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ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV
ANSVARSGRUPPE[Tittel]
1. Hensikt:

Sikre at personer med sammensatte hjelpebehov som kommer i kontakt med
barneverntjenesten helse/ og/eller sosialtjenesten får et koordinert og helhetlig tilbud
som er individuelt tilpasset.
Prosedyren gjelder for avdelingene innen barneverntjenesten , helse/ og
sosialtjenester som har direkte brukerkontakt.
Sikre at ……….blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter
Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:

(ansatt,
enhetsleder,
osv.)
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Den som blir kontaktet av bruker, pårørende eller andre instanser
vedrørende sammensatte hjelpebehov, skal henvise saken med
nødvendige opplysninger til rehabiliteringskoordinator i Haugesund
kommune. Se vedlegg.
Rehabiliteringskoordinatoren vurderer saken, derunder har kontakt med
bruker, evt. brukers foresatte/ verge og innhenter samtykke. Se vedlegg.
Rehabiliteringskoordinator innkaller relevante personer til drøftingsmøte. I
drøftingsmøte vurderes etablering av ansvarsgruppe og i så fall pekes det
ut en hovedkontakt.
Hovedkontakt kaller inn til ansvarsgruppemøte.
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De ulike involverte fater vedtak og lager fagplaner for personen innenfor
sine respektive ansvarsområder.

Hvis personen / brukeren ønsker å få etablert en Individuell plan (se egen
prosedyre) sørger hovedkontakt i ansvarsgruppen for å samordne de ulike
del-planene fra resten av ansvarsgruppen.
Hovedkontakt har ansvar for å innkalle til møter, skrive referater og at de
smalede tiltak blir evaluert i ansvarsgruppen minimum 2 ganer pr. år.
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4. Avvik:
Avvik registreres på sektorens avviksmeldingsskjema. Eksempler på avvik kan være;
-

Sammensatt hjelpebehov blir oppdaget eller henvist til rehabiliteringskoordinator etter
urimelig lang tid.
Rehabiliteringskoordinator følger ikke opp ved henvendelse.
Bruker får ikke det tilbud han/ hun er vurdert til å trenge p.g.a. for liten kapasitet hos
tjenesteyter.
Osv.
Avvik på denne rutinen skal registreres og behandles i avviksmodulen i RiskManager.
Det vil si at feil/svikt rettes opp, og endringer blir gjort for å sikre at tilsvarende avvik
ikke skjer igjen.

5. Vedlegg:
- Samtykke fra bruker på opprettelse av ansvarsgruppe
- Rehabiliteringskoordinator
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