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FORORD 
 
Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Individuelle planer- kommunalt 
psykiatri og rusarbeid" som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Gausdal kommune. 
 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres 
kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger 
(Kommunelovens § 77. nr 4). 
 
Prosjektarbeidet er utført i perioden november 2018 til mars 2019 av Kari Robbestad og Guro Selfors 
Lund. 
 
Vi takker for godt samarbeid med ansatte i kommunen som vi har hatt kontakt med i prosjektarbeidet. 
 
Utkast til rapport er sendt rådmannen til uttalelse. Svaret fra rådmannen er vedlagt rapporten. 
 
I tillegg til rådmannens høringsuttalelse, har revisjonen mottatt en grundig gjennomgang der 
kommunens forslag til korrigeringer var innarbeidet i høringsdokumentet. Endringene er innarbeidet i 
rapporten. To forhold ble spesielt omtalt: For det første revisjonens framstilling av kommunens rutiner 
og bruken av disse. For det andre organisering og opprettelsen av Koordinerende enhet.  Når det 
gjelder oversikt over kommunens rutiner har vi valgt å la opprinnelig tekst stå, men vi har lagt inn 
kommunens kommentarer i fotnote.  
 
 
Lillehammer, april 2019 
 
 
 
Guro Selfors Lund 
Oppdragsansvarlig  

Kari Robbestad 
Prosjektansvarlig 
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SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 
 
Kontrollutvalget bestilte gjennomføring av en forvaltningsrevisjon innen tema "bruk og etterlevelse av 
individuelle planer innen rus og psykiatri". Målet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere 
hvordan kommunen følger opp plikten til å utarbeide og følge opp individuelle planer innen området 
rus og psykisk helse.  
 
Følgende problemstillinger ble undersøkt: 
1. I hvilken grad sikres at de som har rett til individuell plan får utarbeidet en slik plan innen 
tjenesteområdet psykisk helse og rus?  
 
2. Har kommunen – innen tjenesteområdet psykisk helse og rus - et tilfredsstillende system for 
oppfølging, evaluering og revidering av individuelle planer?  
 
 
Metode 
Undersøkelsene bygger i hovedsak på to metoder for datainnsamling, dokumentgjennomgang og 
informasjon innhentet gjennom intervjuer. 
 
Revisjonskriterier 
Hensikten med revisjonskriterier er at det settes opp autoritative standarder som kommunens praksis 
kan måles opp mot og som grunnlag for revisjonens vurderinger. Revisjonskriterier er i hovedsak 
hentet fra Helse- og omsorgstjenesteloven og fra forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell 
plan og koordinator.  
 
Problemstilling 1. 
I hvilken grad sikres at de som har rett til individuell plan får utarbeidet en slik plan innen 
tjenesteområdet psykisk helse og rus?  
Etter revisjonens vurdering jobber kommunen godt med individuell plan og de har utarbeidet gode 
verktøy for å sikre at individuell plan blir håndtert i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven og 
forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.  
 
Undersøkelsen har vist at kommunen har utarbeidet rutiner/prosedyrer og maler som skal sikre at det 
blir utarbeidet individuell plan som skal sikre at brukerne får et helhetlig, koordinert og individuelt 
tilpasset tjenestetilbud. Revisjonen mener det er positivt at rutinene nå skal samles i kommunens 
kvalitetssystem TQM. 
 
Selv om vi har sett at det er utarbeidet rutiner har vår gjennomgang vist at det finnes flere rutiner og 
det kan være noe uklart hvilke rutiner som brukes. De siste rutinene som er oppdatert er de en må 
anta er gjeldende, men det viser seg at også andre rutiner med foreldet lovverk er brukt.  
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Undersøkelsen har vist at de ansatte er kjent med informasjonsplikten, men det ble sagt at informasjon 
om retten til IP i noen tilfeller kunne vært bedre ivaretatt.  
 
Psykisk helse og rustjeneste hadde 10 brukere med individuell plan i 2018. Undersøkelsen har vist at 
flere ansatte mener at det verktøyet kommunen har i dag for registrering av individuell plan er for lite 
fleksibelt.  
 
Undersøkelsen har vist at det i de fleste tilfeller er klart hvem som har ansvaret for initiering og 
utarbeiding av individuelle planer. Når en pasient mottar tjenester fra flere, kan det likevel være 
utfordringer for tjenesten selv å vurdere hvem som er den som er tettest inne på brukere. Her er det 
viktig at KE koples inn på et tidlig tidspunkt, slik at de kan koordinere dette på et overordnet nivå. 
 
 
Problemstilling 2. 
Har kommunen – innen tjenesteområdet psykisk helse og rus - et tilfredsstillende system for 
oppfølging, evaluering og revidering av individuelle planer?  
 
Etter revisjonens vurdering har kommunen et godt system for søknad og oppnevning av koordinator 
for brukere med og uten IP. I vår gjennomgang har vi fått opplyst at det er flere brukere med 
koordinator enn brukere med individuell plan. 
 
Etter revisjonens vurdering har Koordinerende enhet en god plan for gjennomføring av opplæring og 
oppfølging av koordinatorene.  
 
Gjennomgangen har vist at prosedyrene og mal for IP samsvarer med lov og forskrift.  
 
Revisjonen er av den oppfatning at Koordinerende Enhet gjennom sitt ansvar for oppnevning av 
koordinator, og opplæring og oppfølging av koordinator bør ha et systemansvar på overordnet nivå. 
Etter revisjonens vurdering blir dette ivaretatt gjennom utarbeiding av rutiner som gjøres kjent i 
organisasjonen og opplæring og veiledning av koordinatorene.  Det er ingen samlet oversikt over status 
i de individuelle planene som er opprettet.  
En årlig rapportering til KE fra alle som har brukere med IP (feks. status på IP, sist revidert, om den er 
avsluttet) vil kunne gi Koordinerende enhet en mer fullstendig oversikt. 
 
 
Anbefalinger: 
 
Revisjonen anbefaler at: 
 

 Kommunen sørger for at alle gjeldende rutiner ligger i kvalitetssystemet. 
 Kommunen gjennomgår rutinene/prosedyrene og forsikrer seg om at det er klart hvilke 

rutiner/prosedyrer som er gjeldene og som skal brukes.   
 Kommunen bør vurdere å ha et system for kvalitetssikring av revidering og evaluering av 

individuell plan. 
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1. INNLEDNING 

1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING 
I kontrollutvalgets møte 09.05.2018, i sak 12/18 ble foranalyse om kommunalt rus- og psykiatriarbeid 
behandlet. Utvalget ønsket en oppfølging av foranalysen, der revisjonen skal ta utgangspunkt i bruk og 
etterlevelse av individuelle planer innen rus og psykiatri. Kontrollutvalget ønsket at revisjonen 
samarbeider med administrasjonen i utarbeidelsen av prosjektplanen.  
 
Prosjektplanen ble vedtatt i kontrollutvalgets møte den 05.09.2018 i sak 15/18 og det ble fattet 
følgende vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget opprettholder bestillingen av en forvaltningsrevisjon om temaet 
bruk og etterlevelse av individuelle planer innen rus og psykiatri.  

2. Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering og forutsetter at mest mulig av 
bestillingen utføres i 2018  

 

1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 
Målet med prosjektet er å kartlegge og vurdere hvordan kommunen følger opp plikten til å utarbeide 
og følge opp individuelle planer innen området rus og psykisk helse.  
 
Vi har formulert to hovedproblemstillinger, begge problemstillingene er utdypet gjennom flere 
underproblemsstillinger.  
 
1. I hvilken grad sikres at de som har rett til individuell plan får utarbeidet en slik plan innen 
tjenesteområdet psykisk helse og rus?  

1.1 Hva er omfanget av individuelle planer i kommunen?  
1.2 Har kommunen etablert rutiner for å vurdere og avgjøre om vilkårene for å få en individuell 
plan er tilstede?  
1.3 Informeres tjenestemottakere om rettigheter til individuell plan?  
1.4 Er det klart hvem som har ansvaret for initiering og utarbeiding av individuelle planer?  

 
2. Har kommunen – innen tjenesteområdet psykisk helse og rus - et tilfredsstillende system for 
oppfølging, evaluering og revidering av individuelle planer?  

2.1 Blir det oppnevnt koordinatorer for alle brukere med individuelle planer?  
2.2 Får koordinatorene veiledning / opplæring i oppgavene rollen som koordinator fører med 
seg?  
2.3 Har kommunen rutiner, maler o.l som sikrer at innholdet i planene er i samsvar med krav?  
2.4 Kvalitetssikres det at tiltakene i planen gjennomføres som forutsatt?  
2.5 Er det etablert rutiner for evaluering og revidering av individuelle planer? 
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2. METODE 
Prosjektet er gjennomført i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for 
forvaltningsrevisjon (RSK 001).  

Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av dokumentanalyse, og intervjuer. Vi har intervjuet på ulike 
nivåer i kommunen, både ledere og de som arbeider i førstelinjen i møte med brukere.  
 
Dokumentgjennomgang/datakilder 
Revisjonen har gjennomgått aktuelle dokumenter som har blitt innhentet fra kommunen. Formålet har 
vært å trekke ut relevant informasjon om de ulike tjenestene kommunen har på området, samt å 
kartlegge hva slags rutiner kommunen har.  Dokumentene vi har gjennomgått er planer, interne rutiner 
og prosedyrer og andre dokumenter kommunen har forelagt oss og som har vært relevante for 
prosjektet.  
 
Av ressurshensyn er det ikke gått inn i brukernes mapper. Vi mener likevel at data som er innsamlet er 
egnet til å kunne svare på problemstillingene.  
 
Intervjuer 
Vi har med utgangspunkt i samtaler og tilgjengelig dokumentasjon valgt å intervjue følgende:  
 

- Leder for tjenesteområde Psykisk helse og rus 
- Fungerende leder for Koordinerende enhet  
- To ansatte i Psykisk helse og rustjeneste  
- En ansatt i Koordinerende enhet 

 
Alle referat er oversendt til dem som ble intervjuet, og alle referat er verifisert.  
 
Revisjonen fikk oppnevnt en kontaktperson, Roar Moastuen fra psykisk helse og rustjeneste. Vi har 
hatt løpende dialog med kommunens kontaktperson underveis i prosjektet.  
 
Begrepsbruk 
I lovverk og i de ulike kommunale dokumentene er både begrepene bruker og pasient brukt. Vi har i 
rapporten valgt i hovedsak å bruke benevnelsen brukere. 
 
Datas reliabilitet og pålitelighet. 
Datas reliabilitet er knyttet til hvorvidt undersøkelsen representerer den virkelige situasjonen. Det skal 
være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de data som er samlet inn. Vi mener data som er 
samlet inn i denne undersøkelsen er egnet til å svare på problemstillingene. Det er likevel viktig å være 
oppmerksom på at de opplysninger som framkommer i rapporten nødvendigvis er et utvalg av fakta.  
 

Med pålitelighet menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er ivaretatt gjennom 
intern kvalitetssikring hos Innlandet Revisjon IKS og ved verifisering av opplysninger framkommet i 
intervju.  
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3. REVISJONSKRITERIER 
Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige 
standarder mv. som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene 
er at det skal settes opp noen autoritative «standarder» som kommunens praksis kan måles opp mot 
og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. Revisjonskriteriene vil i hovedsak utledes fra lov, 
forskrift og kommunale vedtak og planer.  
 

3.1 LOVVERK INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).  
Helse- og omsorgstjenesteloven inneholder regler om kommunens overordnede ansvar for helse- og 
omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- 
og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 
rusmiddelproblemer, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.  
 
Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 7 omhandler individuell plan, koordinator og koordinerende 
enhet.  

§ 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. 
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke pasient- og brukergrupper plikten omfatter, og 
stille krav til planens innhold. 
 
§ 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. 

§ 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. 
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilket ansvar den koordinerende enheten skal ha. 

 
Pasient- og brukerrettighetsloven  
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3 omhandler rett til medvirkning og informasjon. I § 3-2 som 
omhandler pasienten/brukerens rett til informasjon står det i siste ledd  

«Brukere skal ha informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet 
og for å kunne ivareta sine rettigheter». 

 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
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Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 
Nærmere om innholdet i de tre tiltakene individuell plan, koordinator og koordinerende enhet fremgår 
av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Formålet med tiltakene 
er blant annet å sikre samhandling og/eller samordning av tjenester mellom ulike tjenestesteder.  
 

I § 6 i forskriften utdypes det om koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet 
at enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring 
og veiledning av koordinator. Overordnet ansvar for individuell plan innebærer at enheten blant annet 
skal: 

a) Motta meldinger om behov for individuell plan, jf § 23 
b) Sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan. 

Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester har ifølge § 16 i forskriften 
rett til å få utarbeidet en individuell plan.  
 
Forskriftens § 19 omtaler hva en individuell plan skal inneholde: 

«Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte pasient 
eller bruker. Det skal under utarbeidelsen av planen tas hensyn til vedkommendes etniske, 
kulturelle og språklige forutsetninger. Planen skal inneholde følgende hovedpunkter 
 
a) en oversikt over pasientens og brukerens mål, ressurser og behov for tjenester  
b) en oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen  
c) en angivelse av hvem som er koordinator  
d) en oversikt over hva pasient og bruker, tjeneste- og bidragsyterne og eventuelt pårørende 
vil bidra med i planarbeidet  
e) en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha 
ansvaret for disse  
f) en beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres  
g) en angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen  
h) pasientens og brukerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at 
deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger  
i) en oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner 
og etater». 

 
For pasienter eller brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven, skal 
kommunen ifølge § 21 tilby koordinator. 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 med individuell plan. 
 
Veileder rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator 
Veilederen er utarbeidet av Helsedirektoratet og gir utdypende forklaringer til hvordan lov og forskrift 
skal forstås. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator er et sentralt 
utgangspunkt. Helsedirektoratet skriver i veilederens kapittel 13.7 at formålet med individuell plan og 
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koordinator er å «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» og «styrke samhandlingen mellom 
tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer»1. 
 
I veilederens kapittel 13.2. finner vi bestemmelser om plikten til å informere og veilede om retten til 
individuell plan. Kommunen, spesialisthelsetjenesten og den enkelte tjenesteutøver skal informere 
aktuelle tjenestemottakere og/eller pårørende om retten til individuell plan. Plikten omfatter 
nødvendig veiledning og bistand slik at pasient og bruker får oppfylt sine rettigheter. 
 
Veiledningen bør fremme bruk av individuell plan som et verktøy for helhetlige og gode tjenester. 
Helsedirektoratet anbefaler individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og 
koordinerte tjenester fremfor bare å få oppnevnt koordinator. En helhetlig plan sikrer planlegging på 
kort og lang sikt og systematisk dokumentasjon. 
 
Veiledningsplikten følger både av forvaltningsloven § 11, pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2, siste 
ledd, helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 a, spesialisthelsetjenesteloven § 3-11 og 
helsepersonelloven § 10. Det må gis kontaktinformasjon til koordinerende enhet slik at det er tydelig 
hvor de skal melde behov for individuell plan og koordinator. 
 
I veilederens kap 13.6 omtales evaluering og oppfølging av individuell plan. Som vist i avsnittet over 
sier forskriftens pkt g) at individuell plan skal inneholde «en angivelse av planperioden og tidspunkt for 
eventuelle justeringer og revisjoner av planen». I veilederen er dette utdypet, og de skriver at planen 
må oppdateres kontinuerlig og tidspunkt for evaluering må avtales. Evalueringen bør inneholde 

 Måloppnåelse og tjenesteyting  

 Om arbeidsformen har vært hensiktsmessig  

 Pasient og brukers erfaringer  

 Endring av mål, tiltak og arbeidsform 

Tjenesteytere som har vært involvert i planprosessen bør delta. Planprosessen bør inndeles i 
overkommelige delmål. Evalueringspunktene må bidra til å fremme motivasjon og opplevelse av 
mestring.  
 
Planen skal til enhver tid gi helhetlig oversikt over mål, hvilke tjenester som ytes og hvem som er 
involvert i samarbeidet. Evalueringer skal sikre at en kontinuerlig fanger opp endringer og kan korrigere 
mål og tiltak i tråd med pasientens og brukerens behov.  
 
Strategiplan for Gausdal kommune 
I Gausdal kommunes Strategiplan for 2018 til 2021 er det definert som en av utfordringene i perioden 
å få til Samhandling og koordinering av tjenester. Ett av de gjennomgående målene for tjenesten under 
planområdet er at 

 
1 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=om-
individuell-plan-og-8179  

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=om-individuell-plan-og-8179
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=om-individuell-plan-og-8179
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Brukere og pasienter som har behov for tjenester fra flere nivåer får koordinerte tjenester og tilbud om 
individuell plan (IP).  

3.2 UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER 
Med utgangspunkt i lov og forskrift som er gjengitt ovenfor, har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier for de to problemstillingene: 
 

«I hvilken grad sikres at de som har rett til individuell plan får utarbeidet en slik plan innen 
tjenesteområdet psykisk helse og rus?» 
«Har kommunen – innen tjenesteområdet psykisk helse og rus – et tilfredsstillende system for 
oppfølging, evaluering og revidering av individuelle planer?». 

 
Utledede revisjonskriterier: 
 Som del av arbeidet med å sikre helhetlige og koordinerte tjenester skal kommunen ha en 

koordinerende enhet.  
 Plikten til å tilby koordinator gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker å 

benytte seg av retten til individuell plan. 
 Koordinerende enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan. Dette 

innebærer ansvar for 
o at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell plan. 
o oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.  
o motta meldinger om behov for IP 

 Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett på individuell 
plan (IP), kommunen plikter å gi pasienter og brukere informasjon om dette. 

 Kommunen skal oppnevne koordinator for alle med individuell plan. 
 Kommunen plikter å utarbeide rutiner for å sikre at innholdet i de individuelle planene er i 

henhold til krav. 
 Det skal finnes rutiner for evaluering og revidering av individuelle planer 

 
 

  



Individuelle planer –kommunalt psykiatri og rusarbeid 

           Innlandet Revisjon IKS Side 12 

4. ORGANISERING – GAUSDAL KOMMUNE 
Kommunen har hatt tonivåmodell siden 2003. Kommunen ledes av rådmannen og to kommunalsjefer. 
Enhetslederne rapporterer til rådmann/kommunalsjef iht. fargekodene på boksene i kartet. Den 
administrative strukturen endres i takt med endringer i samfunnet, endringer i behov for tjenester og 
ressurser innenfor de forskjellige fagområdene - og behovet for samordning og styring av den 
kommunale virksomheten2. 
 
Figur 4.1 Organisasjonskart Gausdal kommune (oppdatert på kommunens hjemmeside 16.01.2019). 

 
 

4.1 PSYKISK HELSE OG RUSTJENESTE 
Psykiske helse og rustjenester i Gausdal kommune er organisert under planområde Helse. 
Administrativt er avdelingen plassert inn under enhet Habilitering og rehabilitering med Eldbjørg 
Jordhøy som enhetsleder. Roar Moastuen er avdelingsleder for Psykisk helse og rustjeneste. Tjenesten 
er lokalisert i kommunehuset på Segalstad Bru og i Kjellerstua i Follebu. Tjenesten psykisk helse og rus 
har 3,4 årsverk. Dagtilbudet i Kjellerstua i Follebu har åpent tre dager i uka og tjenesten har 1 årsverk.  
 
På kommunens hjemmeside står følgende om hvem som kan få tjenester fra psykisk helse og 
rustjeneste:  
«Du kan få tjenester fra psykisk helse og rustjeneste hvis du: 

- Har funksjonssvikt som skyldes psykisk lidelse, og/eller rusproblemer. 
- Er i en livskrise. 
- Har psykiske vansker, men har ikke fått en diagnose fra legen. 
- Har psykiske vansker og har fått en diagnose og trenger oppfølging». 

 

 
2 https://www.gausdal.kommune.no/organisasjonskart.433952.no.html  

https://www.gausdal.kommune.no/organisasjonskart.433952.no.html
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Vi får opplyst fra Psykisk helse og rustjeneste at mye av det som tidligere var underlagt 
spesialhelsetjenesten er nå kommunalt ansvar, dvs. kommunen har fått utvidet sitt ansvarsområde. 
Selv om brukergruppen er utvidet, ønsker de så langt som mulig å opprettholde tjenesten som en 
lavterskeltjeneste. Dette vil bli en betydelig utfordring de nærmeste årene. 
 
Koordinerende enhet (KE)  
For fire år siden ble koordinerende enhet i Gausdal kommune skilt ut fra Tildelingskontoret som egen 
funksjon. KE ble da organisert som et tverrfaglig team og består av to vernepleiere fra habilitering- og 
rehabiliteringstjenesten og to fra enheten familie og inkludering. Vernepleierne fra habilitering- og 
rehabiliteringstjenesten har ansvar for barn og unge voksne med funksjonshemminger. Deltakere fra 
enheten familie og inkludering er barnefysioterapeut og en fra familieteam. Begge representerer 
barnevern/ familie helse og PPT. Psykisk helse og rustjeneste og rehabiliteringstjenesten for voksne er 
ikke fast representert i KE, men kan innkalles etter behov. Det samme gjelder Tildelingskontoret. De 
som sitter i KE har til sammen en breddekompetanse knyttet til målgruppen for individuell plan og 
koordinator, i de tilfeller KE mangler denne kompetansen må de sikre seg denne ved å trekke inn 
aktuelle profesjoner (f.eks. ergoterapeut, fysioterapeut eller hjemmetjeneste). 
 
Teamet er underlagt enhetsleder for Familie og inkludering. De er selvgående på drift og daglige 
oppgaver. Dersom det er behov for å løfte problemstillinger eller lignende tas dette opp med leder for 
Familie og inkludering. Enhetsleder sier at dagens Koordinerende enhet har fått en tydeligere rolle enn 
tidligere. 
 
Oppgavene til koordinerende enhet (jfr. Informasjon på kommunens hjemmeside): 

 Legge til rette for brukermedvirkning 
 Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator 
 Oppnevne koordinator 
 Ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering 
 Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator 
 Kompetanseheving, oppplæring og veiledning av koordinatorer 
 Ivareta et familieperspektiv 
 Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer 
 Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere 

 
Kommunen har følgende dagtilbud / aktivitetstilbud for brukere innen psykisk helse og rus: 
Kjellerstua Follebu 
Tilbudet har åpent tre dager i uka, hovedvekt av brukere kommer 9.30 og er til 15.00. Tilbudet gjelder 
fra 16 år og oppover, den største brukergruppen fra 40 til 60 år. Kjellerstua har pr. i dag ca 30 brukere 
med vedtak om tilbudet. Det er noe rullering på brukere, det kommer noen nye inn, men ikke ofte. 
Vedtak om tjeneste fattes av Tildelingskontoret.  
 
Kjellerstua er et lavterskeltilbud til dem som har behov for et sted å treffe andre. Det er lagt opp til 
daglige aktiviteter, som det er frivillig å delta på. Brukerne og deres mestringsevne er i fokus. 
Eksempler på aktiviteter kan være dagligdagse aktiviteter som istandsetting av felles lunsj, løse 
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kryssord eller legge puslespill. Andre aktiviteter er snekkerverksted, søm, maling, skinnsøm, fysisk 
aktivitet, turer m.m. Kjellerstua har stort biljardrom og datamaskin som kan benyttes av brukerne.  
Mange kommer også fordi de har hørt om tilbudet, de kan f.eks ha fått kjennskap til tilbudet hos legen. 
Noen av brukerne på Kjellerstua har også samtaler med Psykisk helse og rustjeneste i tillegg til at de 
kommer til Kjellerstua. 

 
Krysset Gjenbruk  
Dette er et tilbud om arbeidstrening for ungdom og unge voksne som har falt utenfor, eller står i fare 
for å falle utenfor arbeidslivet. Det er NAV som er innsøkende instans. Hensikten med tiltaket er 
arbeidstrening. 
 
VTA plasser (Varig tilrettelagte arbeidsplasser) 
Dette er et arbeidstreningstilbud som formidles gjennom NAV til personer som har behov for 
arbeidstrening eller sysselsettingstilak. Målet kan være en varig tilrettelagt arbeidsplass, men målet 
med en VTA-plass i ordinære bedrifter kan også være å komme ut igjen i arbeid. Gausdal kjøper slike 
plasser gjennom private tiltaksarrangører, disse plassene delfinansieres av kommunen. Per dato kjøper 
Gausdal 5 VTA plasser gjennom LIPRPO AS og 2 plasser gjennom Fretex. 
 

4.2 BRUKERE/PASIENTER I PSYKISK HELSE OG RUSTJENESTE 
BrukerPlan er et viktig verktøy for å innhente oversikt over tjenestemottakere og ressursbruk/behov. 
Leder Psykisk Helse og rustjeneste er ansvarlig for BrukerPlan-rapporteringen i kommunen. KoRus Øst 
analyserer de opplysningene som blir samlet inn i kommunen. Resultatene fra BrukerPlan 
kartleggingen presenteres fra KoRusØst, med sammenligninger med andre kommuner, med fylke og 
med stat. 
 
Kommunen hadde 120 registrerte brukere som hadde mottatt tjeneste i løpet av 2018. Dette var 
dagtilbud, samtaler og psykiatri. Vi har fått opplyst av leder for Psykisk helse og rustjeneste at 10 av 
disse har individuell plan (IP). Vi har videre fått opplyst at antall brukere som har fått tilbud om IP, men 
takket nei er ca 20. Det er ca 35 brukere der det er fattet enkeltvedtak om psykiske helsetjenester fra 
kommunen. For de resterende brukerne kategoriseres tjenesten som en lavterskeltjeneste der 
kommunen har orientert fylkesmannen om at det ikke fattes vedtak om tjeneste gjennom 
enkeltvedtak.  
 
Mange av brukerne i Psykisk helse og rustjeneste er henvist fra fastlege. Det er blitt flere som kommer 
fra fastlege. Enhetsleder opplyser at det etter samhandlingsreformen henvises flere pasienter som 
sliter med problemer / lidelser knyttet til rus og psykisk helse til kommunen, mange av disse fikk 
tidligere behandling i spesialisthelsetjenesten. En større andel av tjenester skal løses i kommunen og 
dette merkes i Psykisk helse og rustjeneste. 
Brukerne kan komme bl.a. fra:  

 Distriktspsykiatrisk senter (DPS)  
 Noen tar direkte kontakt  
 Noen kommer fra barnevernet 
 Noen pårørende kan ta kontakt 
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 Noen kommer i forhold til kriser og har behov for tjeneste fra psykososialt kriseteam. 
 Fysioterapeuter og ergoterapeuter tar kontakt 

 
Fra tjenesten blir det sagt at de skal være tilgjengelig, og at det skal være lett å komme i kontakt med 
dem. Psykisk helse og rustjeneste tar alle henvendelser (søknader) som kommer til tjenesten opp til 
vurdering. Behandlingstiden kan variere ut fra behovet den enkelte bruker eller pasient har.  
 
Veilederen «Sammen om mestring» skisserer gode bruker- og pasientforløp gjennom 3 ulike 
hovedforløp, hvor samarbeid og et felles ansvar skisseres for å tilby helhetlige tjenester:  
 

Hovedforløp    1 omfatter rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer som forventes å være milde 
og kortvarige 
Hovedforløp 2 omfatter kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere 
problemer/lidelser 
Hovedforløp 3 omfatter alvorlige og langvarige problemer/lidelser.  

 
Relevante tiltak og tilnærmingsmuligheter beskrives i forhold til disse tre hovedforløpene.  
 
De tre hovedforløpene skiller seg fra hverandre med hensyn til problemets art, alvorlighetsgrad og 
varighet, relevante mål og tiltak, ansvarsplassering og samarbeidsrelasjoner. 
 
Vi får opplyst fra Psykisk helse og rustjeneste at de har brukere og pasienter fra alle de tre 
hovedforløpene, dette omtales nærmere i kapittel 5.1.3.   
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5. DATAINNSAMLING FRA KOMMUNEN 
I dette kapittelet vil vi gjennomgå data som er innsamlet fra kommunen tilknyttet de to 
problemstillingene. Data i kapittel 5.1 vil knyttes opp til den første problemstillingen, data i kapittel 5.2 
vil knyttes opp til den andre problemstillingen.  
 
Utledede revisjonskriterier – som vil ligge til grunn for revisjonens vurderinger er følgende: 
 
 Som del av arbeidet med å sikre helhetlige og koordinerte tjenester skal kommunen ha en 

koordinerende enhet.  
 Plikten til å tilby koordinator gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker å 

benytte seg av retten til individuell plan. 
 Koordinerende enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan. Dette 

innebærer ansvar for 
o at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell plan. 
o Oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.  
o motta meldinger om behov for IP 

 Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett på individuell 
plan (IP), kommunen plikter å gi pasienter og  brukere informasjon om dette. 

 Kommunen skal oppnevne koordinator for alle med individuell plan. 
 Kommunen plikter å utarbeide rutiner for å sikre at innholdet i de individuelle planene er i 

henhold til krav. 
 Det skal finnes rutiner for evaluering og revidering av individuelle planer 

 

5.1 SIKRES UTARBEIDING AV INDIVIDUELL PLAN?  
I hvilken grad sikres at de som har rett til individuell plan får utarbeidet en slik plan innen 
tjenesteområdet psykisk helse og rus?  

5.1.1 KOMMUNENS RUTINER – INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR 
Kommunen har utarbeidet flere rutiner/prosedyrer som omhandler oppnevning av koordinator og 
utarbeidelse av individuell plan. Rutinene er mottatt fra avdelingsleder Psykisk helse og rus, fra 
enhetsleder Habilitering og rehabilitering og fra fungerende leder Koordinerende enhet.  
 
Revisjonen har i forbindelse med datainnsamlingen fått oversendt følgende rutiner/prosedyrer fra 
kommunen: 

 Individuell plan, datert 12.mai 2003 
 Enkel veileder for individuell plan – ikke datert 
 Metode individuell plan iverksatt 01.01.2017. 
 Utarbeidelse av Individuell plan (IP), datert 27.03.2017, revidert 3/1-2019 
 Søknad om koordinator og/eller individuell plan 27.3.2017 – revidert 3.1.2019 
 Prosedyremal – Koordinatorrollen, 13.09.2018,  
 Revisjonen har i tillegg også fått oversendt en prosedyre om koordinatorrollen, vi fikk opplyst 

at dette var en beskrivelse av en intern arbeidsprosess, datert 27.03.2017, revidert 3/1-2019..  
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 Prosedyre – tverrfaglig koordineringsmøte, TKM (tidligere ansvarsgruppemøte) 14.9.2018 

 
Ved siden av rutinene som er vist over, har revisjonen mottatt følgende: 

 Invitasjonsmal: Invitasjon til tverrfaglig koordineringsmøte for - (navn på bruker) 
 Referatmal: Referat fra tverrfaglig koordineringsmøte for- (navn på bruker) 
 Mal for individuell plan 
 Sjekkliste for individuell plan (IP), datert 27.3.2017, revidert 3.1.2019 
 Årshjul for Koordinerende Enhet 2019 

I avsnittene under har vi en gjennomgang av de ulike rutinene som er mottatt. 
 
Individuell plan (datert 12.mai 2003)3 
Veilederen er oversendt fra leder i Psykisk helse og rustjeneste som en del av kommunens 
arbeidsredskap på området.   
Rutinen/veilederen «Individuell plan» omhandler alt fra formålet med individuell plan til hele 
prosessen rundt det å utarbeide en individuell plan. Rutinen er ikke oppdatert i henhold til nytt lovverk 
og forskrift. Den er heller ikke oppdatert i henhold til endringer i organisasjonen.  
 
Enkel veileder for individuell plan (ikke datert) 
Veilederen er oversendt fra leder i Psykisk helse og rustjeneste. Veilederen inneholder beskrivelse av 
bakgrunn/hensikt med individuell plan, lovforankring, pasientenes rettigheter, samtykke og hvem som 
har ansvar for å utarbeide individuell plan. Videre inneholder den gangen i planprosessen og innholdet 
i individuell plan. Denne veilederen er ikke oppdatert i henhold til nytt lovverk.  
 
Leder i psykisk helse og rustjeneste opplyser at intensjonen med «Enkel veileder for individuell plan» 
var at denne skulle ligge som vedlegg til individuell plan til pasient/bruker. Den praktiske bruken av 
veilederen, slik vi har fått opplyst er at den brukes i liten grad.   
 
 
Metode for individuell plan (iverksatt fra 01.01.2017) 
Rutinen er oversendt fra enhetsleder for Habilitering og rehabilitering. Rutinen inneholder hva som 
skal gjøres når en bruker/pasient har rett til/behov for individuell plan eller personlig koordinator.  
 
Rutinen er godkjent av enhetsleder i 2017. I rutinen opplyses det om at skjema for individuell plan (IP) 
og søknadsskjema for IP og PK (personlig koordinator) ligger i Gerica4.   
 
Utarbeidelse av individuell plan (Gjeldende fra 27.03.2017) 

 
3 Enhetsleder har ved faktagjennomgang av høringsutkastet orientert om at rutinene «Individuell plan» og «Enkel veileder 
for individuell plan» (fra 2004) ikke lenger er gyldig eller i bruk og heller ikke oppdatert i forhold til nytt lovverk. Enhetsleder 
sier hun har omtalt dokumentene overfor revisjonen for å vise at kommunen på et tidlig tidspunkt har gjort et betraktelig 
arbeid knyttet til individuell plan og koordinator. - Revisjonen har likevel valgt å la omtalen av disse rutinene bli stående i 
rapporten, da vi gjennom våre intervjuer med andre har fått opplyst at rutinene fortsatt er delvis i bruk. 
4 Elektronisk pasientjournalsystem i helse- og omsorgstjenesten  
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Prosedyren for utarbeidelse av individuell plan er oversendt fra fungerende leder i Koordinerende 
enhet. I prosedyren står det at IP skal strukturere samarbeidsprosessen. Rutinen skal:  

 
1) Sikre at bruker får helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.  
2) Sikre brukers medvirkning og innflytelse. «Hva er viktig for deg?» er et kjernespørsmål i 

utarbeidelsen av IP. 
3) Tydeliggjøre samhandlingen mellom tjenesteyter, bruker og eventuelt pårørende. 
4) Tydeliggjøre samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer.  

 
I prosedyren sies det at dokumentasjonsverktøyet for koordinator og IP er ESA og eget fagsystem. 
Koordinerende enhet har ansvar for å veilede og følge opp koordinatorene. 
 
Prosedyren viser videre til oppdatert lovverk og den inneholder omtrent en ordrett gjengivelse av 
innholdet i §19 i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator5 når det 
gjelder hvilke hovedpunkter den individuelle planen skal inneholde. 
  
I prosedyren vises det til mal for individuell plan, mal for innkalling til tverrfaglig koordineringsmøte og 
mal for referat fra tverrfaglig koordineringsmøte. Rutinen inneholder også en sjekkliste for individuell 
plan.  
 
Det står at prosedyren skal revideres innen 30.06.2020. 
 
Søknad om koordinator og/eller individuell plan (Gjeldende fra 27.03.2017) 
Dokumentet søknad om koordinator og/eller individuell plan er oversendt fra fungerende leder i 
Koordinerende enhet. Det står i dokumentet/søknaden at 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. 
 
Dokumentet om søknad inneholder søknadsskjema, samtykke-erklæring, prosedyre for søknad, 
informasjon om koordinator og informasjon om individuell plan. Det gis også opplysning om 
taushetsplikt og klage. 
 
Det står at Dokumentet skal revideres innen 30.06.2019 
 

Koordinatorrollen (gjeldende fra 13.09.2018) 
Prosedyren er oversendt oss fra fungerende leder i Koordinerende enhet. Prosedyren omhandler 
oppgavene til koordinator, hvilke kompetansekrav som settes til koordinator og utførelse av 
koordinatorrollen.   
 
I prosedyren vises det til mal for individuell plan, mal for innkalling tverrfaglig koordineringsmøte og 
mal for referat tverrfaglig koordineringsmøte. 
 

 
5 I forskiften er både ordet «pasient» og «bruker» brukt, i kommunens rutiner har de brukt ordet «bruker». I kommunens 
rutine er det lagt til et ekstra pkt om «samtykke» som ikke ligger i forskriften.  
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Det sies at dokumentasjonsverktøy for koordinator og IP er ESA og eget fagsystem. 
 
Det står at prosedyren skal revideres innen 30.06.2019. 
 
Prosedyre for koordinatorrollen (gjeldende Fra 27.03.2017) 
Prosedyren er oversendt fra fungerende leder i Koordinerende enhet. Prosedyren inneholder 
beskrivelse av den interne arbeidsprosessen. Her sies det blant annet at «ved søknad skal bruker 
tildeles en koordinator og få tilbud om utarbeidelse av individuell plan innen fire uker etter at søknad 
er mottatt i Gausdal kommune».  
 
Under punkt 2. Generelt sies det at «Det er utarbeidet egne rutinebeskrivelser for koordinatorfunksjon 
samt utarbeidelse av individuell plan». 
 
I prosedyren vises det til søknadsskjema om koordinator og/eller individuell plan, samtykkeerklæring 
for IP og det er vist en oversikt over hvilke maler som finnes i ESA6. 
 
Prosedyren er revidert 3.01.2019 og skal revideres innen 30.06.2020. 
Vi fikk opplyst at denne prosedyren var under arbeid. 
 
Prosedyre Tverrfaglig koordineringsmøte, TKM (tidligere ansvarsgruppemøte) Gjeldende fra 
14.09.2018) 
 
Prosedyren er oversendt fra fungerende leder i Koordinerende enhet. Prosedyren inneholder en 
beskrivelse av arbeidsprosessen i et tverrfaglig koordineringsmøte. Videre henvises det i prosedyren 
til lovverk og kompetansekrav.  
 
Prosedyren viser til følgende aktuelle maler i ESA: Mal for innkalling og referat for tverrfaglig 
koordineringsmøte og mal for individuell plan.  Det ligger også en link til sjekkliste. 
 
I prosedyren sies det at dokumentasjonsverktøyet for koordinator og IP er ESA og eget fagsystem. 
 
Det oppgis at prosedyren skal oppdateres 30.06.2019 
 
Maler/sjekkliste/årshjul. 
 
Kommunen har utarbeidet mal for: 

 Invitasjon til tverrfaglig koordineringsmøte for …….  
 Referat fra tverrfaglig koordineringsmøte for………. 

 

Sjekkliste for individuell plan (fra 27.03.2017) viser tidspunkt og oppgaver ved utarbeidelse av 
individuell plan. Først skal det avklares samtykke til å utarbeide IP, dette skal journalføres. Så skal det 

 
6 ESA- Kommunens sak/arkiv system 
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oppnevnes koordinator. Opprettelse av tjenesten individuell plan og koordinator skal registreres i ESA. 
Individuell plan og koordinator skal også registreres i koordinator sitt fagsystem.  

Sjekkliste for tverrfaglig koordineringsmøte, (gjeldende fra 14.9.2018) viser oppgaver i forbindelse med 
gjennomføring av tverrfaglig koordineringsmøte. Det sies blant annet at saksliste skal sendes ut 
minimum 7 dager før møtet. Det er gitt føringer for hva som skal foregå i møtet, ved avslutning av 
møtet, etter møtet og evaluering av møtet.  

Mal for individuell plan (gjeldende fra mai 2018), med blant annet opplysninger om bruker, mål og 
tiltaksplan og samtykke fra bruker. Videre vises dato for utarbeiding av plan og når planen skal 
evalueres. 

Vi har også fått tilsendt Årshjul for Koordinerende Enhet 2019 som viser oppgaver i løpet av året med 
blant annet tidspunkt for nettverkssamlinger for koordinatorene.  

 
Vi fikk opplyst at Koordinerende enhet har arbeidet mye med oppdatering av prosedyrer, skriv, planer 
og rutiner. Koordinerende enhet og Tildelingskontoret jobber nå med å samkjøre rutiner. 
Henvendelser fra andrelinjetjenesten (plo-meldinger) går ofte til Tildelingskontoret. Det jobbes med å 
få til gode overganger her. Både Tildelingskontoret og Koordinerende Enhet er klar over utfordringer i 
disse overgangene, og sier de er på god veg til å få nødvendig informasjonsflyt og samarbeid til å 
fungere. 
 

5.1.2 KVALITETSSYSTEM - RUTINER 
 
Prosedyrer og rutiner skal være tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem TQM. Vi fikk opplyst at 
rutinene fram til nå har ligget på utforskeren – som Word-dokument på mapper men at det har vært 
gjennomført en prosess der rutinene/prosedyrene skal oppdateres og flyttes til TQM. Koordinerende 
Enhet har hatt dialog med rådmannsgruppen på hvor dette plasseres i TQM slik at 
rutinene/prosedyrene skal være lett å finne for de som har behov for dem.  
 
Koordinerende Enhet sier at de har informert ansatte om rutinene og om hvor de finner dem. De har 
gjennomført samlinger for opplæring av koordinatorer, og her har de hatt en gjennomgang av 
prosedyrer og rutiner på koordineringssamlingene. Det er også opp til den enkelte å holde seg 
oppdatert på rutiner og system. KE har ikke oversikt om rutinene brukes fullt ut, men det jobbes 
kontinuerlig med å informere om hvor rutinene kan finnes. 
 

5.1.3 KOMMUNENS PRAKSIS – RUTINER OG INDIVIDUELL PLAN  
 
Nye henvisninger vurderes og fordeles på fellesmøte for psykisk helse og rustjeneste, - dette møtet 
avholdes hver mandag. Deltakerne på møtet er de seks ansatte i tjenesten, i tillegg deltar psykolog og 
enhetsleder. Agenda for dette møtet er blant annet drøfting av nye henvendelser / søknader, innspill 
fra Tildelingskontoret, eventuelt om det er behov for IP, eller om brukeren har IP fra før.  
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Vi har fått opplyst at det ved oppstart av tjeneste for ny bruker blir foretatt en kartlegging, dette 
utføres etter kartleggingsmal som er utarbeidet i tjenesten. Denne informasjonen danner grunnlag for 
videre arbeid, dvs. hvilket behov brukeren har og hvilken bistand han eller hun ut fra dette trenger. I 
kartleggingen går en inn på grunnleggende forhold i livssituasjonen til den enkelte.  
 
Psykisk helse og rustjeneste sier de får et godt helhetsbilde etter kartleggingssamtalen. Tjenesten har 
pasienter og brukere innen alle de tre «hovedforløpene» jfr. Kap. 4. Pasientene/brukerne kan ha behov 
for alt fra kortere behandlingsforløp (støttesamtaler eller mestringskurs av ulike typer) til mer 
omfattende behov for hjelp fra flere instanser over lengre tid. En del pasienter/brukere kan ha hatt 
tjenesten tidligere med avbrekk av ulike årsaker, som kommer inn igjen. Når tjenesten vurderer at en 
pasient/bruker har behov for tjenester / eller oppfølging over lengre tid, er dette noe som krever 
vedtak. Psykisk helse og rustjeneste begrunner (saksbehandler) søknaden, mens Tildelingskontoret 
skriver vedtaket og sender dette ut til pasient /bruker.  

 
Fra Psykisk helse og rustjenesten får vi opplyst at de jobber «for å gjøre seg selv mest mulig 
unødvendige for brukeren». Målet er at bruker eller pasient i størst mulig grad skal mestre livet på 
egne premisser. Når en er i en behandlingssituasjon er det samtidig viktig å etablere en relasjon der 
brukeren blir trygg på behandleren. Det kan variere mye hvor ofte en bruker har støttesamtaler. Noen 
vil gjerne ha to samtaler i uka, men det er sjelden at tjenesten klarer dette. Men de prøver å få til møter 
så ofte som mulig der det er behov for det. Det er et samarbeidsprosjekt mellom tjenesten og 
brukeren, hvor det handler om å finne brukerens / pasientens mål og potensiale, og ut fra dette bidra 
med støtte for å nå brukerens mål. 
 
Etter kartleggingssamtalen med bruker registreres det en vurderingsjournal i Gerica7 og dette danner 
grunnlaget for tjenesten. Ved korte forløp skrives det ikke vedtak, men tjenesten dokumenteres på 
samme måte i Gerica (vurderingsjournal). Brukeren får muntlig beskjed om møter, og hyppighet 
avtales. Enhetsleder opplyser at det informeres muntlig om klageadgang. Tjenesten kan være kortvarig 
og inneholde kun tre-fire samtaler, dette dokumenteres i Gerica.  
 
Psykisk helse- og rustjeneste har noen få pasienter/brukere som får hjemmebesøk mens de fleste 
samtaler gjennomføres på kontoret. For noen kan det å komme seg ut fra hjemmet og til kontoret 
være et viktig skritt.  
 
 
Enkeltvedtak 
 
Når det gjelder brukere som har tjenester fra psykisk helse eller rus fattes det ikke vedtak for de som 
har samtaletilbud over kortere perioder og som i hovedsak er definert innenfor hovedforløp 1 og 2. 
Enhetsleder informerer om at det er lengden av forløpet og graden av kompleksitet som avgjør om det 
skal fattes vedtak eller ikke. For de som er i hovedforløp 3 skal det fattes vedtak. 
 

 
7 (elektronisk pasientjournalsystem i helse- og omsorgstjenesten) 
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Leder for psykisk helse og rustjeneste sier at kommunen har gått mer bort fra å fatte vedtak om 
tjenester fra psykisk helse og rus. Dette gjelder tjenester av kort varighet (dvs. korte forløp), dette er 
besluttet intern i kommunen. En ønsket at endret vedtakspraksis skulle frigjøre tid til å arbeide mer 
med brukerne. Det vises til at kommunen i 2016/2017 hadde dialog om dette med Fylkesmannen. 
Enhetsleder opplyser at andre kommuner følger samme praksis, dvs. at en ikke fatter enkeltvedtak for 
korte forløp. Hun opplyser videre at ved lengre og mer komplekse forløp (der flere tjenester og 
instanser er inne) alltid skal fattes enkeltvedtak. Dette ses på som viktig for å sikre forutsigbarhet både 
for pasienten og alle instansene rundt ved langvarige og komplekse sykdomsbilder. 
 
Endret vedtakspraksis i 2016 førte til at det ble fattet færre enkeltvedtak enn tidligere. Leder for 
Psykisk helse og rustjeneste sier han ikke kan se at en har oppnådd den ønskede effekten internt, dvs. 
frigjøring av tid. Dagens vedtakspraksis skal evalueres første halvår 2019, bl.a. for å vurdere om en skal 
gå tilbake til å fatte vedtak for alle.  
 
Leder for Psykisk helse og rustjenesten sier at når det skal fattes enkeltvedtak om tjenester fra psykisk 
helse og rus, legges det inn en begrunnelse for tjenesten (vurderingsjournal i Gerica) fra Psykisk helse 
og rustjeneste til Tildelingskontoret. Tildelingskontoret sitter ikke med kompetanse til å vurdere 
pasientens behov innen psykisk helse og rus. Tildelingskontorets oppgave er skriving av vedtaket, 
enkeltvedtaket signeres av avdelingsleder fra Tildelingskontoret og avdelingsleder fra Psykisk helse og 
rustjeneste.  
 

5.1.4 RETTIGHET TIL IP OG BRUKERMEDVIRKNING I UTARBEIDELSE AV IP 
Det vil nesten alltid være den som er koordinator som har ansvar for å utarbeide IP, sammen med 
bruker og noen ganger med pårørende. Det må være spesielle hensyn som gjør at det eventuelt er 
andre ved avdelingen som skriver denne. Koordinator-rollen fordeles internt i avdelingen slik at 
belastningen blir mest mulig jevn på de ansatte.  Bruker skriver gjerne hele eller deler av planen for å 
få eierforhold til denne. 
 
Ikke alle brukere vil ha IP men de får likevel oppnevnt koordinator. Det skrives referat fra møter på 
samme måte som om en har IP.   
 
Det utarbeides ofte en «start-IP». Det er en fordel om denne tas med inn i ansvarsgruppemøte/ 
samarbeidsgruppemøte. Her møter bruker, pårørende og andre tjenester som er involvert / yter 
tjenester til brukeren / pasienten. 
 
IP blir utarbeidet i alt fra ettårsperspektiv til fireårsperspektiv. Koordinator bestemmer sammen med 
bruker tidspunkt for evaluering av IP – f.eks etter 3 mnd. Det gjennomføres samtaler med brukeren 
kontinuerlig, og det kan være at en ser at IP bør endres tidligere enn planlagt. Eventuelt at det er en 
plan som trenger å jobbes med videre og det kan bestemmes et nytt tidspunkt lengre fram i tid enn 3 
mnd.  
 
Koordinerende enhet sier at det er vanskelig å svare ja eller nei på om alle brukere fanges opp, men at 
utvikling av rutiner og prosedyrer skal hjelpe til at dette blir gjort. I mange tilfeller kan det være usikkert 
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om det er behov for koordinering. Men bruker skal uansett få tilbudet og det er brukeren som må 
bestemme dette. I forbindelse med IPLOS-kartleggingen skal det komme fram om en bruker har behov 
for koordinering, denne kartleggingen kan også være med å sikre at alle brukere får tilbudet 
 
Informasjon til tjenestemottakere om rettigheter til individuell plan  
I forbindelse med kartleggingssamtalene som gjennomføres med nye brukere skal det informeres om 
retten til å få en individuell plan.  Det foretas en individuell vurdering for hver enkelt bruker. Vi fikk 
opplyst at det ikke alltid vurderes som naturlig å tilby IP til bruker som kun har fastlege og NAV dersom 
de er fornøyd med tjenestene som tilbys og at oppfølgingen virker å fungere.  
Selv om de ansatte vi snakket med var kjent med informasjonsplikten, ble det sagt at informasjon om 
retten til IP i noen tilfeller kunne vært bedre ivaretatt. 
  
Noen brukere har god nytte av å ha en IP. Noen takker nei til IP selv om tjenesten ser at brukeren 
kunne hatt nytte av en slik plan.  Andre brukere sier ja, uten at IP nødvendigvis brukes som et aktivt 
redskap. Hvis brukeren har mange tjenester men har takket nei til IP, så hender det Psykisk helse og 
rustjeneste spør pasienten på nytt da de ser at det kan være behov for koordinert oppfølging. 
 

5.1.5 ANSVAR FOR INITIERING OG UTARBEIDING AV INDIVIDUELLE PLANER?  
I henhold til rutinen «søknad om koordinator og/eller individuell plan» skal søknad om IP sendes 
Koordinerende enhet. Koordinerende enhet skal oppnevne koordinator, og de har ansvar for å legge 
til rette for at IP blir skrevet. Koordinator skal utarbeide IP sammen med bruker.  IP er et verktøy for å 
sikre brukermedvirkning og samhandling mellom bruker og tjenesteyterne. Sentralt i arbeidet er 
tjenesteyternes støtte og bistand til at brukeren kan nå egne mål.  Når det gjelder arbeidet med selve 
planen, så er det ikke nødvendigvis koordinator som skriver planen, men koordinator har ansvar for at 
dette blir gjort.  
 
Leder i psykisk helse og rus sier at dersom brukeren mottar flere andre tjenester, kan det av og til være 
usikkerhet om hvem som skal ha ansvaret for koordinering/utarbeiding av IP. Det er likevel slik at når 
flere instanser er inne rundt en bruker – og tjenester fra Psykisk helse og rustjeneste er en av disse – 
så er det ofte at Psykisk helse og rustjeneste utarbeider IP og koordinerer arbeidet.   
 
Koordinerende enhet har fått henvendelse for drøfting av hvordan tjenestene for brukere som mottar 
flere tjenester, skal innrettes på best mulig måte. Psykisk helse og rustjeneste har henvendt seg til dem 
der de har sett et behov for at de forskjellige tjenestene til en bruker blir bedre til å samarbeide.  
 
Når flere instanser er inne rundt en bruker som mottar tjenester fra Psykisk helse og rustjeneste, så er 
det KE som må ta beslutningen om at bruker skal tilbys IP ut fra et helhetsbilde.   
 
I metode for individuell plan fra 01.01.2017 står det at «Dersom den ansatte i psykisk helsetjeneste blir 
involvert i valg av personlig koordinator (PK), skal pasientens ønske om hvem som skal fungere som PK 
tillegges vekt. Ved usikkerhet ved valg av PK, skal den ansatte drøfte saken med koordinerende enhet- 
som tar den endelige beslutningen».   
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Fra psykisk helse og rustjeneste får vi opplyst at selv om det er koordinerende enhet som har ansvaret 
for å oppnevne koordinator, blir dette likevel noen ganger avgjort internt innen Psykisk helse og 
rustjenesten. Enhetsleder sier at dette behovet skal meldes til Koordinerende enhet.  Der det er mange 
tjenester inne er det Koordinerende enhet som oppnevner koordinator. 
 
Fra ansatt i psykisk helse og rus ble det sagt at når en tar opp muligheten for bruk av IP med brukeren 
så kunne det vært greit at en ikke måtte gå igjennom et internt søknadssystem etter at det først er tatt 
opp. Noen sier at en må vente på KE sin beslutning, andre sier at etter som bruker har rett til 
koordinator og IP regnes det ikke som en søknad om tjeneste – men mer et varsel/ melding til KE om 
at det må oppnevnes koordinator og IP.  
 

5.1.6 SAKSBEHANDLINGSVERKTØY/DOKUMENTASJON 
I sjekkliste for Individuell plan sies det at Individuell plan skal journalføres i kommunens 
saksbehandlingssystem ESA. For at individuell plan (IP) skal være et aktivt og forpliktende dokument 
både for bruker og ansatte skal det også journalføres i Gerica for at den/de som skal gi tjenesten har 
tilgang på dokumentet. IP lagres /ved at dokumentet scannes inn i Gerica.  
 
Vi fikk opplyst at det kan være vanskelig å få IP til å fungere som levende dokument. For å få dette til 
å fungere mer praktisk blir dokumentet lagret som et Word-dokument hos den enkelte koordinator, 
som benytter dette som arbeidsbok. Vanligvis oppdateres IP i ESA to ganger pr år, men dette kan være 
noe ulikt ut fra hvilke behov den enkelte tjenestemottaker har. Det er ca 40 koordinatorer i kommunen 
som skal håndtere ESA. Noen er koordinator kun for et år og opplever at terskelen mht. bruk av ESA 
kan være høy.  
 
Flere av de vi snakket med mente tjenesten kunne hatt nytte av å ta i bruk elektronisk verktøy for IP - 
SamPro8. En av de ansatte i Psykisk helse og rustjeneste hadde erfaring med bruk av dette verktøyet. 
Det ble sagt at gjennom SamPro får de ulike aktørene som deltar i ansvarsgruppemøter tildelt hvilke 
oppgaver som skal gjennomføres og de kan på en enkel måte gå inn i dette systemet for å registrere. 
Bruker, pårørende og alle som skal ha tilgang gis tilgang. Forventningene til en eventuell overgang til å 
bruke SamPro er at brukerterskel er lav, det er et tilgjengelig system og det vil gi styrket brukerfokus.  
Enhetsleder sier at SamPro også vurderes som trygt knyttet til nytt regelverk om personvernforordning 
(GDPR). 
 

 
8 På nettsidene til Visma står følgende om SamPro: «For mennesker med langvarige og sammensatte behov kan manglende 
kontinuitet i hjelpeapparatet være et problem. Dette var noe av bakgrunnen for at forskrift om individuell plan trådte i kraft 
1. juli 2001 etter helselovginingen og 1. januar 2006 etter sosiallovgivningen. Noe av hensikten med forskriften er at 
tjenestemottaker og fagpersonell skal samarbeide mot de samme målene. Visma Flyt SamPro er utviklet med utgangspunkt i 
«Forskrift om individuelle planer». I tillegg til å tilfredsstille alle krav tilfører den en helt ny dimensjon i arbeidet med planen. 
Fra å være papirbasert og statisk har Individuell plan blitt et dynamisk og levende hjelpemiddel som utnytter de mulighetene 
et nettbasert verktøy gir». 
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5.1.7 SAMHANDLINGEN MELLOM TJENESTEYTER OG BRUKER  
Ansvarsgruppen rundt en person møtes jevnlig, bruker har gjennom dette et system som har en 
funksjon. I ansvarsgruppen sitter koordinator, bruker, brukers pårørende kan være med og ulike 
fagpersoner/tjenesteytere som har kontakt med bruker. Det er en faglig vurdering om det er behov 
for ansvarsgruppe, men det er likevel brukeren selv som bestemmer om det skal opprettes 
ansvarsgruppe. Leder i psykisk helse og rustjeneste sier at det er hensiktsmessig med IP når det er 
opprettet ansvarsgruppe, slik at arbeidet koordineres på en bedre måte.  
 
 
Det skrives møtereferat fra ansvarsgruppemøter (eller tverrfaglig koordineringsmøte). Referat fra 
møtene skal journalføres i ESA.  
 
«Ansvarsgruppemøter» er nylig endret til «tverrfaglig koordineringsmøte» og det er utarbeidet 
prosedyre for «Tverrfaglig koordineringsmøte, TKM (tidligere ansvarsgruppemøte)». Her beskrives at 
et tverrfaglig koordineringsmøte skal sikre: 

- samordning og arbeid rettet mot brukers langsiktige mål.  
- systematisk og målrettet arbeid ved å utnytte merverdien av interaksjon og utveksling av 

kunnskap mellom bruker, pårørende og tjenesteytere.  
- koordinerte tjenester gjennom god informasjonsflyt mellom involverte fagpersoner og 

instanser. 
- et forpliktende tverrfaglig samarbeid.  

 
Møteprinsippet om «så få som mulig, og så mange som nødvendig» anbefales for de tverrfaglige 
koordineringsmøtene. Det kan være krevende å sikre måloppnåelse i samsvar med ressursbruken i 
store grupper, både for bruker og for tjenesten.  
 
Som et tillegg til denne prosedyren er det utarbeidet en sjekkliste for tverrfaglig koordineringsmøte.  
Her står det blant annet at sekretær skriver og sender ut referat til alle deltakerne etter møtet. Alle 
følger opp de sakene de er oppført som ansvarlige for og de skal rapportere tilbake til koordinator når 
oppgavene er gjennomført.  
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5.2. SYSTEM FOR OPPFØLGING, EVALUERING OG REVIDERING AV IP 
Har kommunen – innen tjenesteområdet psykisk helse og rus - et tilfredsstillende system for 
oppfølging, evaluering og revidering av individuelle planer?  
 

5.2.1 OPPNEVNING AV KOORDINATORER FOR BRUKERE MED INDIVIDUELLE PLANER  
Fra Koordinerende Enhet sies det at det er opp til bruker om en ønsker å søke om individuell plan (IP) 
eller koordinator. Dersom bruker ikke ønsker koordinator/IP, hender det at det oppnevnes en 
koordinator intern for å bedre kunne koordinere tjenestene. Dette er i tilfeller hvor det er mange 
tjenester inne i bildet.  
 
Fra Koordinerende Enhet får vi opplyst at teamet ikke har mottatt mange søknader om IP, men de har 
hatt flere søknader om å endre koordinatorer. Kommunen har nå totalt 30-40 brukere som har 
oppnevnt koordinator. Som oftest er det slik at de som har IP også har koordinator. Brukerne kan ha 
koordinator uten å ha IP.  
 
Koordinerende Enhet har oversikt over hvem som søker om IP, men de har ikke oversikt over de som 
eventuelt har fått et tilbud men som ikke ønsker IP. Dette skal dokumenteres i den enkeltes 
pasientjournal i Gerica, av den som har gitt tilbudet til pasienten  
 
I rutinen sjekkliste for individuell plan (IP) står det at søknad om IP skal registreres i ESA, og den skal 
merkes unntatt offentlighet. Søknaden skal også registreres på pasientjournalen i Gerica.  
 
Koordinerende Enhet bruker saksbehandlingssystemet – ESA – til å svare på søknader de mottar. 
Bruker som har søkt om å få IP og/eller koordinator får brev om at «du har fått oppnevnt koordinator» 
og du har rett på IP. Det gis beskjed om hvilke koordinator brukeren får.  
 

5.2.2 VEILEDNING / OPPLÆRING I OPPGAVENE ROLLEN SOM KOORDINATOR  
Fra fungerende leder for Koordinerende Enhet(KE) fikk vi opplyst at å gi opplæring og sikre veiledning 
til koordinatorer er en av kjerneoppgavene til KE. De har utarbeidet et årshjul som blant annet viser 
oversikt over når det skal være nettverkssamling for koordinatorer. Det skal avholdes to 
koordinatorsamlinger i året, på samlingene blir det informert om endringer, det blir gitt faglig påfyll og 
opplæring. Det åpnes for mulige drøftinger/ problemer som koordinator står i. Samlingene er på 
systemnivå og hensikten er å ivareta koordinatorer. Erfaringen har vært at de som arbeider innen 
Psykisk helse og rustjeneste har prioritert å delta på disse samlingene. 
 
Opplæringen i 2018 inneholdt en felles veiledning for alle koordinatorene. Vi fikk opplyst at når en blir 
tildelt rollen som koordinator første gang– kan en få tilbud fra KE om å få en fadder, – dvs. en har 
tilgang på veiledning fra en mer erfaren koordinator. Behovet for fadder vurderes å være størst for de 
som er nye i koordinatorrollen.  
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KE har deltatt på fagmøte hos Psykisk helse og rustjeneste høsten 2018. Her informerte de om 
prosedyrer, om koordinatorrollen og om individuell plan.  KE har også gjort dette for andre faggrupper. 
De har også hatt tilsvarende innlegg på ledersamling og skal ha en ny runde med informasjon vinter 
2019. 
 
Koordinerende enhet (KE) har stående tilbud om at koordinatorene kan ta kontakt for personlig 
veiledning, og vi fikk opplyst at KE nylig hadde hatt veiledning / opplæring for en ny koordinator. Vi fikk 
videre opplyst at de gjerne kunne tenkt at flere etterspurte dette. De bruker i tillegg noe tid på 
enhetsmøter for å minne om hva KE er og hvordan de kan brukes. De har også hatt opplæring i ESA for 
nye koordinatorer. Her har de hatt med noen fra arkiv. 
 
Det varierer hvor mange henvendelser KE får fra koordinatorene. De har hatt henvendelser blant annet 
fra koordinatorer som har stått fast i en sak.  
 
Fra Psykisk helse og rustjeneste ble det sagt at KE oppleves å være lette å spørre, opplæringssamlingen 
for koordinatorer og veiledningen har vært nyttig. Tjenesten vurderer det som viktig å ha slike 
samlinger. Selv om en jobber jevnt med dette, vurderes det likevel å være viktig å få oppdateringer. 

5.2.3 RUTINER, MALER O.L. VEDR. INNHOLD I PLANER 
Kommunen må utarbeide rutiner for å sikre at innholdet i de individuelle planene er i henhold til krav 
i lov og forskrift. Kommunens rutine vedrørende «utarbeidelse av individuell plan (IP) sier at individuell 
plan skal ha følgende hovedpunkter: 

1. En oversikt over brukerens mål, ressurser og behov for tjenester 
2. En oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen 
3. En angivelse av hvem som er koordinator 
4. En oversikt over hva bruker, tjeneste- og bidragsyterne og eventuelt pårørende vil bidra 

med i planarbeidet 
5. En oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha 

ansvaret for disse 
6. En beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres  
7. En angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av 

planen 
8. Brukerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i 

planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger 
9. En oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, 

institusjoner og etater 
10. Samtykke 

 
Kommunen har også utarbeidet mal for IP, samt en sjekkliste for individuell plan (IP). Sjekklisten 
beskriver oppgaver for prosess før oppstart av arbeid med IP og oppgaver som skal utføres ved 
oppstart av IP. Sjekklisten sier litt om hva som skal være med og om gangen i dette. 
 
Vi har fått opplyst fra Koordinerende enhet at det skal gjøres avklaringer inn mot 
ansvarsgruppemøte/koordineringsmøte. Drøfting av IP i et ansvarsgruppemøte kan ofte være lite 
hensiktsmessig, men referat fra slike møter gjør ofte at IP endres.  



Individuelle planer –kommunalt psykiatri og rusarbeid 

           Innlandet Revisjon IKS Side 28 

 
Fra Koordinerende enhet har vi videre fått opplyst at det er utarbeidet ny mal for IP, denne skal etter 
planen legges lagt fram på koordinatorsamling i mai/juni 2019. I ny mal vil brukerperspektivet bli 
ytterligere spisset og ansvarliggjøring av bruker er vektlagt.  
 
Fra Psykisk helse og rustjeneste blir det presisert at det er viktig at det er brukeren som er i sentrum. 
Brukerens mål skal være styrende, men noen trenger likevel veiledning i utformingen av mål. 
Langsiktige mål kan noen ganger være urealistiske, og da er det tjenestens rolle å hjelpe brukeren til å 
sette opp realistiske delmål.  
 

5.2.4 RUTINER FOR EVALUERING OG REVIDERING AV INDIVIDUELLE PLANER  
I mal for IP er det, under overskriften «planperiode», lagt inn felt for opplysninger om tidsperspektiv 
for IP, og felt for når IP skal evalueres.  Det ligger både i beskrivelsen av koordinator-rollen og i 
rutinebeskrivelse av bruk av IP at det er koordinator som har ansvar for å holde den oppdatert. 
Ansvaret for oppfølging ligger til den som er koordinator og som har oppfølgingen med den enkelte 
pasient. Det er ikke andre inne og kontrollerer at dette blir gjort. Vi fikk opplyst at når planen 
gjennomgås i fellesskap med de andre tjenesteyterne (i ansvarsgruppemøter), kan det tas opp at ikke 
alle har fulgt opp sine oppgaver. Det er koordinator som tar opp dette, det er viktig at alle tar ansvar 
for de oppgavene de har fått.  
 
Individuell plan revideres vanligvis hvert halvår eller årlig. Ellers evalueres individuell plan i 
samarbeidsmøter og eventuelt dersom brukerens mål forandres. I prosedyre for «Tverrfaglig 
koordineringsmøte, TKM (tidligere ansvarsgruppemøte» står det at TKM må planlegges godt for å sikre 
forutsigbarhet for bruker, og god ressursutnyttelse. Planlegging av milepæler, overganger og 
evalueringer med reformulering av mål er eksempler på tidspunkt der slike samarbeidsmøter kan ha 
en viktig funksjon.  
 

5.2.5 KVALITETSSIKRING AV TILTAK  
Kvalitetssikringen til KE har bestått i å utarbeide prosedyrer for hvordan prosessen omkring tildeling 
av IP og koordinator skal være. Oppgaven har også vært mottak av søknader og ansvar for tildeling av 
IP og koordinator. KE har også ansvar for opplæring av koordinatorer. KE sin rolle har ikke vært å følge 
opp de enkelte individuelle planene som er utarbeidet. Det er rollen og oppgaven til den som er satt 
opp som koordinator for den enkelte bruker. Koordinerende enhet skal sikre koordinering og 
samhandling både på systemnivå og individnivå. KE skal sikre at kommunen har systemer og rutiner 
for samarbeid på overordnet nivå (opplæring i ledelse av grupper, brukerfokus, rolleforståelse osv.) 
som oppfyller lovkravet om IP. Samtidig skal KE sikre rutiner på individnivå, slik at den enkelte bruker 
får koordinerte og individuelt tilpassede tjenester. 
 
Koordinerende enhet har faste møter annenhver uke. Her skilles det mellom brukersaker og 
systemsaker. Det skilles både i referatføring og oppgaver. 

 Brukernivå – konkret sak på person. 
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 Systemnivå – rutinebeskrivelser, opplæring, sikre felles forståelse. Brukermedvirkning.  
 

5.3 REVISJONENS VURDERINGER 
 
Som del av arbeidet med å sikre helhetlige og koordinerte tjenester skal kommunen ha en 
koordinerende enhet. Undersøkelsene har vist at kommunen har opprettet en egen koordinerende 
enhet. Enheten er opprettet som et tverrfaglig team underlagt enhetsleder for Familie og inkludering. 
Det er lagt ut informasjon på kommunens nettsider om hva som er oppgavene til koordinerende enhet. 
 
Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan. Koordinerende 
enhet i Gausdal har utarbeidet prosedyrer for arbeidet med individuell plan. De har utarbeidet 
prosedyre for «utarbeidelse av individuell plan», søknadsskjema for «søknad om koordinator og/eller 
individuell plan» og prosedyrer som omhandler «koordinatorrollen». De har ved siden av dette 
utarbeidet mal for gjennomføring av tverrfaglige koordineringsmøter og mal for individuell plan, de 
har utarbeidet Årshjul som viser oppgaver som skal gjennomføres i løpet av året. Revisjonen har 
mottatt prosedyrer og maler utarbeidet av koordinerende enhet. For fire år siden ble Koordinerende 
enhet skilt ut fra Tildelingskontoret, men det har tatt tid å innarbeide den rollen enheten er ment å 
skulle ha.  
 
Samarbeidet mellom Psykisk helse og rus og Koordinerende enhet synes å fungere på en 
tilfredsstillende måte. Ansatte innen Psykisk helse og rus sier det er positivt å ha en fungerende 
Koordinerende enhet. Det er likevel tilbakemelding om at prosessen omkring søknad om IP og 
koordinator kan oppleves som forsinkende i arbeidet overfor brukeren.   
 
Koordinerende enhet har utarbeidet rutiner som skal veilede de ansatte i arbeidet med IP og som 
koordinator. Revisjonens vurdering er at de gjennom utviklingen av prosedyrene ivaretar sitt 
overordnete ansvar. Revisjonen vil likevel påpeke at noen av rutinene som er mottatt har samme 
overskrift/navn, men ulikt innhold. Det er også noe uoversiktlig hva gjelder henvisninger til andre 
prosedyrer. Selv om det er utarbeidet rutiner fra KE som skal dekke de områdene de har ansvar for, 
vurderer revisjonen at de kan jobbe ytterligere med formidlingen av disse. Dette underbygges av at 
revisjonen også har mottatt rutiner fra Psykisk helse og rus som omhandler det samme som 
prosedyrene fra KE. Rutinene er langt på veg overlappende i innhold. Noen av rutinene som er mottatt 
(nevnt i kapittel 5.1.1) er ikke oppdatert og det henvises til utgått lovverk. 
 
Koordinerende enhet i Gausdal har ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. 
De oppnevner koordinator når de mottar søknad fra tjenester eller fra pasienten om slik behov. Det 
understrekes at mottakeren av tjenester skal oppleve å møte en dør inn til hjelpeapparatet – og 
koordinerende enhet har ansvar for å ha oversikt over de ulike hjelpetjenestene. 
 
Når det gjelder opplæring, har koordinerende enhet etablert et system der det gjennomføres to årlige 
nettverkssamlinger, og de oppfordrer ansatte til å ta kontakt med tjenesten ved behov for veiledning. 
KE har også et tilbud om fadderordning for nyoppnevnte koordinatorer.  
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Etter revisjonens vurdering viser undersøkelsene at koordinerende enhet har etablert et system for 
oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Det synes likevel å være noe 
forbedringspotensial i dette arbeidet, da ulike deler av organisasjonen forholder seg til/viser til ulike 
sett av rutiner/prosedyrer på like områder.    
 
Rutinene/prosedyrene skal nå være samlet i kvalitetssystemet TQM. Revisjonen mener det er positivt 
da alle rutiner, prosedyrer og maler vil være lett tilgjengelig for alle.  
 
Plikten til å tilby koordinator gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker å benytte seg 
av retten til individuell plan. Ut fra de opplysningene revisjonen har mottatt blir dette praktisert.   I vår 
gjennomgang har vi fått opplyst at det er flere brukere med koordinator enn brukere med individuell 
plan. 
 
I psykisk helse og rustjeneste er det den som får tildelt brukeren internt (eller følger opp brukeren) 
som tar rollen med å informere om retten til Individuell plan. Det blir sagt at det hele tiden vil ligge 
individuelle vurderinger til grunn før en tilbyr IP. Noen pasienter fungerer bra uten IP, og det tilbys ikke 
en IP. Andre pasienter kan ha stort behov for IP, men ønsker ikke en slik plan. Pasienter og brukere 
med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett på individuell plan (IP), og kommunen 
plikter å gi brukere informasjon om dette. Dersom en bruker har fått tilbud om IP, men sagt at han/ 
hun ikke ønsker det, skal dette dokumenteres i Gerica. Ut fra de opplysningene som er mottatt fra de 
som arbeider i tjenesten blir dette dokumentert.  
 
Alle brukere skal ha informasjon om retten til IP, men det brukes likevel skjønn fra tjenesten i møtet 
med pasientene. Dette begrunnes med at ikke alle anses å være aktuelle for IP selv om de mottar 
tjenester fra flere. Systemet som kommunen har når det gjelder IP oppleves av flere som tungvint, og 
flere mente et mer fleksibelt elektronisk system for IP kunne økt kvaliteten av IP i pasientarbeidet.   
 
Etter revisjonens vurdering ivaretar Koordinerende enhet sitt ansvar for å sikre helhetlige og 
koordinerte tjenester gjennom de systemene de har utarbeidet. Dette ivaretas i dag gjennom 
opplæring og utarbeidelse av rutiner og å lære opp dem som skal bruke disse. Selv om det er en rekke 
prosedyrer som viser hvordan en skal arbeide med IP og som koordinator, er det lite som viser hvordan 
dette faktisk følges opp. Koordinator har ansvar for løpende arbeid med IP, oppfølging av mål og 
prosesser, bl.a. i ansvarsgruppemøter (nå kalt tverrfaglige koordineringsmøter). Koordinerende enhet 
har oversikt over antall IP som initieres og over antall koordinatorer. Det er ingen samlet oversikt over 
status i de individuelle planene som er opprettet. Ved f.eks. en årlig rapportering til KE fra alle som har 
brukere med IP om status på IP, sist revidert, om den er avsluttet, vil gi Koordinerende enhet få en mer 
fullstendig oversikt.  
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6. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 
 
Målet med prosjektet har vært å kartlegge og vurdere hvordan kommunen følger opp plikten til å 
utarbeide og følge opp individuelle planer innen området rus og psykisk helse.  
 

6.1 PROBLEMSTILLING 1 
 
Den første problemstillingen var om i hvilken grad kommunene sikrer at de som har rett til 
individuell plan får utarbeidet en slik plan innen tjenesteområdet psykisk helse og rus.  
 
Etter revisjonens vurdering jobber kommunen godt med individuell plan og de har utarbeidet gode 
verktøy for å sikre at individuell plan blir håndtert i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven og 
forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.  
 
For å svare på problemstillingen undersøkte revisjonen for det første om kommunen har utarbeidet 
rutiner for saksgang for utarbeiding av individuell plan. Undersøkelsen har vist at kommunen har 
utarbeidet rutiner/prosedyrer og maler som skal sikre at det blir utarbeidet individuell plan som skal 
sikre at brukerne får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Revisjonen mener 
det er positivt at rutinene nå skal samles i kommunens kvalitetssystem TQM. 
 
Selv om vi har sett at det er utarbeidet rutiner har vår gjennomgang vist at det finnes flere rutiner og 
det kan være noe uklart hvilke rutiner som brukes. De siste rutinene som er oppdatert er de en må 
anta er gjeldende, men det viser seg at også andre rutiner med foreldet lovverk er brukt.  
 
Rettighet til individuell plan er nedfelt i kommunens rutiner og i søknadskjema om koordinator og IP. 
Dette skal det informeres om i kartleggingssamtale med ny bruker. Undersøkelsen har vist at de 
ansatte er kjent med informasjonsplikten, men det ble sagt at informasjon om retten til IP i noen 
tilfeller kunne vært bedre ivaretatt.   
 
Psykisk helse og rustjeneste hadde 10 brukere med individuell plan i 2018. Undersøkelsen har vist at 
flere ansatte mener at det verktøyet kommunen har i dag for registrering av individuell plan er for lite 
fleksibelt.  
 
Undersøkelsen har vist at det i de fleste tilfeller er klart hvem som har ansvaret for initiering og 
utarbeiding av individuelle planer. Når en pasient mottar tjenester fra flere, kan det likevel være 
utfordringer for tjenesten selv å vurdere hvem som er den som er tettest inne på brukere. Her er det 
viktig at KE koples inn på et tidlig tidspunkt, slik at de kan koordinere dette på et overordnet nivå. 
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6.2 PROBLEMSTILLING 2 
Den andre problemstillingen var om kommunen – innen tjenesteområdet psykisk helse og rus – har 
et tilfredsstillende system for oppfølging, evaluering og revidering av individuelle planer.  
 
For å svare på denne problemstillingen undersøkte revisjonen for det første om det oppnevnes 
koordinatorer for alle med individuell plan. Etter revisjonens vurdering har kommunen et godt system 
for søknad og oppnevning av koordinator for brukere med og uten IP. I vår gjennomgang har vi fått 
opplyst at det er flere brukere med koordinator enn brukere med individuell plan. 
 
For det andre undersøkte revisjonen hva slags opplæring kommunen gir til koordinatorene. Etter 
revisjonens vurdering har Koordinerende enhet en god plan for gjennomføring av opplæring og 
oppfølging av koordinatorene.  
 
For det tredje undersøkte revisjonen om det var utarbeidet rutiner som sikrer at innholdet i den 
individuelle planen er i henhold til krav. Gjennomgangen har vist at prosedyrene og mal for IP 
samsvarer med lov og forskrift.  
 
For det fjerde undersøkte revisjonen om det var utarbeidet rutiner for evaluering og revidering av 
individuell plan. Etter revisjonens vurdering er dette ivaretatt i malen for individuell plan hvor 
koordinator skal notere når revidering av individuell plan er foretatt og når neste evaluering skal 
gjennomføres.  
 
Revisjonen er av den oppfatning at Koordinerende Enhet gjennom sitt ansvar for oppnevning av 
koordinator, og opplæring og oppfølging av koordinator bør ha et systemansvar på overordnet nivå. 
Etter revisjonens vurdering blir dette ivaretatt gjennom utarbeiding av rutiner som gjøres kjent i 
organisasjonen og opplæring og veiledning av koordinatorene.  Det er ingen samlet oversikt over status 
i de individuelle planene som er opprettet. En årlig rapportering til KE fra alle som har brukere med IP 
(feks. status på IP, sist revidert, om den er avsluttet) vil kunne gi Koordinerende enhet en mer 
fullstendig oversikt. 
 
 
Anbefaling 
Revisjonen anbefaler at: 
 

 Kommunen sørger for at alle gjeldende rutiner ligger i kvalitetssystemet. 
 Kommunen gjennomgår rutinene/prosedyrene og forsikrer seg om at det er klart hvilke 

rutiner/prosedyrer som er gjeldene og som skal brukes.   
 Kommunen bør vurdere å ha et system for kvalitetssikring av revidering og evaluering av 

individuell plan. 
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