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SØKNAD OM KOORDINATOR OG/ELLER INDIVIDUELL PLAN

1. Opplysninger om søker:

Navn: Fødselsnr
(11 siffer):

Adresse:
Postnummer: Sted:
Telefon: e-mail:
Nasjonalitet: Språk:

Foresatte/pårørende
/verge

e-mail:

Adresse:
Postnummer: Sted:
Telefon: e-mail:
Nasjonalitet: Språk:

Foresatte/pårørende
/verge

e-mail:

Adresse:
Postnummer: Sted:
Telefon: e-mail:
Nasjonalitet: Språk:

Søknad om koordinator

Søknad om Individuell Plan

Begrunnelse for søknaden:
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2. Opplysninger om tjenester som du mottar i dag og tjenester som  
    kan være aktuelle fremover

Instans

Mottar hjelp i dag 
(sett x og oppgi navn på tjenesteytere)

Aktuell 
framover

Ja Nei Ja Nei

Fastlege

Skole/ barnehage (navn)

Helsesøstertjeneste

Familieteam

Fysioterapitjeneste

Ergoterapitjeneste

PPT

Barneverntjeneste

Logoped

Støttekontakt

Avlastning

Psykisk helse og rus

Hverdagsrehabilitering

NAV
Boveiledning (praktisk bistand 
opplæring, miljøarbeidertjeneste)

Praktisk bistand (hushold)

Hjemmesykepleie

Dagtilbud

Kommunal sykehjemsplass

Spesialisthelsetjenesten

Andre
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Sted Dato Underskrift
3.  Samtykkeerklæring

Samtykke gjelder:

Jeg/vi har fått informasjon om hva en koordinator kan bidra med   ja                     nei

Jeg/vi samtykker i at det utnevnes en koordinator                            ja                     nei

Jeg/vi har fått informasjon om individuell plan (IP)                         ja                     nei

Jeg/vi samtykker i at det utarbeides individuell plan                        ja                     nei
Jeg/vi ønsker å delta i utformingen av planen                                   ja                     nei
Jeg/vi ønsker at følgende deltar på vegne av meg: 

Jeg/vi samtykker i at koordinator kan innhente/gi informasjon til følgende instanser
arbeid med koordinering og/eller individuell plan 

Jeg/vi reserverer oss mot følgende:

Samtykket gjelder for perioden (dato): ………………………. til ……………………….

Jeg/vi bekrefter at dette samtykket er frivillig, og er klar over at samtykket kan trekkes tilbake når 
som helst.
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Sted/dato Underskrift 
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PROSEDYRE VED SØKNAD OM KOORDINATOR 
OG/ELLER INDIVIDUELL PLAN

KOORDINATOR
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Fylkesmannen i InnlandetFylkesmannen i Innlandet

Søknad

Samtykke

Klageinstanser
(Pasientrettighetsloven §7-2)

Rådmannen Gausdal kommune

Klageinstanser
(Pasientrettighetsloven §7-2)

Rådmannen Gausdal kommune

Koordinerende enhet 
innhenter opplysninger

Koordinerende enhet 
behandler søknaden

Søknad innvilget Søknad ikke innvilget

Tverrfaglig koordineringsgruppe/ 
samarbeidspartnere

Tverrfaglig koordineringsgruppe/ 
samarbeidspartnere

Koordinator oppnevnes. Individuell plan 
kan utarbeides sammen med bruker. 
Tverrfaglig koordineringsgruppe kan 

opprettes.

Koordinator oppnevnes. Individuell plan 
kan utarbeides sammen med bruker. 
Tverrfaglig koordineringsgruppe kan 

opprettes.

Avgjørelse opprettholdes
IP ikke innvilget

Avgjørelse opprettholdes
IP ikke innvilget

Klager får medhold
IP innvilges

Klager får medhold
IP innvilges



     
 

KOORDINATOR
 Er brukerens faste kontaktperson som man kan henvende seg til når det gjelder samordning 

og koordinering av tjenester.
 Har det overordnede ansvaret for innkalling, planlegging og gjennomføring av møter med 

tjenesteytere og bruker.
 Er den som samler tjenestene i én individuell plan, og sikrer en god fremdrift i planarbeidet.
 Gir nødvendig informasjon og sørger for brukerinnflytelse i planarbeidet.

HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN?
 Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal få tilbud om å få utarbeidet 

en individuell plan dersom de ønsker det.
 Individuell plan er et samarbeidsdokument.
 Den som ønsker en plan skal medvirke i arbeidet. 
 Retten til individuell plan utløser ingen flere rettigheter eller tjenester i seg selv, men er et 

dokument som skal bidra til at bruker opplever et mer helhetlig tjenestetilbud i sin hverdag. 
 Individuell plan skal ikke utarbeides uten samtykke fra den det gjelder.

HVORFOR INDIVIDUELL PLAN?
Alle mennesker skal kunne delta og være likestilt i samfunnet. Hensikten er at planen skal gi større 
trygghet og forutsigbarhet. Den skal avklare ansvarsforhold, sikre koordinering og utforming av de 
tiltak og tjenester den enkelte trenger. Personens livskvalitet; ønsker, behov, problemstillinger og 
ressurser, skal ligge til grunn for utformingen av planen.

RETTEN TIL INDIVIDUELL PLAN ER HJEMLET I:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-1
Lov om psykisk helsevern § 4-1
Lov om pasientrettigheter § 2-5
Lov om spesialisthelsetjenesten § 2-1a

HVORDAN GÅ FREM SOM BRUKER I GAUSDAL KOMMUNE?
Ved behov for koordinator og/eller individuell plan sendes søknad om dette til Gausdal kommune 
ved Koordinerende enhet (KE). Hvem kan ta kontakt?

 Bruker selv
 Familie
 Verge
 Noen i tjenesteapparatet etter avtale med bruker

Søknad om koordinator og/eller individuell plan sendes: 

Gausdal kommune
Koordinerende enhet (KE)
Vestringsvegen 8
2651 Østre Gausdal
Tlf: 61 22 44 00
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TAUSHETSPLIKT OG KLAGE
Alle personopplysninger er underlagt vanlige regler for taushetsplikt. Det er som regel nødvendig
for koordinator å innhente opplysninger fra flere parter, og derfor må det foreligge en underskrevet
samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen beskriver hvilken informasjon som skal gis til hvem og
hvordan opplysningene skal benyttes. Når søknaden gjelder barn eller brukere som har oppnevnt
verge, må samtykkeerklæringen gis av foresatte eller verge.

Hvis man ikke får innvilget søknad om koordinator og/eller individuell plan, kan man klage på 
avgjørelsen. Nærmere informasjon om klageadgang sendes sammen med svar på søknad. 

Husk: 
Retten til individuell plan utløser ingen flere rettigheter eller tjenester i seg selv, men skal bidra til 
at bruker opplever et mer helhetlig tjenestetilbud i sin hverdag. 

Dersom det oppleves vanskelig å møte kommunens ansatte aleine, har bruker rett til å ha med seg 
en person i arbeidet. 
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KOORDINERENDE ENHET (KE) – ÈN DØR INN
KE mottar søknader om behov for koordinator og/eller individuell plan og har det overordnede 
ansvaret for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av 
koordinator i kommunen. Ved behov for koordinator og/eller individuell plan skal bruker i praksis 
oppleve én dør inn til hjelpeapparatet, i stedet for selv å måtte ta kontakt med mange virksomheter.

KE i Gausdal kommune består av et tverrfaglig team med følgende fagpersoner:
Jo Inge Sævik 
Rannveig Ohren  
Merethe Øyen
Inger Stalheim Thorsen

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med en av fagpersonene i Koordinerende enhet (KE). 

Telefon: 61 22 44 00                    
____________________________________________________________________________________________________ 

LES MER:
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256
 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 – 2019:

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-
kommunene/innsikt/opptrappingsplan-for-habilitering-og-rehabilitering-2017-
2019/id2517920/

 Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (Veileder publisert 
10.02.15, sist endret 29.09.15):
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Rehabilitering,%20habilitering,%20individuell
%20plan%20og%20koordinator.pdf

 Barn og unge med habiliteringsbehov (veileder IS-2396):
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1121/Barn-og-unge-med-
habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektroren-og-
utdanningssektoren.pdf

 «Perspektiver på god praksis – en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og 
rehabilitering i kommuner (2010), Rambøll (Rapport på oppdrag fra Helsedirektoratet): 

 https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/157/Perspektiver-pa-god-  
praksis-en-undersokelse-av-koordinerende-enhet-for-habilitering-og-rehabilitering-i-
kommuner-IS-0288.pdf                       
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