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JURIDISK GRUNNLAG FOR KOORDINERENDE 

ENHET

I henhold til Lov om kommunale helse-og

omsorgstjenester § 7-3, skal kommunen ha en 

koordinerende enhet. 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.



FUNKSJON TIL KOORDINERENDE ENHET

Enheten skal:

*   bidra til å sikre helhetlig og koordinerte tilbud til  pasienter og

brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og 

sektorer

*    ha det overordnede ansvaret for individuell plan og koordinator som 
innebærer:

> å sørge for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorene

> å motta meldinger om behov for IP og koordinator

> å sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid 
med individuell plan og koordinator



FORTS:

*  være et sted hvor brukere, pårørende, tjenesteytere og 

andre instanser skal kunne henvende seg med spørsmål 

som gjelder IP, koordinator og koordinering av tjenester

* å være meldeinstans for mulig behov for koordinerte 

tjenester

* skal bidra til å sikre helhetlig og koordinerte tilbud til brukere 

og pasienter med sammensatte og langvarige behov



Mandat og instruks for enheten skal 

finnes i kommunens kvalitetsystem. 

Det må fremgå av kommunens 

organisasjonskart og 

informasjonsmateriell hvor 

koordinerende enhet er plassert.



Mandat for Koordinerende enhet

• Koordinerende enhet ( KOE ) skal kvalitetssikre samordning og 
samhandling for brukere/pasienter med langvarige og sammensatte behov 
i et løsningsfokusert perspektiv.

• KOE skal være et rådgivende organ med spesielt fokus på sammensatte 
saker.

• KOE skal være en avklarende instans når det gjelder fordeling av saker hvor 
det er uavklart om hvilken enhet/virksomhet som skal koordinere 
tjenestetilbud til enkelt bruker, og bidra til å sikre rett til tjeneste til rett tid 
på rett sted, jf. Samhandlingsreformen, St. meld. 47.  Ved uenighet er 
kommunalsjef innen helse-omsorg-og sosialområdet/rådmann avgjørende 
instans.

• KOE skal være et koordinerende og rådgivende organ for IP og som skal 
utvikle egen spisskompetanse for å kunne gi råd og veiledning, spesielt i 
forhold til koordinatorer for IP og samarbeid med andre enheter.



Forts. mandat

• KOE skal ha myndighet til å kalle inn fagpersoner til nødvendig 
samhandling på tvers i organisasjonen for å sikre nødvendig 
utforming og koordinering av tjenester.

• Ved oppnevning av koordinator for utarbeiding av IP, har KOE 
myndighet til å utpeke hvilken enhet som skal finne/oppnevne 
koordinator. Brukerkoordinator skal som hovedregel bli 
oppnevnt i den enheten der brukeren har flest tjenester og 
som har mest kontakt med brukeren. Oppnevning av 
koordinator for IP skal skje i samråd med enhetsleder for den 
aktuelle enheten. Ved uenighet er kommunalsjef innen helse-
omsorg-og sosialområdet/rådmann avgjørende instans.



KOORDINERENDE ENHET SOM UTØVER

1. Mottar henvisninger – fra bruker/pasient, pårørende, 
spesialisthelsetjenesten, NAV, skole-og barnehager og andre instanser

2. Første samtale med bruker/pasient - Samtykke

3. Vurderer om det er en sak for koordinerende enhet

> Kartlegging/innhenting av opplysninger

> Hvis ja - samarbeidsmøte, evt. oppretting av ansvarsgruppe

> Tilbud om koordinator og IP

4. Samhandling og koordinering av tjenester  (evt. sammen med koordinator ) 

5. Oppfølging

6. Evaluering
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GODE RAMMEBETINGELSER FOR 

KOORDINERENDE ENHET

Flere betingelser som bidrar til at koordinerende enhet skal kunne ivareta 
sin funksjon på en god måte:

• God administrativ og politisk forankring

• Tydelig ansvarsfordeling og klare oppgaver

• Synlighet og tilgjengelighet i organisasjonen

• Nedfelte prosedyrer og rutiner

• Godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten

• Kompetanse og samarbeidsevne

• Formalisert og uformalisert samarbeid med andre sektorer og instanser


