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Innledning  
 

Denne håndboken er laget for å gjøre jobben din som koordinator i Vestre Toten kommune 
litt enklere. Alle som får ansvar for å være koordinator har dette som en del av jobben sin – 
på lik linje med fagspesifikke oppgaver. Utfordringen er ofte å vite hva koordinatorrollen skal 
innebære og hvordan det skal utføres.   
Du som koordinator skal være med å samordne tjenestene rundt bruker og bidra til at 
tjenestene er mest mulig koordinerte. Du skal være tilgjengelig for spørsmål og være en 
veiviser i systemet.   
 

Juridisk grunnlag  
 

Kommunens plikt til å tilby koordinator og utarbeide en individuell plan er regulert i helse- og 
omsorgstjenesteloven §§ 7-1, 7-2, mens retten til individuell plan er regulert i pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-5.   
Andre lover som sier noe om koordinator og individuell plan er:  

• Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen §§ 28 og 33  
• Lov om sosiale tjenester i NAV § 15  
• Lov om barnevernstjenester § 3-2a  
• Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-1  
• Lov om spesialisthelsetjenesten §§ 2-5 og 6-3   
• Opplæringsloven § 15-5  

Andre viktige dokumenter:  
• Forskrift om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator  
• Veileder om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator  
• Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov  
 

Formål med individuell plan og koordinator er å:  
• Sikre at bruker får helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud  
• Sikre brukers informerte samtykke, medvirkning og innflytelse  
• Styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og bruker, eventuelt pårørende  
• Styrke samhandlingen mellom tjenesteytere på tvers av fag, nivåer og 
sektorer  
 
 

Begrepsavklaring  
 

Habilitering og rehabilitering: Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i 
den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål.  
Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer 
mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved 
koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak  
Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få 
begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis 
mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og 
deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet."  
Brukere med behov for koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte 
tiltak har rett til Individuell plan (IP) og koordinator. Rettigheten er uavhengig av 
alder, diagnose og funksjon. Planen gir ikke større rett til tjenester enn det som følger 
av det øvrige regelverket.   
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Koordinerte tjenester innebærer å se tjenester i sammenheng for å oppnå helhet og 
sammenheng i tilbudet.   
For noen kan målet nås gjennom èn målprosess uten behov for flere tiltak. For andre kan 
behovet være mer omfattende og langvarig og kreve flere målprosesser med mål og tiltak 
prioritert i logisk rekkefølge. Enkelte kan trenge gjentagende prosesser gjennom hele eller 
store deler av livsløpet.  
 

En IP skal bidra til økt brukermedvirkning, trygghet og forutsigbarhet for bruker, avklare 
ansvarsforhold og sikre samordning, slik at tjenestene framstår helhetlige, koordinerte og i 
tråd med brukers målsettinger. IP skal konkretisere hvilke behov for tjenester bruker har, og 
hvordan behovene skal dekkes. Planen skal også være et virkemiddel for å kartlegge og 
beskrive brukers interesser, ressurser og mål.  
 

Koordinator er en tjenesteyter som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av 
tjenestetilbudet samt framdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator skal oppnevnes i 
forbindelse med individuell plan, men skal også tilbys selv om bruker takker nei til IP.   
 

En ansvarsgruppe er sammensatt av personer som bidrar med tjenester til brukere med 
behov for langvarige og sammensatte tjenester. Hensikten med en ansvarsgruppe er at mål 
blir tydeliggjort, og sikre et tverrfaglig tilbud og koordinerte tjenester. I en ansvarsgruppe kan 
bruker og eventuelt pårørende velge IP eller referat i Sampro som koordineringsverktøy/ 
samhandlingsverktøy.  
 

 

Søknadsprosess for koordinator og individuell plan  

Når det avdekkes behov for langvarige og sammensatte tjenester må bruker/ brukers 
foresatte søke Kontor for Tildeling og Koordinering (KTK) på skjema “Pleie og 
omsorgstjenester” om koordinator/Individuell plan. Saksbehandler ved KTK kartlegger og 
fatter vedtak basert på brukers behov. KTK henvender seg til aktuell tjenestes leder for 
oppnevning av koordinator, lar det seg ikke løse har KTK myndighet til å pålegge tjenesten å 
utnevne en ansvarlig person. I vedtaksbrevet til bruker står det oppført hvem som er 
koordinator.  KTK er kommunens Koordinerende Enhet (KE).  
 
 

Din rolle som Koordinator  

Hva innebærer det å være koordinator og hvilke forventninger foreligger?    
Som koordinator utøver du en lovpålagt oppgave for å sikre samordning og koordinering av 
tjenestene til brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.   
Som koordinator skal du påse at brukers behov står i sentrum og at bruker og eventuelt 
pårørende har en sentral rolle i utforming av tjenestetilbudet. Du skal holde deg orientert om 
brukers situasjon, og være en veiviser. Det betyr ikke at du skal vite alt, men det forventes 
at du har en viss oversikt over tjenesteapparatet, og kan hjelpe til med kontaktetablering til 
rette instanser. Du kan også ta kontakt med Koordinerende enhet for råd og veiledning.   
Koordinator er den som skal sikre samtykke, arrangere ansvarsgruppemøte, kalle inn 
nødvendige tjenesteytere og lede møtene.  
Koordinator er ansvarlig for å sikre fremdrift ved at mål og tiltak evalueres og ansvar 
avklares. Det er også koordinators oppgave å være pådriver for samarbeid.   
 

Hvilken støtte kan jeg forvente som koordinator?  
Koordinerende enhet har et overordnet ansvar for opplæring og veiledning til koordinatorer i 
kommunen. Dette kan foregå per telefon, epost og veiledningsmøter. Det vil 
bli arrangert årlige erfaringsutvekslinger/ fagdager. KE kan i perioder tilby tett veiledning i 
enkeltsaker og kan også stille på møter. Ta kontakt med KE om du har behov for 
veiledning. Kontaktinformasjon finner du på Vestre Toten kommune sine nettsider.   
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Det avholdes jevnlig opplæring i koordinering og i IP-verktøyet Sampro. Opplæringen er 
ment for nye koordinatorer, samt etablerte koordinatorer som har behov for en oppfriskning.  
Det er nødvendig at din leder anerkjenner viktigheten av koordinatorrollen, og at du har tid til 
å ivareta dine koordinatoroppgaver.    
 

Hva innebærer ikke koordinatorrollen?  
Koordinator skal ikke ta over bruker, pårørende eller tjenesteyteres ansvar. Det forventes 
ikke at koordinator deltar sammen med bruker og eventuelt pårørende som støtte på møter 
med enkelttjenester.   
 

Koordineringsprosessen, oppstart  

Oppstartsamtale   
 

Når du blir koordinator for en ny bruker eller overtar som koordinator, tar du kontakt med 
bruker og eventuelt pårørende. I første samtale er det viktig å avklare forventninger til 
koordinator. I samtalen avklares hva som er viktig for bruker og eventuelt pårørende, og 
hvilke ønsker og behov bruker har. Det er hensiktsmessig å avklare hyppighet av kontakt og 
hvordan bruker og eventuelt pårørende ønsker å kontaktes. Det skal avklares hvilke 
tjenester/deltakere som bruker og eventuelt pårørende ønsker å ha med i ansvarsgruppen.  
Du må innhente eller sjekke om det foreligger skriftlig samtykke på oppheving av 
taushetsplikt for tjenesteytere. Samtykke er avgjørende for at du får utført jobben som 
koordinator. Når du arbeider med ungdom over 16 år er det viktig å huske på at de er 
helserettslig myndig og skal dermed signere samtykket selv.   
Det er viktig for barns og ungdoms naturlige selvstendiggjøring at de, i den grad det er mulig, 
er delaktig i beslutninger om eget liv. Barn og ungdom skal oppfordres til å delta i å lage mål 
og tiltak. Dersom de av ulike grunner ikke kan eller vil delta på møter, må en sørge for at 
deres ønsker blir ivaretatt, og at de oppdateres i etterkant.   
 

Barn som pårørende  
Som koordinator skal du sikre at barn eller søsken som pårørende blir ivaretatt – (på hvilken 
måte må utvikles)  
 

Koordineringsverktøy  
I oppstartsamtalen må koordineringsverktøy avklares. Bruker kan velge mellom IP eller 
referat i Sampro (Sampro som kommunikasjonsverktøy). Felles for begge verktøy er at 
ansvarsgruppen består av aktuelle tjenesteytere rundt bruker der koordinator skal 
koordinere, samordne og bidra til et helhetlig tjenestetilbud rundt bruker. Det er mulig å bytte 
koordineringsverktøy om dette vurderes som hensiktsmessig.   
 

Individuell Plan (IP): Vestre Toten kommune har valgt å benytte seg av Sampro, som er et 
webbasert elektronisk verktøy for IP.   
En IP inneholder brukers mål, tiltak og ansvarsfordeling. Planen gir rom for løpende 
evaluering under hvert mål og tiltak. Planen inneholder også beskrivelse av brukers 
ressurser, interesser og behov. Tjenesteytere skal som utgangspunkt selv evaluere mål og 
tiltak ved bruk av IP, hvis ikke annet er avtalt. Det er hensiktsmessig å oppdatere IP i selve 
møtet. Enten ved at en annen deltaker oppdaterer eller at koordinator oppdaterer selv.  
Koordinator oppretter en plan og gir deltakerne i ansvarsgruppen tilgang til planen gjennom 
sikker pålogging. For mer utfyllende informasjon om Sampro, se «hurtigveiledning Sampro» 
på Compilo.  (vestre toten hjemmesider- i fremtiden)  
 

Saksliste: Det skal utarbeides en saksliste i forkant av møtene som sendes til deltakerne 
i Sampro  
Det er egen mal for saksliste og referater. De skal inneholde møtedato, sted og oversikt over 
møtedeltakere.   
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Referat: skal gjengi hva som ble drøftet på møtet og hvilke avklaringer som ble gjort. Det er 
viktig at referatet beskriver en videre plan. Der må brukers mål, tiltak og ansvarsfordeling 
være tydelig og konkret.   
 
 

Videre koordineringsprosess   
I etterkant av oppstartsmøte er det hensiktsmessig at du som koordinator tar kontakt med de 
aktuelle tjenesteyterne og presenterer deg som koordinator. Like viktig er det å si noe om 
brukers behov og hvilke forventninger bruker har til det videre samarbeidet.   
Koordinator avklarer behov for møter med bruker og eventuelt pårørende og kaller inn til 
ansvarsgruppemøte.  Forberedelse i forkant av møtene er viktig for å sikre fremdrift. Hvem 
fikk ansvar for hva på forrige møte og har dette blir fulgt opp? Dersom brukers behov endret 
seg, er det viktig med dialog mellom koordinator og gruppedeltakerne.  I forkant av møtet, er 
det viktig at koordinator informerer tjenesteytere om brukers ønsker og behov. Dette for at 
tjenesteytere kan gjøre nødvendige avklaringer og presentere forslag til løsninger på møtet.   
Møtene skal ha fokus på oppfølging av mål og tiltak, og evaluering av disse. Koordinator skal 
sørge for at gruppen ser framover mot fremtidige behov og overganger. Det kan være 
overgang til skole/jobb, overgang til andre tjenester eller økonomiske 
ytelser. Livsfaseoverganger fra barn-ungdom- voksen er særlig sårbare. Behovet for 
langsiktig planlegging og tverrfaglig samarbeid er dermed fremtredende.   
I en koordineringsprosess vil hyppigheten på møter variere. Ofte har en 2 møter i året, men 
det vil i perioder være behov for tettere dialog og møtevirksomhet for å avklare veien videre. 
Dette vurderes underveis.  
Ved bruk av IP: Alle deltakerne i ansvarsgruppen er deltaker i planen. Deltakerne har ansvar 
for å evaluere og oppdatere sitt fagområde i planen.   
Ved bruk av referat/ Sampro som kommunikasjonsvertøy: Koordinator er ansvarlig for at 
referat blir skrevet. Dette kan delegeres – gjerne i form av en referatliste. I noen tilfeller er det 
hensiktsmessig at andre aktører som ikke har deltatt i møtet får referat dersom 
bruker/pårørende ønsker og samtykker til dette.   
Lagring og arkivering av Individuell Plan: Individuell Plan skal lagres minimum to ganger i 
året, for eksempel etter hvert ansvarsgruppemøte.   
 

Endring eller avslutning av koordinering  
Koordinator har ansvar for å evaluere tjenesten koordinering. Ved behov for bytte av 
koordinator, når koordinator slutter, i overganger mm, bør ansvarsgruppa selv utnevne ny 
koordinator. Dersom dette ikke lar seg gjøre, sendes saken til Koordinerende enhet, som kan 
utnevne en tjeneste som må finne koordinator. Koordinator tar da kontakt 
med Koordinerende enhet.  
Ved avslutning av tjenesten, sender koordinerende enhet opphørsbrev til bruker og eventuelt 
pårørende. Ved endring av koordinator får bruker og eventuelt pårørende informasjon per 
telefon og det dokumenters i journalsystemet.   
 

Verktøy for koordinatorer på Vestre Toten kommunes nettside (kommer):  
• Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator  
• Veileder for personer med store og sammensatte behov  
• Hurtigveiledning Sampro  
• Retningslinjer for ansvarsgrupper  
• Skjema for «Informert samtykke og tverrfaglig samarbeid»  

  

 

LYKKE TIL SOM KOODINATOR I VESTRE TOTEN KOMMUNE! 


