurser 

 Personens egen 

kunnskap 

    og forståelse 

 Helhet, respekt, verdighet 

 

”Du vet best hva som er 

viktigst for deg å få realisert, 

vi vet en del om hvordan” 



 Forankring i lover og forskrift mv 



Samhandling, koordinering, individuell plan   
 er løftet fram i mange sentrale dokumenter: 

 St meld 21(1998-99). Rehabiliteringsmeldinga 

 St. meld. nr 45 (2002-2003) Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene 

 NOU 2004: 18 ”Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene” 

 St. meld. nr 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening.  Framtidas 

omsorgsutfordringer 

 NOU 2005: 3 ”Fra stykkevis til helt” 

 Lov 18. desember 2009 nr 13. Om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

 Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering (2008-2011) 

 St. meld. nr 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen 

 Den nye Helse- og omsorgsloven 

 Skolelovgivningen 

 Arbeids- og velferdslovgivningen 

 Barnevernslovgivningen 



Ny lov om helse- og omsorgstjenester: 

Lovteksten: 

Kapittel 7 Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet 

§ 7-1 Individuell plan 

Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med 

behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen 

skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et 

helhetlig tilbud for den enkelte. 

……………. 

§ 7-2 Koordinator 

For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester 

etter loven her, skal kommunen tilby koordinator. Koordinatoren skal sørge 

for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre 

samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. 

……………. 



Fra forskrift om 

habilitering og rehabilitering, 

individuell plan og koordinator  

Kapittel 5. Individuell plan og koordinator 

§ 21. Koordinator i kommunen  

For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordi-

nerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, skal 

kommunen tilby koordinator, jf. helse- omsorgstjenesteloven 

§ 7-2. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller 

brukeren ønsker individuell plan.  

Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den 

enkelte pasient eller bruker. Koordinator skal også sikre 

samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med 

individuell plan.  



§ 22. Koordinator i spesialisthelsetjenesten  

For pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte 

tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, skal det tilbys koordinator, jf. 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a. Dette gjelder uavhengig av om 

pasienten ønsker individuell plan.  

Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølgning av den enkelte pasient. 

Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet i forbindelse 

med institusjonsopphold og overfor andre tjenesteytere og sikre fremdrift i 

arbeidet med individuell plan.  

Koordinatoren bør være lege, men annet helsepersonell kan være 

koordinator når det anses hensiktsmessig og forsvarlig.  

Fra forskrift om 

habilitering og rehabilitering, 

individuell plan og koordinator  



§ 23. Ansvar for å melde fra om behov for 

individuell plan og koordinator  

Helsepersonell skal snarest mulig gi melding om pasi-

enters og brukeres behov for individuell plan og koordi-

nator, jf. helsepersonelloven § 38a. Det samme gjelder 

annet personell som yter helse- og omsorgstjenester 

etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 2-1.  

Fra forskrift om 

habilitering og rehabilitering, 

individuell plan og koordinator  



§ 4 andre ledd 

Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient 

eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. 

Fra Helsepersonelloven: 

§ 38 a Melding om behov for individuell plan og koordinator 

Helsepersonell skal snarest mulig gi melding om pasienters og brukeres 

behov for individuell plan og koordinator, ……. Helsepersonell som yter 

spesialisthelsetjenester, skal gi melding til koordinerende enhet for 

habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet i spesialisthelsetjenesten. Annet 

helsepersonell skal gi melding til koordinerende enhet for habiliterings- og 

rehabiliteringsvirksomhet i kommunen. 



 Koordinering. Prosess 



 Gjennom alt vi gjør som profesjonelle realiserer vi 

verdier, enten vi er oppmerksomme på det eller 

ikke. 

 Det spiller liten rolle hvilke verdier vi sier og tror 

vi har dersom brukerne opplever at det er andre 

verdier som faktisk realiseres 

Først litt om verdier. 
Hvorfor det? 

 Det snakkes og skrives mye om ”verdier”. Men 

”verdier” er verdiløse om de bare er ord uten 

konkrete, praktiske konsekvenser 



 Det er ikke mulig å utvikle og opprettholde over tid 

felles forståelse og praksis i arbeid med mennesker, 

herunder re-/habilitering, uten et felles verdigrunnlag. 

 Et robust, felles verdigrunnlag er det som er vanske-

ligst å utvikle på tvers i sammensatte organisasjoner 

som f eks en kommune, og samtidig det som man 

mange steder tar lettest på. 

 Det er ikke mulig å kvalitetssikre tjenesteytingen uten 

et felles verdigrunnlag hos dem som gir tjenestene. 
Den som tror kvalitet kan sikres gjennom evidensbaserte og skriftlige 

rutiner og dokumentasjon har ikke sett hva det innebærer at rehabili-

tering handler om unike prosesser rettet mot individuelle mål! 

 Re-/habilitering krever tverrfaglig samarbeid. Godt 

tverrfaglig samarbeid er ikke mulig uten felles 

verdigrunnlag. 



Kjerneverdier: 

 ”Deltakelse” 

 ”Respekt” 

 ”Livskvalitet” 



"Deltakelse " som mål  

Den enkelte skal delta i / leve det livet som opp-
leves viktig og meningsfullt for vedkommende: 
 

 Som enkeltperson 
(egne verdier, drømmer, ønsker, interesser)  

 Som medmenneske og samfunnsmedlem 
(rettigheter og plikter, normer og ansvar, lover og regler) 

 Alle aktuelle/mulige livsarenaer 



”Respekt” 
Rett til 

Plikt til 

Myndighet, ansvar for 

å bestemme innhold i eget liv 

innenfor sosiale, juridiske, etiske/moralske og 

økonomiske rammer som gjelder i samfunnet. 



Å gi bruker myndighet og ansvar forutsetter 

 Status og prognose 

 Forpliktelser og ansvar 

 Rettigheter 

 Forutsetninger 

 Muligheter 

 ”Omkostninger” 

 Begrensninger 

 Tilgjengelige ressurser 

at bruker har/får egen forståelse/kunnskap 



Noe personen selv ser/opplever som viktig for 

opplevelse av livskvalitet og mening 

Livskvalitetsmål: 

 ”Smått” eller ”stort” 

 ”Realistisk” eller ”urealistisk” 

 Innenfor rammer gitt av rettigheter og plikter som 

gjelder for oss alle som samfunnsmedlemmer 



– Jeg droppet ut av skolen fordi jeg ikke visste hva jeg ville. 

Jeg har vært i mange praksisplasser og i andre tiltak gjennom 

NAV. Men det var først da en av veilederne på skolen satte 

seg ned med meg og vi kom til bunns i hva jeg virkelig var 

interessert i, at jeg ble motivert for å begynne på skolen igjen, 

sier Karoline. 

Nå har hun gjennomført første semester på studieretningen 

for helse- og sosialfag uten at hun har vært borte en eneste 

dag. 

 

Fra MEMU, internmagasin for NAV, nr 1-2011, artikkelen ”Tilbake til skolen”, om drop-out 



”Kari” (35 år, småbarnsmor, MS): 

Helsepersonell var mest opptatt av om jeg fikk vasket 

meg. 

Jeg var bare opptatt av hvordan jeg skulle klare å 

være mamma for barna mine. 

Det var viktig for meg å kunne klare å gjøre vanlige 

”mammating” som å ha middag klar, følge barna til 

venner, hente barna i barnehagen og på skolen, dra på 

foreldremøter og lignende. Men dette var liksom ikke 

viktig eller interessant for ”hjelperne” mine. 



Kjennetegner livskvalitetsmål: 

 Kan ikke ”kartlegges” gjennom bruk at faglige 

”verktøy” (og slett ikke ved bruk av IPLOS!). 

Avklares gjennom prosess der en blir kjent med 

mennesket (samtale/dialog, evt alternative tilnærminger) 

 Er helhetlige fordi mennesket er helhetlig og ikke 

inndelt i ”virksomheter”, ”etater” eller ”sektorer” 

 Er de eneste målene som kan utløse brukers 

egen motivasjon og egne ressurser, som 

fagapparatet så kan spille på lag med 



Fra rapporten ”Jeg har en 

plan!”, Helsedirektoratet, 

mars 2009 

"Det å oppmuntre brukerne til å 

komme frem med sine håp, drømmer 

og det som gjør at vedkommende får økt 

livskvalitet er overordnet - 

uansett tidsperspektiv og realisme!" 



Dette er en situasjon der 

fagapparatet står svakt ved 

at altfor store behovs-flater 

er udekket samtidig som 

mye ressurser bindes til 

ytelser som er irrelevante for 

bruker. 

(Fritt etter Tom Peters Group -92) 

Hva bruker ser 

som viktig 

Fagapparatets 

tiltak 

Ressurssløsing 1: 



Ressurssløsing 2: 

Den stadige brannslokkingen 

….  hiver seg på hesten og rir desperat 
----- i alle retninger. 



 Å finne kildene til personens egen 

motivasjon, og gjennom dette utløse 

ressurser i personen selv og i hans/ hennes 

nettverk 

 Å sikre at de ressursene man setter inn 

treffer blink 

Jo mindre ressurser hjelpeapparatet har, jo 

viktigere blir det: 

Å forankre samhandlingsprosessen 

med bruker i brukers livskvalitets-

mål er en forutsetning. 



Arbeidsmåten, -prosessen 

Målavklaring 
 

 Bli kjent.  Samtale / kommunisere om : 
  Livet nå, livet framover, kanskje livet tidligere. 

   Drømmer, håp, ønsker. Hva gir opplevelse av 
      livskvalitet og mening? 

   Livskvalitetsmål. Delmål. 

 Samtale om videre prosess: 
  Forventninger og arbeidsmåte, dokumentering (IP). 
  Roller og ansvar. 

Tiltak 
• Eventuell ”kartlegging” (funksjon, 

nettverk, ressurser, situasjon) 

• Tverrfaglig, tverretatlig drøfting 

• Forslag til tiltak. 

Enkelt- 
vedtak 
(når nød- 
vendig) 

Iverksetting 
Koordinering 

Kunnskap til bruker 

om: 

• Medisinsk og 
funksjonell status 
og prognose. 

• Rettigheter og 
forpliktelser. 

• Muligheter, 
begrensninger, 
tilbud. 

• ”Omkostninger” 

Evaluering. 



 Koordinatorrollen 



Koordinatorens rolle i målavklaringsfasen: 

 Først bli kjent med personen, mennesket. 

Samtale, eventuelt alternativ kommunikasjon 

Fange opp signaler om hva som er viktig for akkurat dette menneskets 

opplevelse av livskvalitet og mening. 

 Avklare hva denne personen opplever at gjør/kan gjøre 

livet mer verdt å leve. 

Mindre opptatt innledningsvis av konkrete ønsker (som ofte er tiltak), og 

slett ikke av problemer. 

 Gi / bidra til at personen får nødvendig kunnskap 



 Ikke ”kartlegge brukers mål”, men være ”katalysator” 

(eller ”jordmor”) i brukers egen bevisstgjøringsprosess. 

 ”Hva”, ”si litt mer om”, ikke ”hvorfor”. 

 Målavklaringssamtalene er ikke ”terapeutiske samtaler” 

der fagpersonen prøver å løse brukers problemer eller å 

bevege bruker i en bestemt retning. 

 Være tydelig også på brukers eget ansvar i forhold til 

eget liv, ansvar og forpliktelser som samfunnsmedlem. 

 Arbeide i prosess. Starte med det som er viktigst nå 

Koordinatorens rolle i målavklaringsfasen (forts): 



 Koordinere iverksettingen av besluttede tiltak. 

Dokumentere prosess og konklusjoner, evt. i Individuell plan 

 ”Overvåke” gjennomføringen i henhold til avtaler/IP. 

 Være kontaktpunkt for bruker, tiltaksansvarlige og andre 

involverte i den grad dette behøves. 

 Initiere evaluering på avtalte tidspunkt. 

Koordinatorens rolle i tiltaksfasen: 

 Utvikle tiltak i samarbeid med bruker og tiltaksansvarlig,  

eventuelt innkalle tverrfaglig / tverretatlig tiltaks-team 

bestående av de (og bare de) som kan ha viktige bidrag i den 

enkelte sak. Bruker med dersom bruker ønsker det. 



Samarbeid om realisering av 

individuell plan krever: 

 At alle potensielle tiltaksansvarlige har hatt anledning 

til å medvirke under utviklingen av tiltakene. 

 At alle tiltaksansvarlige kjenner og er lojale i forhold til 

brukers mål og fastlagte tiltak. 

 At alle tiltaksansvarlige, etter avtale med bruker,  

kommuniserer med koordinator om erfaringer som 

gjøres og andre forhold som kan ha betydning for 

realiseringen av brukers mål. 



Koordinatorens rolle i evaluering: 

 Ta initiativ til evaluering i henhold til avtalte tidspunkt 

 Samtale med bruker om bruker mener tiltak har bidratt til 

realisering av livskvalitetsmål 

 Dokumentere brukers synspunkter 

 Eventuelt ta initiativ til revurdering av delmål og tiltak 



 Oftest kan mesteparten av det tverrfaglige samarbeidet 

foregå ved at koordinator, i samråd med bruker, drøfter 

enkelttema med en - tre fagpersoner 

 Innholdet i samhandlingsprosessen varierer oftest mye over 

tid. Hvilke fagpersoner som er relevante å involvere vil derfor 

også variere mye over tid. 

 Behovet for tverrfaglig drøfting varierer også normalt mye 

med i hvilken fase prosessen er. 

Tverrfaglig samarbeid: 

Jeg mener: 



Tverrfaglig samarbeid: 

Jeg vet: 

 Møter i store ”ansvarsgrupper” oppleves av mange 

brukere som svært vanskelige, bl a fordi det tas opp 

tema som ikke har noe i en slik setting å gjøre 

 Mange fagfolk sitter i «ansvarsgrupper» uten å mene at 

de har noe særlig der å gjøre, i alle fall ikke annet enn i 

avgrensede perioder 

 Fagfolk mener ikke de kan ta nødvendig tverrfaglige 

diskusjon i en gruppe med bruker til stede 

 Faste «ansvarsgrupper» med regelmessige møter er, 

som hovedregel, bad practice både faglig og 

ressursmessig, ofte også etisk. 



 Avklaring av livskvalitetsmål 

 Kompetanseheving av bruker/brukers nettverk, bygge 

forutsetninger for brukermedvirkning og brukeransvar 

 Utvikling av delmål og forslag til tiltak, involverer oftest 

flere typer fagkompetanse 

 Plassering av ansvar for gjennomføring av tiltak 

 Koordinering og oppfølging av gjennomføringen av tiltak 

 Evaluering, eventuelt revurdering av tiltak og løsninger. 

 Dokumentasjon av prosessen 

Koordinatorrollen oppsummert 



Som koordinator arbeider den 

enkelte medarbeider ikke på 

vegne av egen virksomhet eller 

sektor, men på vegne av 

rådmannen. 



Som koordinator skal du ikke mene så mye om hva det vil være riktig 
av andre å gjøre, innvilge eller iverksette. 

Koordinator er ikke ”brukers advokat”. 

Koordinator skal bidra til å framskaffe et best mulig grunnlag for at 
andre som involveres: 

  Ser og forstår brukers situasjon 

  Ser og forstår brukers mål 

  Ser og forstår behovet for å tenke helhet og samordning 

  Ser og forstår konsekvenser av ulike tiltak og løsninger 

Dette betyr at du skal: 

 avklare og dokumentere foresattes/brukers mål og situasjon så 
helhetlig, ryddig og klart som mulig 

 kople inn og samhandle med de som har kompetanse og ansvar i 
forhold til situasjon og mulige tiltak 

 følge opp iverksetting og gjennomføring 



 Genuin generell (ikke primært faglig) interesse for mennesker, og 

for verdibasert samarbeid med mennesker 

 Personlig trygghet, evne til å tåle å gi fra seg kontroll 

 Evne til å stå over tid i uavklarte situasjoner og til å forholde seg 

også til store menneskelige utfordringer som koordinator og 

hjelpeapparatet kan gjøre lite med 

 Gode ferdigheter i kommunikasjon og relasjonsbygging 

 Evne til å arbeide målrettet og systematisk over tid 

 Evne til å oppsummere prosess og konklusjoner skriftlig 

(dokumentere) 

 Systemkunnskaper 

Kompetanse/ferdigheter for koordinator 

Det koordinator måtte mangle, har koordinerende enhet ansvar for at 

gis gjennom opplæring, oppfølging og veiledning 



 System, koordinerende enhet 



§ 7-3 Koordinerende enhet 

Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og 

rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet 

ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, 

opplæring og veiledning av koordinator etter §§ 7-1 og 7-2. 

Ny lov om helse- og omsorgstjenester: 



§ 6. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i 

kommunen  

Det skal finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliterings-

virksomheten i kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3. Den 

koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og 

brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og 

rehabilitering.  

Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell 

plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.  ……. 

Fra forskrift om 

habilitering og rehabilitering, 

individuell plan og koordinator  



§ 11. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten  

Det skal finnes en koordinerende enhet i hvert helseforetak som skal ha en 

generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen, 

jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-5b. Den koordinerende enheten skal 

bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter med behov for sosial, psyko-

sosial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.  

Koordinerende enhet skal ha oversikt over og nødvendig kontakt med 

habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunens helse- og 

omsorgstjeneste. I tillegg skal enheten ha slikt ansvar som ansvar som 

framgår av § 6 andre ledd.  

Fra forskrift om 

habilitering og rehabilitering, 

individuell plan og koordinator  



 Det er absolutt nødvendig å gi opplæring og 

veiledning til koordinatorene. 

 Det er koordinerende enhets ansvar å sikre/gi slik 

opplæring og veiledning. 

 Det er forskjell på ”opplæring” og ”veiledning”. 

 Det er stor forskjell på koordinatorer og på 

enkeltsaker. 

 Det er nødvendig å etablere flere ulike typer tilbud og 

opplegg for å møte behovene i koordinatorkorpset. 



Det viktigste nye:  
 

Selvstendig rett til koordinator 

(både i kommunen og på sykehus), 

også om individuell plan ikke 

ønskes. 

Endringen tar konsekvensen av at det er relasjonen 

til og prosessen sammen med koordinator som er 

det viktigste for mange, ikke hvordan prosessen 

dokumenteres. 



Fra: Høringsnotat om forskriftsendringer ny 

Helse- og omsorgslov kap. 10.2.3 

I tillegg er det presisert at kommunens plikt til å tilby 

koordinator gjelder uavhengig av om pasienten eller 

brukeren ønsker individuell plan, og at koordinator skal 

sikre at den enkelte pasient eller bruker får tilbud om 

individuell plan hvis vilkårene er oppfylt.  



Naturlige konsekvenser, slik jeg ser det: 

 Bruker søker, og fagfolk melder, primært om behov for 

koordinator 

 Koordinator har et selvsagt ansvar for å dokumentere 

prosessen og konklusjonene på hensiktsmessig måte. 

 ”Hensiktsmessig” betyr bl a systematisk dokumentering av det 

som er sentrale elementer i den videre prosessen, og som 

blir kjernen i en eventuell individuell plan: 
  Brukers livskvalitetsmål, delmål 

  Tiltak, ansvarlige for tiltakene, tidsplan for gjennomføring 

  Resultater, måloppnåelse, slik bruker ser det 

 Spørsmålet om bruker ønsker konklusjonene dokumentert i en 

”individuell plan” tas opp etter hvert, når det er konklusjoner å 

dokumentere. 



Koordinering er en prosess som avklarer og dokumenterer: 

Brukers mål 
(livskvalitetsmål) 

Tiltak 
(hva skal gjøres) 

Ansvarlig 
(for hvert tiltak) 

Evaluering  
(når, resultat) 

Dokumentasjon av koordinering 

Individuell plan 



”Koordinerende enhet for 

habilitering og rehabilitering”? 

Hva trenger vi i kommunen? 

Hva med utfordringer knyttet til f eks 

 Infoflyt/kontinuitet ved overgang barnehage-barneskole, 

når både helsestasjon, BUP og barnevern også er viktige? 

 Koordinering mellom hjemmetjeneste, fastlege, 

ambulerende smerteteam og sykehjem i terminalfasen? 

 Ulikheter i rutiner og tildelingspraksis i forhold til f eks 

støttekontakt, avlastning og BPA? 



Kapittel 23 Nærmere om koordineringsansvar 

 

23.3.1 Generelt 

………………. 

Plikten til å etablere koordinerende enheter er avgrenset til å 

gjelde habiliterings - og rehabiliteringsvirksomhet. Etter 

departementets syn er det grunn til å vurdere om disse 

enhetene også bør ivareta koordineringsfunksjoner for 

annen virksomhet. 
 

(utheving gjort av meg.) 

Fra høringsnotatet ”Forslag til ny lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester (Samhandlingsreformen)” 



Vi trenger en 

Koordinerende enhet for 

helhet og samordning 

Tvedestrands konklusjon etter systematisk 

arbeid med koordinator/individuell 

plan siden 1998/99: 

Hva trenger vi i kommunen? 



”Koordinerende funksjon” (KF) i Tvedestrand: 

Myndighet og organisering 

KF er organisert som stabsfunksjon/rådgiverstilling i 

rådmannens stab. 

Leder av KF: 

 Fungerer som ”samordningsminister” på systemnivå. 

 Har innstillingsmyndighet. Beslutninger fattes av enhetsledere 

og rådmann, som tidligere. Ved uenighet mellom enhetsledere: 

Rådmann beslutter. 

 Har møterett i enhetsledermøter og rådmannsteam. 

 Har rett og plikt til å ta opp saker vedr. samhandling på tvers. 

Tvedestrand 

kommune 



Systemansvar for ordningen ”Koordinator og individuell plan”: 
Tvedestrand 

kommune 

”Koordinerende funksjon” (KF) i Tvedestrand (forts.): 

 Ha oversikt over behov og søknader 

 Ta imot søknader om IP, formidle til rett instans, ha oversikt over hvem 

som har fått tilbud, men takket nei ….. 

 Ha oversikt over koordinatorer og opplæring 

 Heve legitimitet og status for koordinatorrollen 

 Gjennomføre basisopplæring 

 Drifte nettverk for koordinatorene, inkl kollegabasert veiledning og 

”fadder-ordning” 

 Fungere som ”fadder” for noen koordinatorer 

 Medvirke til info og kompetanse om individuell plan og 

koordinatorrollen til brukere og samarbeidsparter 

 Utvikle og revidere styrende dokumentasjon (prosedyrer) 



Overordnet systemansvar for samhandling på tvers: 

 Innenfor kommunen og mellom kommunale og eksterne parter 

 Samhandlingsutfordringer = ”avvik” som skal meldes til KF 

 Kan ”bruke” enkeltsaker som ”cases” for identifisering og løsning 

av hindringer i samhandling 

Tvedestrand 

kommune 

”Koordinerende funksjon” (KF) i Tvedestrand (forts.): 


