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BERGEN KOMMUNE VIL:

Tiltak 13:

Etablere en synlig, velfungerende og tilgjengelig koordinerende enhet for 

habilitering og rehabilitering (KE).

Tiltak 14:

Utvikle et felles opplæringsprogram for kommunens ansatte om KE, individuell 

plan og koordinator, med særlig vekt på opplæring av koordinatorer. 

Felles for tre byrådsavdelinger BSBI, BBSI og BHO. 



BASB

BEHF 

BBSI

Koordinerende enhet (KE)
Enhetsledere i  byområde

Systemrådgiver  KE

Systemkoordinator KE i byområde

Koordinerende enhet –
ledelsesforankret koordineringsarbeid



Systemrådgiver KE i stab

Vurderingskontor

Sør/ vest

KE

2 Systemkoordinatorer

El-meldinger/ 

logistikk

Vurderingsteam Saksbehandlere

Vurderingskontor

Sør/ vest

KE

2 Systemkoordinatorer

El-meldinger/ 

logistikk

Vurderingsteam Saksbehandlere
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System-
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System-

koordinator

FANA/ 

YTREBYGDA

System-

koordinator

Systemrådgiver

Etat for 

vurdering og 

rehabilitering 

BERGENHUS/ 

ÅRSTAD

System-

koordinator

KE 

ledermøte
KE 

ledermøte

KE 

ledermøte

KE 

ledermøte



MANDAT  for Koordinerende enhet

Enhetsleders ansvar i arbeidet med 
koordinator og individuell plan:

o Sikre at brukere av egen tjeneste som har 
behov for det, tilbys koordinator/IP

• Sikre at ansatte i egen tjeneste har kompetanse 
på KE, IP og koordinator

• Peke ut koordinator i egen tjeneste

• Ha oversikt over koordinatorarbeidet (IP/ 
koordinator) i egen tjeneste. Meldes årlig til KE

• Legge til rette for, og sikre oppfølging av 
koordinator

• Sikre at det er kontinuitet i koordinatoransvaret 
for brukere som har koordinator fra egen 
tjeneste

• Delta i KE-arbeid i eget byområde







STØTTEAPPARAT FOR KOORDINATORER:

o Egen leder

o Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:  

• Veiledning med systemkoordinator KE i byområde

• Kurs om IP/ koordinator/ KE

• Møteplass for koordinatorer

• Spørretime, tverrfaglig lavterskeltilbud for ansatte om IP/ 

koordinator

• Avklaringsmøter arrangert av KE

o Kontaktpersonliste for de ulike tjenestene

o Nettside Bergen kommune + Almenningen + brosjyre om IP/ koordinator



KE opplæringsplan for våren 2021



• MÅLFORMULERINGER FOR PROSJEKTET

• Bergen kommune skal legge til rette for at 
den enkelte kan bo hjemme og klare seg 
selv så lenge som mulig.

• Innbyggere i Bergen 
kommune skal mottar sømløse, helhetlige og 
kunnskapsbaserte rehabiliteringstjenester so
m støtter opp under brukermedvirkning, 
mestring og deltakelse.

• Sikre at kraftsenteret blir en ressurs for den 
øvrige helse- og omsorgstjenesten når det 
gjelder rehabiliteringsfaglig kompetanse.



HVOR ER VI NÅ?
• Brukerne/ pårørende og spesialisthelsetjenesten bruker KE.

• Et klart økende engasjement for samhandling/ IP/ koordinator 

hos både ansatte/ ledere ☺

FOKUS I 2021
• Organisering av KE, 

• Elektronisk individuell plan

• Se på KE sine oppgaver knyttet til habilitering/ rehabilitering


