Brukerfokus, helhet og kontinuitet

Grunnopplæring:
For: Koordinatorer
Om: Koordinering og individuelle planer
Felles opplegg for kommunene i Østre Agder

Velkommen!
Kursholdere:

Ann Jorunn Greva
Hilde Austenå Nilsen
Presentasjonsrunde: Navn, stilling,
kommune, erfaring som koordinator +
evt.
Østre Agder

Formulér to – tre spørsmål
som du ønsker å få svar på
i løpet av denne dagen

Østre Agder

Viktig grunnlagsdokument:

Veileder om
rehabilitering,
habilitering,
individuell plan og
koordinator
Heretter kalt «Veilederen».

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator

Verdigrunnlaget
Ordningene koordinator og individuell
plan er sterkt forankret i verdier.
”Verdier” er verdiløse om de ikke får
konkrete, praktiske konsekvenser

Østre Agder

Kjerneverdier for ordningene
koordinator og individuell plan:
 ”Deltakelse”
 ”Respekt”

 ”Livskvalitet”
Østre Agder

Hva tenker du
umiddelbart på når
du hører begrepet

”deltakelse”?

Østre Agder

”Deltakelse”
(ICF: ”Participation”)

som verdi og mål i koordineringsarbeid:

Den enkelte deltar i / engasjerer seg i en
livssituasjon som hun/ han opplever som
viktig og meningsfull


Som enkeltperson
(egne verdier, drømmer, ønsker, interesser)



Som medmenneske og samfunnsmedlem
(rettigheter og plikter, normer og ansvar, lover og regler)



På alle aktuelle/mulige livsarenaer (helhet)
Østre Agder

Deltakelse som fokus krever
helhetlig tilnærming
 Et meningsfullt liv kan ikke sorteres i henhold til
kommunale sektorer
 Deltakelse som fokus forutsetter personens synsvinkel,
ikke koordinatorens, fagapparatets eller kommunens
synsvinkel
 Koordinering må være sektorovergripende
I rollen som koordinator arbeider medarbeideren ikke
på vegne av egen instans/virksomhet, men på vegne av
helheten/Rådmannen.

Østre Agder

Kjerneverdier:
 ”Deltakelse”

 ”Respekt”
 ”Livskvalitet”

Østre Agder

Hva tenker du
umiddelbart på når
du hører begrepet

”respekt”?

Østre Agder

Respekt:
Rett til

Plikt til
Myndighet, ansvar for
å bestemme innhold i eget liv
innenfor sosiale, juridiske, etiske/moralske og
økonomiske rammer som gjelder i samfunnet.

Østre Agder

Å gi bruker myndighet og ansvar forutsetter
at bruker har/får egen forståelse/kunnskap
 Status og prognose

 Forpliktelser og ansvar
 Rettigheter
 Forutsetninger

 Muligheter
 ”Omkostninger”
 Begrensninger
 Tilgjengelige ressurser

Østre Agder

Å gi brukerne ansvar for viktige valg uten å
sikre at de kjenner og forstår:
 Mulige alternative løsninger, muligheter
og begrensninger ved disse
 Forutsetninger for ulike valg
 Mulige konsekvenser av ulike valg
er ikke respekt, men ansvarsfraskrivelse.

Østre Agder

Kjerneverdier:
 ”Deltakelse”

 ”Respekt”
 ”Livskvalitet”

Østre Agder

Hva tenker du
umiddelbart på når
du hører begrepet

”livskvalitet”?

Østre Agder

Kilden til livskvalitet, og til
motivasjon, ligger i den
enkeltes verdier, gleder,
drømmer og, ikke minst:

Håp

Østre Agder

En helt nødvendig forutsetning for at vi skal kunne
bidra til å realisere kjerneverdien ”livskvalitet”?

Vi må vite hva ”livskvalitet” innebærer
for den enkelte!
Da må koordinator bli kjent med brukeren som hel person. For noen
kan det ta lang tid å bli kjent.

Uten gode rammer, metoder og rutiner for avklaring av
hva livskvalitet innebærer kan vi umulig kvalitetssikre den
videre prosessen.

Østre Agder

Livskvalitetsmål:
Noe personen selv ser/opplever som viktig for
opplevelse av livskvalitet og mening
 ”Smått” eller ”stort”

 ”Realistisk” eller ”urealistisk”
 Innenfor rammer gitt av rettigheter og plikter som
gjelder for oss alle som samfunnsmedlemmer
Østre Agder

Kjennetegner livskvalitetsmål:
 Iplos er et kartleggingsverktøy som blir brukt for å kartlegge
tjenestemottakers basal behov. Den sier noe om grunnlag for vedtak om
tjenester. Iplos vil ikke si noe direkte om livskvalitet men om
funksjonsområder som kan ha innvirkning på livskvalitet.

 Uttrykker eller representerer noe som er grunnleggende viktig,
og ofte dypt personlig, for den enkelte

 Er helhetlige fordi mennesket er helhetlig og ikke inndelt i
”virksomheter”, ”etater” eller ”sektorer”
 Er de eneste målene som kan utløse brukers egen motivasjon
og egne ressurser, som fagapparatet så kan spille på lag med

Østre Agder

Lovgrunnlaget
Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helseog omsorgstjenesteloven:


Skal tilbys koordinator, også om de ikke er interessert i
individuell plan



Skal tilbys individuell plan

Østre Agder

Eksempel på vedtak
Vi deler ut eksempel.

«Langvarig»? «Koordinert»?
Krav til varighet bør ses i sammenheng med behovet for
samordning av tjenestene. Selv om behovet bare strekker seg
over noen måneder, eller det er få tjenester, kan behovet for
en strukturert planprosess med konkrete mål gjøre at
(koordinator/)individuell plan er et egnet verktøy. Det ligger i
formålet for (koordinator og) individuell plan at også behov
for tjenester fra andre sektorer hører med i den helhetlige
vurderingen.
Men: Det må alltid vurderes om det egentlig er behov. Kan
bruker klare det selv? Og vil de kanskje også helst det?
Mestring og selvstendighet.
Må ikke lage problemer, hvis det ikke er det!
Fra Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Østre Agder

Lover, forskrifter, st.meld., veiledere mv
 Høringsnotatet til Helse- og omsorgstjenestelov
 Helse- og omsorgstjenestelov
 Forskrift om habilitering og rehabilitering,
individuell plan og koordinator («Forskriften»)
 Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og
koordinator («Veilederen»)
 Helsepersonelloven

 Lov om pasientrettigheter
 Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
 Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 Lov om barneverntjenester
 St.meld. nr 18 (2010-2011) Læring og fellesskap

- Det er en forventning om at alle sektorer er med!
Østre Agder

Vi begynner med det viktigste:

Koordinator
Fra Helse- og omsorgsloven § 7-2 Koordinator
For pasienter og brukere med behov for langvarige og
koordinerte tjenester etter loven her, skal kommunen
tilby koordinator.
Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av
den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning
av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med
individuell plan.

Østre Agder

Koordinator
Hva er din opplevelse av rollen?
- dobbeltrolle? Mange «hatter»?

-Pass på å ha på riktig hatt! «i dag
er jeg her som koordinator»
- Taushetsplikt, husk på den!

Østre Agder

Fra forskrift om habilitering og rehabilitering,
individuell plan og koordinator, kap. 5
§ 21. Koordinator i kommunen
For pasienter og brukere med behov for langvarige og
koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven,
skal kommunen tilby koordinator, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2. Dette gjelder uavhengig av om pasienten
eller brukeren ønsker individuell plan.

Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den
enkelte pasient eller bruker. Koordinator skal også sikre
samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med
individuell plan.

Østre Agder

Individuell plan
Fra Helse- og omsorgsloven § 7-1 Individuell plan
Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og
brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester
etter loven her. Kommunen skal samarbeide med andre
tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for
den enkelte.
Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter
loven her og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk
helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet
en individuell plan, og at planarbeidet koordineres.

Østre Agder

Fra forskrift om habilitering og rehabilitering,
individuell plan og koordinator, kap. 5
§ 16. Pasientens og brukerens rettigheter
Pasient og bruker med behov for langvarige og koordinerte helse- og
omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-5. Vedkommende har rett til å delta i arbeidet
med sin individuelle plan, og det skal legges til rette for dette, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 3-1. Pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den
utstrekning pasienten og brukeren og pårørende ønsker det.
Dersom en pasient ikke har samtykkekompetanse, har vedkommende
nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten eller
brukeren, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 tredje ledd.

Østre Agder

Fra
Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Individuell plan kan beskrives både som et
verktøy, i form av et planleggingsdokument, og
en strukturert samarbeidsprosess. Planen skal
oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk
verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet.

Østre Agder

Litt mer om IP
- Det er ulike maler i de ulike
kommunene. Vi jobber med å få et
felles system.
- Vi har med to ulike eksempler.

Koordinerende enhet
Fra Helse- og omsorgsloven § 7-3 Koordinerende enhet
Kommunen skal ha en koordinerende enhet for
habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. 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.
Det er ulik oppbygning i de forskjellige kommunene. Det
som er viktig er at det skal forankres på rådmannsnivå.

Østre Agder

Koordinerende enhet

I Risør: Enhetsleder for helse leder på mandat fra
rådmann. Enhetsledere fra ulike avdelinger, SLTkoordinator, rådgiver hos rådmann, barnevern og
systemkoordinator/sekretær. Ca. 10 - 12 personer møter
hver gang. 2 – 3 møter i halvåret.
I Gjerstad: Rådmannen er leder. Enhetsledere fra ulike
avdelinger, og systemkoordinator/sekretær. Ca. 5
personer møter hver gang. Møte annenhver mnd + etter
behov.
Hvordan det er i andre kommuner, har vi ikke helt
oversikt over. Spør din leder, eller systemkoordinator.

Østre Agder

Koordinerende enhets oppgaver:
Utledet av formål og overordnet ansvar er følgende oppgaver sentrale:
Kommunens plan for habilitering og rehabilitering
Legge til rette for brukermedvirkning
Ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering
Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator
Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator
Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator
Oppnevning av koordinator
Kompetanseheving om individuell plan og koordinator
Opplæring og veiledning av koordinatorer
Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer
Ivareta familieperspektivet
Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere
Motta interne meldinger om mulig behov for habilitering og rehabilitering
Informasjon om enhetens oppgaver må være tilgjengelig for pasienter, brukere,
helsepersonell, interne og eksterne samarbeidspartnere. Dokumentasjon av ansvar,
oppgaver, rutiner og avtaler må inngå i kommunens kvalitetssystem.
jf. Veilederen.

Hva med skolen?
Opplæringslova § 15-5. Plikt til å delta i arbeidet med
individuell plan
Skolen skal, når det er nødvendig for å ivareta elevanes
behov for eit heilskapleg, koordinert og individuelt
tilpassa tenestetilbod, delta i samarbeid om utarbeiding
og oppfølging av tiltak og mål i individuell plan hjemla
etter anna lov og forskrift.
- Vi nevner dette fordi noen har opplevd at skolen har
hatt IOP, og ikke sett at dette er noe annet enn IP. En IOP
kan inn i en IP, som en del av denne.
Østre Agder

Har fastlegen noen forpliktelser/rolle?
Fra fastlegeforskriften § 19: Medisinskfaglig
koordinering og samarbeid
Dersom en innbygger på listen har behov for
langvarige og koordinerte tjenester, plikter
fastlegen å informere om, og medvirke til
utarbeidelse av, individuell plan og koordinator i
kommunen, jf. forskrift om habilitering og
rehabilitering, individuell plan og koordinator.
Bør stille på ansvarsgruppemøter, når det er
nødvendig (ikke alltid).

Østre Agder

Helhetlig struktur for koordinering (Veilederen)
Ledelse i
kommune og
spes.htj.

Koordinerende
enhet

Fastlegen

Koordinator i
kommuner og
spes.htj.

 Overordnet ansvar
Organisering – forankring - ledelse
 En tilrettelegger for «helhetlig»
koordinering
 Medisinskfaglig
koordineringsansvar
 Koordinering av helhetlige forløp
på individnivå

Formål, prosess,
dokumentasjon
Det er ulike fagsystemer, også innad i
den enkelte kommune.
Huskeregel: Det som ikke er
dokumentert, er ikke gjort!
Dokumenter alltid på rett plass.
Østre Agder

Fra veilederen (kap. 13.1):

Felles formål med individuell plan og koordinator:
Sikre at pasient og bruker får et helhetlig,
koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud

Sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse
Styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og
pasient og bruker og eventuelt pårørende
Styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på
tvers av fag, nivåer og sektorer

Østre Agder

Individuell plan er et dokument
som gir rammer for, og oppsummerer konklusjoner fra,
koordineringsprosessen:
 hva bruker mener er viktig for seg (brukers livskvalitetsmål)
 delmål
 tiltak som det er besluttet at skal iverksettes for å forsøke å
realisere målene

 hvem som er ansvarlig for tiltakene (bruker selv, nærpersoner,
fagpersoner)

 når tiltakene skal gjennomføres

 når tiltakene skal evalueres, konklusjoner fra evalueringen

Østre Agder

 Formålet med tjenestene «Koordinator»
og «Individuell plan» er det samme.
 Tjenesten «Koordinator» kan stå alene.
 Tjenesten «Individuell plan» forutsetter
også tjenesten «Koordinator».
 Mange brukere opplever koordinator
som langt viktigere enn individuell plan.
Østre Agder

 Det er ofte naturlig å starte med koordinator/
koordinering.

 Koordinator må i så fall komme tilbake til spørsmålet
om bruker ønsker konklusjonene dokumentert i en IP.
(Da har bruker fått bedre grunnlag for informert samtykke til IP.)

 Prosessen og konklusjonene må uansett
dokumenteres. Det jobbes mot et felles
dokumentasjonssystem (elektronisk). Foreløpig har vi
det ikke. Uansett må det dokumenteres. Da bruker
man sitt journalsystem. Dette har man ansvar for,
som koordinator.
Østre Agder

Informasjon som uansett må dokumenteres er:
 Hvem har gjort hva når? (Logg)
 Samtykke
 Om bruker ønsker IP, eller kun koordinator. Det må
dokumenteres.
 Konklusjoner etter hvert:
o Brukers livskvalitetsmål
o Delmål
o Tiltak: Hva, når, hvem, ansvarlig
o Evaluering: Når, konklusjoner
 Individuell plan er en del av innholdet i brukers journal.

Østre Agder

Individuell Plan, koder (IPLOS)
Helsedirektoratet har meldt at det er planlagt nye koder fra 2019:

•

Koordinator:
•
Ja, oppnevnt koordinator
•
Nei, koordinator ikke oppnevnt
•
Nei, ønsker ikke koordinator
Nei, oppfyller ikke retten til koordinator

Individuell Plan:
•
Ja, virksom plan
•
Nei, individuell plan er ikke utarbeidet
•
Nei, ønsker ikke individuell plan
•
Nei, oppfyller ikke retten til individuell plan

Samtykke:
Individuell plan skal ikke utarbeides uten samtykke fra
pasienten eller brukeren eller den som kan samtykke på
vegne av vedkommende. Tilsvarende gjelder ved
oppnevning av koordinator.
Bruker samtykker til at saksbehandler innhenter
nødvendig informasjon i søknadsprosessen.
Når det foreligger vedtak: Koordinator må innhente
samtykke fra bruker for tverrfaglig samarbeid. Ny
koordinator = nytt samtykke.

Østre Agder

Samtykket må:
 Være «informert»
 Spesifisere hva bruker samtykker til:
o

Oppstart av koordineringsprosess

o

Utarbeidelse av individuell plan, eller ikke

o

Hvem koordinator kan innhente informasjon fra

o

Hva slags informasjon det er snakk om

o

Hvem koordinator kan drøfte brukers sak med

o

Tidsrommet samtykket gjelder for

 Være dynamisk, ajourføres underveis

Østre Agder

Koordineringsprosessen,
en oversiktsmodell
 Enhver planprosess må begynne med en avklaring
av hvor man vil, av målene for prosessen.
 Deretter må man kartlegge nåsituasjon, ressurser,
begrensninger og mulige løsninger.
 Så følger valg av løsninger og avtaler om hvem som
gjør hva og når.

Østre Agder

Koordinatorrollen i
målavklaring

Østre Agder

Koordinatorens rolle i målavklaring:
 Først bli kjent med mennesket.
Samtale, samvær/observasjon, eventuelt alternativ kommunikasjon
Fange opp signaler om hva som er viktig for akkurat dette menneskets opplevelse
av livskvalitet og mening.

 Fokusér på hvilke forventninger bruker har til sin
situasjon sett ut fra brukers perspektiv.

 Gi / bidra til at personen får nødvendig forståelse/
innformasjon.
Gjensidige forventninger, roller og ansvar i koordineringsprosessen, hvordan
prosessen blir dokumentert, rettigheter, forpliktelser, muligheter, begrensninger,
medisinsk, funksjonell status, prognose

Østre Agder

Arbeidsmåten, arbeidsprosessen
Kunnskap til bruker
om:

Målavklaring
 Bli kjent. Samtale/observere/kommunisere:
 Livet nå, livet framover, kanskje livet tidligere.
 Drømmer, håp, ønsker. Hva gir opplevelse av
livskvalitet og mening?
 Livskvalitetsmål.

 Samtale om videre prosess:
 Forventninger og arbeidsmåte, dokumentering.
 Roller og ansvar.

Evaluering. Iverksetting

Koordinering
av tiltak

Enkeltvedtak
(når nødvendig)

• Medisinsk og
funksjonell status
og prognose.
• Rettigheter og
forpliktelser.
• Muligheter,
begrensninger,
tilbud.
• ”Omkostninger”

Mulige tiltak
• Tverrfaglig, tverretatlig drøfting
• Eventuell ”kartlegging” (funksjon,
nettverk, ressurser, situasjon)
• Realistiske delmål
• Forslag til tiltak.

Koordinatorens rolle i målavklaring (forts):



”Hva”, ”si litt mer om”, ikke ”hvorfor”. Inviter til å «gå bak»
svarene, utdype.



Vær lyttende!! Sett av nok tid. Særlig viktig i første møte.



Målavklaringssamtalene er ikke ”terapeutiske samtaler” eller
«motiverende intervju», der fagpersonen prøver å løse brukers
problemer eller å bevege bruker i en bestemt retning.



Veiledning ≠ rådgivning.
Får bruker råd som hun/han ikke har bedt om eller ønsker, kan
det føre til motstand, stille eller uttalt, og det kan oppleves
krenkende.



Være tydelig også på brukers eget ansvar i forhold til eget liv,
ansvar og forpliktelser som samfunnsmedlem.



Arbeide i prosess. Starte med det som er viktigst nå.

Ord kan være fremmedgjørende. ”Mål” og
”plan” er slike ord. Hva kan vi si i stedet?
”Mål”:

”Plan”:

Vi må vite hva som er viktig for deg
for at det vi gjør skal føre til noe du
synes er bra.

Det kan være greit å skrive ned hva vi
blir enige om:

 Har du noe du drømmer om?

 At du skal gjøre

 Hva gjør deg glad?

 At vi skal gjøre

 Når gleder du deg til noe?

 Når det skal gjøres

Til nærpersoner:
 Hva skaper interesse, glede,
oppmerksomhet hos bruker?
Husk samtykke for å snakke med
nærpersoner.

 Hensikten, målet med det vi gjør

 Hvordan det vi gjør viser seg å
funke

Østre Agder

Målavklaring – noen stikkord
 Gå alltid veien om å være menneske og stimulere emosjonelt.
Samtalen er sentral.
 Hovedfokus på å bli kjent med personen, ikke med problemene
eller diagnosen

 Åpne spørsmål
 Bekrefte. Informere. Ikke ødelegg livskvalitetsmål gjennom
”realitetsorientering”. Delmål må være realistiske.

 Mål og fremgangsmåte formuleres i brukers språkdrakt
 Ansvarliggjøring: Det dreier seg om personens liv og prosess,
ikke kommunens eller koordinatorens

 Respektér brukers grenser. Gi bruker tid til å være i prosess.

Oppgave
Hva tenker du kan være gode
spørsmål til bruker?
Første møte, og generelt?

Tips til samtale med bruker














Hva gjør deg glad / Når har du det bra / Når gleder du deg til
noe
Hva er/var du interessert i / Hva kunne du likt å gjøre mer av
/ Hva er du redd for å måtte slutte med/miste
Hva tenker du om situasjonen nå
Hva ønsker/liker du å gjøre på fritida
Når hadde du en litt bedre dag sist? Hva gjorde denne dagen
litt bedre?
Hva jobber du med/kunne du tenke deg å jobbe med
Hva tenker du om situasjonen framover
Hva kunne du tenke deg å bli når du blir voksen
Hva skal til for at du føler deg tryggere
Vil du dele noen drømmer med meg
Hvem føler du at du står spesielt nær
Hvem ønsker du å være sammen med/være
mer sammen med/være mindre sammen med

Noen flere tips…


Målene dokumenteres i ”jeg-form”, med brukers språk og
form når de faktisk kommer fra bruker, der det er naturlig.



Målene dokumenteres i 3.-person når de er formulert av
andre enn bruker.



Avslutt samtalene med oppsummering: Mål og prioriteringer,
evt. tiltak og ansvarlig for oppfølging, avtaler om saker som
skal følges opp. Tidspunkt framover.



Ansvaret for prosessen forankres hos én: Koordinator.



Bruker bør selv være ansvarlig for tiltak så langt mulig.
Konkretisér og dokumentér konklusjonene.



Trekk inn andre ansvarlige instanser/virksomheter tidlig.
Lov aldri noe som helst på andres vegne.



Kun tiltak som skal gjennomføres skal stå i eventuell IP, den
er ingen ønskeliste (”Koordinering” kan føres noe friere).

Koordinatorrollen i
utvikling og gjennomføring av tiltak

Østre Agder

Koordinatorens rolle kan være:
 Mål og tiltak:
* I samarbeid med bruker og den som skal ha ansvar for tiltaket
Eventuelt:
* Innkalle tverrfaglig / tverretatlig tiltaks-team bestående av de (og
bare de) som kan ha viktige bidrag i den enkelte sak. Bruker deltar
i møtet dersom bruker ønsker det.
 Koordinere utviklingen av IP. Være kontaktpunkt. Husk å ha
snakket om hva som kan skje hvis ikke ting går som planlagt. Ha en
plan på det. Eksempel; avslag på søknad om tjenester.
 Evaluering

Østre Agder

Tverrfaglig samarbeid
Godt samarbeid mellom fagpersonell er viktig for fremdrift
av planen.

 Delmål, trinn på veien
 Mulige/hensiktsmessige metoder, tiltak, tidsplan for tiltak
 Fordeling av ansvar, oppgaver, samhandling
 Erfaringer, viktig å passe på, risikofaktorer
 Husk samtykke hvis det er møter bruker ikke deltar på.

Østre Agder

Forskning/undersøkelser og erfaring viser:


Møter i store "ansvarsgrupper" oppleves av mange
brukere som svært vanskelige, men ikke alltid.



Mange fagfolk sitter i "ansvarsgrupper" uten å mene at
de har noe særlig der å gjøre, i alle fall ikke annet enn i
avgrensede perioder



Fagfolk mener, oftest med rette, at de ikke de kan ta
nødvendig tverrfaglige diskusjoner i en gruppe med
bruker til stede



Drøft sammen med bruker om hvem som skal delta på
møtene, etter hva som er hensiktsmessig.
Østre Agder

Koordinatorrollen, avgrensninger


Koordinator er ikke foresattes/brukers ”personlige
assistent” eller ”ærendsgutt».
(Dersom bruker har behov for assistent, må det søkes
om f eks støttekontakt, eventuelt BPA).

 Koordinator er heller ikke andre fagpersoners ”avlaster”
Som koordinator skal du ikke mene så mye om hva andre
«må» gjøre, innvilge eller iverksette.
Som koordinator er du ikke ”brukers advokat”.
Tilgjengelighet: Forventningsavklaring med bruker, når
du kan kontaktes.

Østre Agder

Oppgave
Hva tenker du er viktig i rollen som
koordinator?
- Snakk med sidemannen. 5 min.

Koordinators rolle oppsummert:
 Avklare og dokumentere brukers (evt.
foresattes) mål og situasjon så helhetlig,
ryddig og klart som mulig

 Kople inn og samhandle med de som har
kunnskaper og ansvar i forhold til situasjon
og mulige tiltak
 Følge opp iverksetting og gjennomføring

Østre Agder

Noen koordinatoroppgaver
 Sikre helhetlig avklaring av brukers mål
 Sikre felles forståelse av målene i planprosessen
 Sikre helhetlig drøfting og planlegging av tiltak med utgangspunkt i
brukers mål, ressurser og behov
 Sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, herunder
med fastlegen som har det medisinskfaglige koordineringsansvaret,
samt med relevante tjenesteytere i andre sektorer
 Sikre samordning av tjenestetilbudet og god fremdrift i arbeidet med
individuell plan (dersom bruker ønsker en slik)
 Initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering,
eventuelt også individuell plan
 Følge opp, evaluere og oppdatere plandokumentet
 Følge opp og evaluere arbeidsprosessen

Når bør en skifte koordinator?
 Når bruker flytter til annen kommune. Hvis det
er mulig bør denne prosessen begynnes på
tidlig.
 Når (litt før!) koordinator flytter/slutter/går i
langvarig permisjon. Det er viktig at
koordinator gir beskjed om endringer så fort
som mulig!
 Når bruker og/eller koordinator ønsker det –
det må foreligge en god grunn for skifte.
 Ikke samtidig med viktige overganger!
Østre Agder

Når bør koordinator/IP-prosessen
avsluttes?
 Når bruker ønsker det
 Hvis brukers situasjon er blitt klart forbedret, slik at behovet er
falt bort

 Når målene er nådd, og nye ikke er aktuelle
 Hvis bruker bryter kontakten/slutter å svare på henvendelser
eller ikke følger opp sine oppgaver
 Hvis brukers situasjon er så klart forverret at forutsetningene for
å ivareta brukerrollen ikke lenger oppfylles.
 Om koordinator ser at det ikke lenger er behov
 Det er viktig at koordinator melder i fra om dette til
saksbehandler om koordinator/IP.

Østre Agder

Spørsmålene dere formulerte til å begynne med i dag:

Spm 1
Spm 2
Spm 3 Har dere fått svar?
Andre spørsmål?

Østre Agder

Her kan dere lære mer, aktuelle
linker:
http://helsekompetanse.no/kurs/e-laering-individuell-plan
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabiliteringhabilitering-individuell-plan-og-koordinator
Veilederen oppdateres jevnlig. Husk å sjekke siste versjon!

Lykke til!
Dere gjør en viktig oppgave!

