
   

 

 

Retningslinjer for informasjon om og utarbeidelse av individuell 

plan mellom kommunene i Møre og Romsdal og Helse Møre og 

Romsdal HF. 
 

 

1. Innledning 

Den som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få 

utarbeidet individuell plan i samsvar med gjeldende bestemmelser. Individuell plan skal bidra 

til å koordinere og inkludere alle typer tjenester, og er overordet fagspesifikke planer som 

opplæringsplaner, behandlingsplaner og kriseplaner. 

 

Helsepersonell skal så snart som mulig informere og gi melding til koordinerende enhet for 

rehabilitering og habilitering om pasient/brukers behov for individuell plan og koordinator (se 

vedlegg). Koordinator har hovedansvaret for at det kartlegges ressurser og behov for tjenester, 

at det settes mål og at planen følges opp. 

 

Individuell plan skal ikke utarbeides uten samtykke fra pasient/bruker, eller den som kan 

samtykke på vegne av vedkommende. 

 

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har det overordnede ansvaret for 

individuell plan (se vedlegg). 

 

Planen skal bl.a. bidra til at: 

 En pasient/bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 

 Samhandlingen mellom pasient/bruker, tjenesteyter, eventuelt pårørende og etater 

innen forvaltningsnivå, eller på tvers av forvaltningsnivåene styrkes. 

 En pasient/bruker opplever reell brukermedvirkning. 

 

 

Lovens intensjon er at tjenester, etater og sektorer skal samarbeide om individuell plan der det 

er relevant. Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter helse- og 

omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal 

kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres 

(se vedlegg). 

 

Til grunn for samarbeidet mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal HF, ligger 

samarbeidsavtalen med tilhørende tjenesteavtaler. 

 

Retningslinjene forutsetter at ansatte er kjent med lover, forskrifter og sentrale bestemmelser. 

 

 

2. Hensikt 

Retningslinjene skal skape avklaring mellom partene og sikre en god samarbeidsprosess. 

 

 

     3.  Omfang 

Retningslinjene gjelder spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester 



   

 

 

4. Ansvar og prosess 

Alle ansatte som arbeider i virksomheter der pasient/bruker har lovmessig rett til individuell 

plan, har et selvstendig ansvar for å ta initiativ til og informere om rett til individuell plan. 

Hovedregel er at kommunen skal sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan.   

Koordinerende enhet i kommunen skal ha melding ved behov for individuell plan.  

Hvis pasient/bruker kun får tjenester fra spesialisthelsetjenesten, har spesialisthelsetjenesten 

koordinatoransvaret. Gode overganger mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner er 

viktig. 

 

Når det er avklart at det skal utarbeides en individuell plan starter prosessen med å finne 

koordinator.  

 

Partene avklarer i samarbeid med bruker/pasient ansvarsfordeling, forventninger og deltakelse 

i planarbeidet. 

 

I denne fasen er det viktig at man blir informerer om individuell plan og kartlegger 

pasient/bruker sine ressurser og hva de trenger hjelp til. 

  

En kan ikke love pasient/bruker tjenester på vegne av andre etater/forvaltningsnivå.  

Det skal kun utarbeides en individuell plan. 

 

Hver virksomhet har ansvar for å ha beskriver egne prosedyrer for individuell plan. 

  

Den enkelte leder har ansvar for å legge til rette for og følge opp arbeidet, samt ha system som 

sikrer kontinuitet for pasient/bruker.  

 

 

5. Dokumentasjon og oppbevaring av individuell plan 

Pasient/bruker bestemmer selv hvordan han/hun vil oppbevare sin utgave av planen.  

Tjenesteytere må følge de regler som gjelder for dokumentasjon og oppbevaring/håndtering 

av planen. 

 

 

6. Plandokumentet individuell plan 

Innholdet i individuell plan er definert i forskrift om rehabilitering og habilitering, individuell 

plan og koordinator § 19. 

Der det er etablert en nettbasert løsning, skal denne som hovedregel benyttes. 

I de tilfeller hvor pasient/bruker selv ikke ønsker å være aktiv via den nettbaserte planen, kan 

pasient/bruker få utskrift av planen. 

 

 

7. Dokumentasjon 

Det skal gå fram av pasientens journal dersom vedkommende har en individuell plan, og når 

den avsluttes. Det skal også dokumenteres at det er vurdert at pasient/bruker har behov for 

individuell plan, og om det er gitt informasjon. Dersom pasient/bruker ikke ønsker at plan blir 

opprettet skal dette dokumenteres. 

Hver virksomhet må beskrive hvordan dette skal gjøres i egne prosedyrer. 

 

 



   

 

 

8. Avslutning av planen 

Den som har ansvaret for planen informerer de involverte dersom den individuell planen 

avsluttes. 

 

 

9. Klage 

Pasient/bruker kan klage til Fylkesmannen 

 

 

 Begrepsavklaringer: 

 

 Pasient/bruker omfatter i denne retningslinjen tjenestemottaker. Dersom denne er 

mindreårig eller / mangler samtykkekompetanse, er det foresatte, pårørende, verge 

eller hjelpeverge som representerer pasienten/brukeren. 

 Tjenesteyter omfatter i denne retningslinjen både den enkelte ansatte som utøver 

tjenesten. Det kan være ansatte i kommune, spesialisthelsetjenester og andre som gir 

tjenester i følge planen. 

 Koordinator er den tjenesteyter som har hovedansvar for samordning og utarbeiding 

av individuell plan for den enkelte tjenestemottaker.   

 Det skal finnes en koordinerende enhet for habilitering- og 

rehabiliteringsvirksomheten i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. 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. Overordnet ansvar for 

individuell plan innebærer at enheten blant annet skal motta meldinger om behov for 

individuell plan og sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer.  

 Individuell plan er en overordnet plan som skal bidra til å koordinere og inkludere alle 

typer tjenester. Dette gjelder blant annet fagspesifikke fagplaner som 

opplæringsplaner, tiltaksplaner og kriseplaner. 

 Melding er et varsel fra en tjenesteyter til en annen, om at en pasient er vurdert å ha 

behov for individuell plan. 

 Partene er spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

 Virksomhetene er spesialisthelsetjenesten og kommune. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Helsedirektoratet – Individuell plan og koordinator.  

http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/habilitering-

rehabilitering/individuell-plan/Sider/default.aspx 

 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel. 7. 

http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html#map007 

 

 

 

http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/habilitering-rehabilitering/individuell-plan/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/habilitering-rehabilitering/individuell-plan/Sider/default.aspx
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html#map007


   

 

Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering. 

http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/habilitering-

rehabilitering/koordinerende-enhet/Sider/default.aspx 

 

 

Samtykke.  

http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20111216-1256.html#17  

 

Samarbeidsavtaler. 

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/hmr/einingar/1/samhandling/KE/Dokumenter/O

rginalversjon%20av%20samarbeidsavtalen%20med%2014%20vedlegg%20mellom%20Helse

%20Møre%20og%20Romsdal%20HF%20og%20kommunene.pdf 

 

 

 

 

http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/habilitering-rehabilitering/koordinerende-enhet/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/habilitering-rehabilitering/koordinerende-enhet/Sider/default.aspx
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20111216-1256.html#17
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/hmr/einingar/1/samhandling/KE/Dokumenter/Orginalversjon%20av%20samarbeidsavtalen%20med%2014%20vedlegg%20mellom%20Helse%20Møre%20og%20Romsdal%20HF%20og%20kommunene.pdf
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/hmr/einingar/1/samhandling/KE/Dokumenter/Orginalversjon%20av%20samarbeidsavtalen%20med%2014%20vedlegg%20mellom%20Helse%20Møre%20og%20Romsdal%20HF%20og%20kommunene.pdf
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/hmr/einingar/1/samhandling/KE/Dokumenter/Orginalversjon%20av%20samarbeidsavtalen%20med%2014%20vedlegg%20mellom%20Helse%20Møre%20og%20Romsdal%20HF%20og%20kommunene.pdf

