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Nr.1 Rutine for bruk av Individuell plan, IP
Gjelder for alle pasienter/ brukere som har behov for langvarig og koordinerte tjenester

Formål
I de tilfeller det er brukere/pasient selv som tar initiativ til Individuell plan skal den part som mottar
henvendelsen følge opp slik at bruker/pasient enten får avslag med begrunnelse, eller at arbeidet med IP
blir startet.
Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av Samarbeidsavtalen mellom SI og kommunen.

Ansvar og oppgaver
Informasjon om IP
(Individuell plan)

SI sitt ansvar

Kommunens ansvar

Informasjon om retten til, og
hensikten med IP skal gis
uoppfordret til pasienten, og
eventuelt til pårørende, fra
ansatte i den avdeling/ enhet som
pasienten oppholder seg, og
dokumenteres i pasientens
journal.

Informasjon om retten til, og
hensikten med IP skal gis
uoppfordret til pasienten,
eventuelt til pårørende, fra
ansatt i den
avdelingen/enheten som
pasienten oppholder seg, Eller
om pasient/pårørende tar
direkte kontakt med
koordinerende enhet.

Helsedirektoratets
brosjyremateriell skal brukes.

Dersom pasienten ønsker IP skal
samtykke erklæring innhentes slik
at informasjonsutvekslingen
mellom partene kan finne sted.
Informasjon om behov for IP skal
sendes koordinerende enhet i
kommunen

Opprettelse og oppfølging
av IP

SI skal så snart som mulig varsle
kommunene når en ser at det er
behov for individuell plan som
omfatter tjenester både fra SI og

Helsedirektoratets brosjyre
materiell skal brukes.

Dersom pasienten ønsker IP
skal samtykkeerklæring
innhentes, slik at
informasjonsutveksling mellom
partene kan finne sted.
Kommunen plikter å ha
koordinerende enhet. Ansatte i
koordinerende enhet i
kommunen skal vurdere retten
til IP, gi skriftlig tilbakemelding
og begrunne eventuelt avslag.
Kommunen skal utarbeide IP
for pasienter med behov for
langvarige og koordinerte
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kommunen. , og skal slike tilfeller
medvirke i kommunens arbeid
med i IP
SI kan ta ansvar for planarbeidet
der det er hensiktsmessig, ved
eventuell lang ligge tid i
spesialisthelsetjenesten, og skal da
samarbeide fortløpende med
kommunene.
SI plikter å stille på
samarbeidsmøter i forbindelse
med utarbeidelse og oppfølging av
IP. I enkelte tilfeller kan deltakelse
skje via telefon eller
videokonferanse.

tjenester.
Kommunen har det
overordnede planansvaret for
IP.
Kommunen plikter å stille på
samarbeidsmøter i forbindelse
med utarbeidelse og oppfølging
av IP. I enkelte tilfeller kan
deltakelse skje via telefon eller
videokonferanse.
Kommunene plikter å sørge for
brukermedvirkning.
Koordinator skal oppnevnes på
første møte.

SI plikter å sørge for
brukermedvirkning
SI plikter å koordinere tilbudene
for pasienter som blir liggende
over tid i sykehus
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