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Bakgrunn: 

Usikkerhet hos sykehusansatte 

Endringer i journalforskriften

Tilbakemelding fra kommunene om manglende deltakelse

Nedsatt arbeidsgruppe 

HABU, BUK, PHBU og KE. 

Samarbeid med Sandnes og Stavanger kommune

Høring i sykehuset og KE i alle kommunene 

Utarbeidet ny prosedyre for ansatte 

i alle avdelinger i Helse Stavanger



Hensikt:
Sikre gode rutiner for at koordinatorer / behandlere medvirker i pasienters 
elektroniske Individuelle plan(e-IP), der kommunene har opprettet e-IP -
Visma -Flyt Samspill (SamPro)/  - DIPS Samspill (IP)

Ansattes medvirkning i IP arbeidet i samsvar med pasientens behov 

Retten til individuell plan er teknologinøytral og vår plikt til å bistå ut fra 
pasientens behov, gjelder uavhengig av hvilke verktøy for samhandling og 
nedtegning av plan kommunen velger. 

Utgangspunkt i utfordringer fra sykehus 
perspektiv 



Deltakelse i e-IP:

Kommunen er ansvarlig for;
• sikkerhet og drift av programvaren til e-IP.
• opplæring/veiledning i bruk av valgte programvare for e-IP.
• innhente samtykke fra pasient om hvem som skal delta.

og vurdere hvorvidt elektronisk IP er egnet verktøy for pasienten.

Ved opprettelse av brukerprofil skal kommunens 
koordinator/koordinerende enhet avtale med den enkelte ansatte i 
spesialisthelsetjenesten før vedkommende blir lagt til som deltaker i e-IP. 

Deltakelsen kan avklares samtidig som oppstart i ansvarsgruppe. 

Aktivitet/varsel om endringer/hendelser i e-IP mottas via sms eller e-post, 
vi anbefaler å varsles på e-post, ikke privat mobil.



Beskriver sentrale punkt for begge verktøyene   
-Visma -Flyt Samspill (SamPro)  - DIPS Samspill (IP)

• Opprette brukerprofil 

• Hvilke opplysninger fra brukerprofilen som vises i planen 

• Tilgang til pasientens e-IP i aktuell kommune 

• Hvilke type varsler som mottas 

• Kalenderfunksjon 

• Veiledning fra kommunen

Ved endring eller avslutning av deltakelse i e-IP
Meld fra til plankoordinator i kommunen ved;
• behov for skifte av deltaker fra spesialisthelsetjenesten
• behov for å slette deltakelsen ved avslutning av oppfølging/behandling 
fra spesialisthelsetjenesten.



Dokumentasjon
Hva som skal i e-IP og hva skal i journal 

• I e- IP

Tiltak fra spesialisthelsetjenesten som skal settes i verk for å nå 
pasientens mål og hvem som har ansvar for tiltak. 

• I journal  (EPJ) DIPS
Opplysninger som er nødvendig og relevante for behandlingen.

At pasienten har e-IP og koordinator i kommunen.

Hvem som deltar i e-IP fra HF, jf. pasientsikkerhet ved fravær, 
endring av personale. 



I journal..

Dokumentasjon av innkalling og referat til samarbeidsmøter.

Dersom innholdet i IP skal legges til grunn i behandlingen fra HF, kan en etter 
pasientens samtykke be om å få tilsendt papirkopi (Visma flyt samspill)/ta 
utskrift (DIPS Samspill IP) som legges i innpost for å skannes i journal.

Det vil si at det må fremgå av journalen at vedkommende har en individuell 
plan, men hele planen må ikke nødvendigvis være en del av journalen.

I tilfeller hvor det vurderes som hensiktsmessig kan planen dokumenteres i 
journal. Dette kan eksempelvis gjelde i situasjoner hvor planens innhold i stor 
grad er tematisk avgrenset til opplysninger som er journalpliktige. 



En samhandlingsevolusjon eller en 

samhandlingsrevolusjon?

Erfaring; E-IP er nyttig og relativt enkelt

Tidsbesparende, koble mot videomøter

Fastlege på gjesteopptreden

Obs; sårbare pasienter i ustabile bo- og livsforhold; 

alvorlig psykisk lidelse, ROP og alvorlig rusproblematikk

Obs II; IP, ikke journal

Psykisk helsevern og TSB



Avklarer behov for IP og koordinator i kommunen, melder evt. behov ref. regional 

prosedyre: Registrere og sende melding om behov for IP/koordinator

Min erfaring som koordinator ved omfattende og sammensatte behov:

- Innhenter samtykke, og kontakter kommunen for å informere om at 

det er opprettet koordinator i spesialisthelsetjenesten 

- Drøfter hvordan vi best kan få til et samarbeid

- Oppdaterer barnets journal med info om IP, koordinator og team i 

kommunen

- Informerer om at jeg kan delta i IP ved behov (ikke deltatt i e-IP enda)

- Steg for steg – det er lov å være ny!

Barne- og ungdomshabiliteringen (HABU)

https://samhandling.helse-vest.no/2/epj-fagforum/Delte%20dokumenter/BV%20Registrere%20og%20sende%20melding%20om%20vurdert%20behov%20for%20IP%20og%20koordinator.pdf


På systemnivå
o Registrere og sende melding om behov for IP/koordinator, DIPS

Classic og DIPS Arena.

o Standardbrev i DIPS – adresser til KE i kommunene 

o Overordnet prosedyre om koordinator i sykehuset

o Overordnet prosedyre om IP

 Elektronisk individuell plan i samarbeid med kommunen ny 2022 

Informasjon og veiledning 
o På Pulsen side om IP og koordinator Intranettside koordinerende 

enhet

o Dialogforum mm 

o Veiledning til avdelinger 

Koordinerende enhet i sykehus 
- overordnet ansvar for IP og KO

https://samhandling.helse-vest.no/2/epj-fagforum/Delte%20dokumenter/BV%20Registrere%20og%20sende%20melding%20om%20vurdert%20behov%20for%20IP%20og%20koordinator.pdf#search=registrere
https://systembibliotek.ihelse.net/dips_arena_prosedyrer/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=%7b2d5ba4d5-c386-40d2-9baa-840eb362ca78%7d&action=default
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=20964
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=20048
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/admin/document/document.pl?pid=hst&RevisionID=127407
https://pulsen.sus.no/enheter/hode,%20hals%20og%20rehabilitering/Sider/Koordinerende-enhet-.aspx


Nasjonale informasjons- og 
opplæringstiltak:

- Brukerbrosjyre
- Bestillingsside 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/brukerbrosjyre-
individuell-plan-og-koordinator

- Informasjonsfilm
- https://www.youtube.com/watch?v=KCR3fsLPpcM

- «Selv tøffe kamper kan vinnes, hvis vi alle 
spiller på samme lag»

-E-læringsprogram
- Målgruppe

• https://www.kompetansebroen.no/courses/koordinator-og-
individuell-plan/?o=oa
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