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INDIVIDUELL PLAN[Tittel]
Hensikt: Sikre at tjenestemottaker som har rett på individuell plan får utarbeidet en IP i
henhold til gjeldende lover og forskrifter/ avtaleverk.

Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:

(ansatt, enhetsleder,
osv.)

1 Tjenesteyter
Koordinerende
2 enhet

3 Koordinerende
enhet

4 Koordinator for
IP

Tjenesteyter informerer om IP og bistår tjenestemottaker med søknad
om IP.
Søknad om IP sendes Koordinerende enhet v/ bestillerkontoret.
Søknad innvilges.

Samarbeider med tjenestemottaker om hvem som skal fungere som
koordinator og hvilke samarbeidspartnere som kal være med i planen.
Tjenestemottaker mottar informasjon og signerer samtykkeerklæring.
Avtaler med koordinator hvem som skal innkalle til møte med aktuelle
samarbeidspartnere.
Innkaller samarbeidspartnere til møte. Å være koordinator for IP
innbefatter telefoner, søknader og koordinering av videre
samarbeidsmøter på vegne av tjenestemottakere. Koordinator fyller
ut planen i samarbeid med tjenestemottaker og samarbeidspartnere.
Godkjenner planen og hvem planen skal distribueres til.

5 Tjenestemottaker
Koordinator for
6 IP

Sørger for jevnlig kontakt mellom tjenestemottaker og koordinator.
Iverksetter revisjon etter hver endring av planen.

Koordinator for
7 IP

Sender ut kopi av IP til aktuelle instanser etter revisjon.
Sender kopi av IP til Koordinerende enhet v/ bestillerkontoret.

Koordinator for
8 IP

Informerer tjenestemottaker og koordinerende enhet v/
bestillerkontoret ved behov for ny koordinator (f.eks. når koordinator
går over i annen stilling)
Avslutter IP i samråd med tjenestemottaker når behovet for IP
opphører. Informerer samarbeidspartnere i IP og koordinerende
enhet v/Bestillerkontoret om opphør.

Koordinator for
9 IP
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Avvik:
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.
Vedlegg:
Informasjon om individuell plan
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Haugesund kommune

INFORMASJON OM INDIVIDUELL PLAN
Hva er Individuell plan?
Individuell plan er et samarbeidsdokument!
Hensikten er at individuell plan skal bidra til å gi deg større trygghet og forutbarsighet,
avklare ansvarsforhold og sikre samordning slik at tjenestene du mottar fremstår som
helhetlige og i tråd med dine egne målsettinger. Planen skal bidra til at dine behov,
problemstillinger og ressurser gir retningen for utforming og sammensetning av de
tiltak og tjenester du trenger. Planen skal sikre koordinering og samarbeid, både
mellom tjenesteytere og med deg og din familie.
Hvem har rett på Individuell plan?
Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal få utarbeidet en
individuell plan dersom de ønsker det. Du har rett til å medvirke i arbeidet – det er din
plan, og tjenesteapparatet skal legge til rette for dette.
Hvor er retten til Individuell plan hjemlet i lovverket?
Retten er hjemlet i helselovgivning og i Sosialtjenestelov, men har også betydning for
andre enn helse- og sosialtjenestene. Intensjonen er at din plan skal omfatte alle
tjenester du har behov for. Å få utarbeidet en individuell plan medfører ingen
økonomiske kostnader for deg.
Hvordan gå fram hvis du ønsker individuell plan?
Når noen ønsker å få utarbeidet en individuell plan, rettes en søknad til
Bestillerkontoret. Det kan være du selv om tar kontakt, familie eller noen i
tjenesteapparatet på dine vegne.
Dersom det vurderes at du har rett på Individuell plan, fattes det vedtak om Individuell
plan, og de utnevnes en koordinator for den Individuelle planen. Du har rett til å
komme med ønsker om hvem som skal bli din koordinator.
Taushetsplikt og samtykke
Alle opplysninger om det er underlagt regler for taushetsplikt. Det innebærer at du
må gi samtykke dersom din koordinator skal gi taushetsbelagte opplysninger om det
til andre tjenesteytere.
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