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Målet med Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering/KE 
er å sikre koordinerte tjenester til de som trenger det. (Helsedirektoratet) 

 
KE i Askøy Kommune har som mål å implementere KE, koordinatorrollen, og 
individuell plan/IP i kommunen for å nå overordnet mål ved at: 
 
 
1. Medlemmene i Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering/KE skal ha 
kunnskap om, lov, forskrift og veileder i fagfeltet og informere videre i sine avdelinger 
(www.Helsedirektoratet.no ) 

 
1.1. Det enkelte medlem i KE skal være en kompetanseperson inn i sin fagavdeling 

 
1.2 Medlemmene arbeider for å oppnevne ressursperson/superbruker i de 
avdelingene som ikke har. 
 

2. Øke kompetanse om metoden og samhandlingsverktøyet individuell plan (i SamPro) 
og koordinatorrollen 

 
2.1. Medlemmene skal ha kunnskap om «Rutiner og prosedyrer for å sikre 
koordinerte tjenester til de som trenger det», «Håndbok for Koordinator..», 
Informasjonsbrosjyre, henvendelsesskjema. Kvalitetssystemet i kommunen. 
 
2.2. Kjennskap til Helsedirektoratet sin nettside om koordinatorrollen. 
 
2.3. Gjennomgang av case (IP i SamPro) min 2 ganger i året. 
 

3. Økt kompetanse i kommunikasjonsferdigheter  
 
3.1. Følge kommunens overordnede kommunikasjonsstrategi «Sterkere – Stoltere – 
Synligere» Gjennomføre tiltaksplan. 
 
3.2. Bruke, implementere og evaluere Kommunens verdier og KEs verdisetninger 
(KE-sak 50/14) 
 
 
 

«Felles forståelse gir bedre samhandling» 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
http://www.helsedirektoratet.no/
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=koordinator-i-kommunen-og-8181
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Mandat  
 
 
KE skal  

 Bidra til å sikre et helhetlig tilbud til tjenestemottakere med behov for sosial, 
psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering 

 Ha et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan som innebærer: 
- ta i mot meldinger om behov for individuell plan 
- sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med 
individuell plan og vedlikehold av disse.  

 Ha et ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator i 
samarbeid med koordinators nærmeste leder 

 Arbeide for økt bruk av Individuell plan (IP) og koordinator 

 Bidra til implementering av rutiner og prosedyrer i organisasjonen i samarbeid 
med overordnet ledelse 

 Ha kontakt med helseforetak/spesialisthelsetjenestens KE og regional KE 

 Stimulere til samhandling på tvers i kommunen og med 
spesialisthelsetjenesten for å sikre helhetlig tilbud til personer med behov for 
koordinerte tjenester (jf. Lover, forskrifter og veileder) 

 Involveres i arbeidet med aktuelle tjenesteavtaler mellom kommuner og Helse 
Bergen. 

 Holde seg orientert om nye sentrale føringer 
være høringsinstans for planarbeid i kommunen for å ivareta ReHab arbeidet 
 
 
 

KE skal være sammensatt av representanter fra ulike fagavdelinger/etater som har et 
faglig engasjement i ReHab, samt personer som har funksjoner som sikrer 
samarbeid på tvers i organisasjonen. 
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Kommunikasjonsplan for KE i Askøy kommune (redigert januar 2016) 

jf. overordnet kommunikasjonsstrategi «Sterkere – Stoltere – Synligere»  
 

 
1. Hensikt  

 
Kommunikasjonsplan skal sikre at KE sitt arbeid blir bedre kjent 
 

2. Mål 
 
Kommunikasjonsplanens hovedmål er å bidra til «å sikre koordinerte tjenester til de som 
trenger det» 
 

3. Målgruppe 
 

- Administrativ og politisk ledelse 
- Ledere i kommunen 
- Alle fagpersoner som har hjemlet sin virksomhet i helse og sosiallovverket 
- Alle fagpersoner som etter sitt lovverk skal bidra i habilitering og rehabilitering (jmfr. 

Barnehageloven, Opplæringsloven) 
- Spesialisthelsetjenesten / helseforetak 
 

4. Kanaler 
 

- Kvalitetssystemet i kommunen 
- Infomateriell 
- Møter 
- Koordinatorforum 
- Kurs og workshop 
- Konferanser 
- Møteplasser 

 
5. Kommunikasjonsutfordringer 

 
- Kapasitet / tid / ressurser 
- Engasjement / interesse / forståelse / felles forståelse 
- Kompetanse, kunnskap om lov, forskrift, veileder, samarbeidsavtaler, rutiner og 

prosedyrer 
- Samhandling, koordinering, organisering,  
- Tilgang til felles ikt-verktøy og kompetanse på bruk av verktøyet 

 
6. Suksessfaktorer 

 
- At vi er samkjørt i budskapet vårt (felles forståelse) 
- At vi formidler budskapene våre på en engasjerende måte 
- At vi klarer å etablere effektive kommunikasjonskanaler 
- At vi lykkes med å få ledere, politikere, fagpersoner og andre nøkkelpersoner, til å 

prioritere arbeidet med habilitering og rehabilitering, og øke kompetansen på fagområdet. 
- Få positiv informasjon ut og vise til gode eksempler 
- At det blir meldt om behov og mulig behov for Habilitering og rehabilitering 
 
 

7. Budskap 
 

Definisjon: Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og 

virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens 

egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt 

og i samfunnet. (Helsedirektoratet) 

http://riskmanager/AKLedselseogstyring/SitePages/Visjon%20og%20verdier.aspx
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
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Viktig spørsmål:  

«Trenger personen habilitering eller rehabilitering?»  

Spørsmålet stilles ved alle situasjoner der personen har redusert funksjons- og mestringsevne. 

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

koordinator/seksjon?Tittel=hvordan-fange-opp-mulige-2509 

Ved å benytte individuell plan/IP og SamPro vil kommunen kunne oppfylle lov og forskrift og sikre at 

personer som har behov for koordinerte tjenester får dette. Tjenestemottaker/bruker/pasient vil kunne 

få en kontinuerlig evaluering og ha muligheten til å påvirke de ulike prosesser i ReHab fasene. 

Samhandlingen mellom tjenesteytere, tjenestemottaker, pårørende, tjenesteytere og etater innen et 

forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene vil kunne foregå på en mye enklere og 

tidsbesparende måte.  

- Alle som har bruk for koordinerte tjenester skal få dette.  

- Alle som har bruk for koordinerte tjenester får tilbudet om koordinator og IP.  

- Alle deltakere i planene følger opp sitt ansvarsområde og samarbeide med planeier, 

koordinator og øvrige deltakere.  

- For å få dette til er det viktig at IP og SamPro benyttes etter intensjonene  

- Om tjenestemottaker med behov for koordinerte tjenester ikke ønsker IP og/eller 

koordinator plikter kommunen likevel å gi koordinerte tjenester. 

Rutine, prosedyre, verdisetninger til bruk i samarbeidet samt informasjonsbrosjyre til innbyggerne 
finnes på kommunens nettsider og i kvalitetssystemet under KE. 

 
Personell/tjenesteytere melder behov eller mulig behov for koordinerte tjenester til koordinerende 
enhet ved Systemkoordinator. 
 
Ved oppnevning av koordinator og oppstart av IP skal dette meldes KE ved Systemkoordinator. 
Systemkoordinator deltar i oppstart med IP ved behov og gir opplæring, kurs og veiledning til 
koordinator. Ved å sende e-post til ke@askoy.kommune.no vill alle 10 representantene i KE få 
meldingen. 
 
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator  

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=hvordan-fange-opp-mulige-2509
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=hvordan-fange-opp-mulige-2509
http://www.askoy.kommune.no/organisasjonen/forvaltningsavdelingen/koordinerende-enhet/678-koordinerende-enhet
http://riskmanager/Forvaltningsenheten/SitePages/Hjemmeside.aspx
mailto:male@askoy.kommune.no
mailto:male@askoy.kommune.no
mailto:ke@askoy.kommune.no
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
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8. Tiltaksplan 2016 (redigert i møte 25.5.2016) (+ det med grønn skrift og redigering ang 

Hilde fra møte 22.8.6) 
 

 

Hva gjør vi?                                                  Hvem har ansvaret?                                    Når gjør vi det?                                           Utført 
Generell info i avdelingene til 
ledere og annet personell om:  

- Veileder 
Meldingsrutiner jf. § 7, 12 i forskrift - 
Melding om mulig behov for ReHab 
til KE - Veileder kapittel 7 s.27-29. 
«Personell i helse- og 
omsorgtjenesten og i andre 
velferdstjenester må lære å stille 
spørsmålet: «Trenger denne 
brukeren habilitering eller 
rehabilitering?»  
og 
-§ 23 melde snarest til KE ved 
behov for koordinerte tjenester 
 

- IP i SamPro, 
Koordinatorrollen, 
habilitering og 
rehabilitering,  

- KE,  
 

- Kvalitetssystem og info 
der + 

- Saman.no 
- IPLOS 
- Registrering av ReHab 
-  

(PP - Tilpasse info til ulike 
avdelinger) 
 
 
 
  
 
 

Betty tar opp i de ulike 
barnehager (felles 
møte?) og kaller Marit 
inn 

Feb. 18.2 

Amy og Marit finner en 
ordning for hvordan 
fastlegene skal få 
informasjon og hvilke 

Sommer/høst  21.10 
+ videre 
samtaler 
når nødv.  

Monica tar opp på Nav 
og kaller Marit inn (og vi 
utarbeider retningslinjer 
for samarbeid jf veileder) 

?  

Ine tar opp i de ulike 
avdelinger i Individ og 
levekår og inviterer Marit 
inn 

høst  

Inger tar opp i de ulike 
avdelinger i Barn og 
familie og inviterer Marit 
inn 

?  

Johannes kaller Marit 
inn til møte med 
ressursteamledere i 
skole 

27. April, 27.4. 

Liv tar opp i forvaltning ?  

Tone tar opp med 
fagsjef om Info til leder 
og fagansvarlige i 
hjemmetjenestene 

?  

Hilde gir info på møte i 
Helse og Omsorg 1gang 
i måneden. (bestemt på 
møte 22.8.16 med Hilde, 
AK, Turid, Liv og Marit 
 

Anne Kjersti kaller 
Hilde og Marit inn på 
møte for å lage en 
fremdriftsplan for info 
4.10. 

 

Opplæringsdag for nyansatte 
som jobber med barn og ung 

Inger kaller inn Marit Høst, nov. des.  

Gjennomgang av case (IP i 
SamPro) 
(følge veileders anbefaling) 

Marit + Alle i KE Vår, høst (evt på 
møter i den enkelte 
avdeling?) 

 

Få flere med på Koordinatorforum 
og MØTEPLASSEN 25.10 

Alle Vår og Høst 
(ReHabuka i 
oktober) 

13 deltok 
3.5 

Få bedre system for oversikt over 
habilitering og 
rehabiliteringsbehov 

(Veilederen kapittel 8 side 29-50) 

ved å ta i bruk: 

-IPLOS-registreringen i habilitering 
rehabilitering og ved bruk av IP og 
koordinator 

   

   

   

Etter møte med fagsjefer 
og Turid avtalte vi videre 
møte des- jan. sammen 
med mellomledere, 
fagansvarlig og Jørn. 
IPLOS kurs 8.9. 2016 

Desember 2015 
Januar 2016 
(Marit kaller inn etter 
avtale med Kjersti og 
Anne Kjersti)  
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-Meldingsrutiner i kommunen, jf § 5, 
7 og 12 i forskrift  (melding om mulig 
behov og behov for ReHab) 

 

Veileder s.28. «Personell i helse- og 
omsorgtjenesten og i andre 
velferdstjenester må lære å stille 
spørsmålet: «Trenger denne 
brukeren habilitering eller 
rehabilitering?»  

 

-§ 23 melde snarest til KE ved 
behov for koordinerte tjenester 

 

 

Forvaltningsavdelingen 
og KE`s 
samarbeidsrutiner 

  

Barn og familie    

   

Møte med helsesøstertjenesten ifht 
tidlig melding om barn med behov 
for koordinerte tjenester 

Inger kaller inn Liv, Marit 
og Brit (+ Infodoc-
ansvarlig og Hilde?) 

Vår 
2015 

(planlagt oppfølging 
uten fastsatt dato) 

 

Kalle inn til et møte over sommeren 
med Helga, Ine, Liv, Brit og Amy ifht 
å drøfte overføring av rutiner for 
oppfølging av barn som pårørende. 
(jf. KE-sak 35/16) 
 

Marit   
1.møte7.9. videre er 
der innkalt til møte 
19.10 og 11.11 

7.9.2016 

Presentasjon i UOL 
 

Liv og Marit Vår 19.1.16 

 
 

   

Innrapportering av IP og 
koordinator 
Start november 2015 

Marit + kommunikasjons 
avd 

Ferdig januar 2016 ferdig 

    

    

Kompetanseperson inn i sin 
avdeling 
 
(Eks. bruk teammøter og små 
gruppemøter ol til inf og diskusjon) 
 
( KE sin kommunikasjonsplan) 

Betty Avdelingsmøtene 
PST og styrermøter 

 

Christian   

Monica   

Ine Avdelingsledermøter, 
internt i egen avd. 

 

Inger   

Johannes   

Liv   

Tone   

Hilde Post på 
mandagsmøte i 
fysio. 
Avdelingsledermøte 
en gang i mnd  

 

   

Info ut til befolkningen: 
Informasjonstavler legekontor, 
Kommunens nettsider 
 

Marit tar kontakt med 
kommunikasjonssjef 

Våren  27.5 

Kalle inn til KE-møter med møterom 
til og med juni 2017 

Marit Sommer  20 juni 
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https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-
koordinator/seksjon?Tittel=tjenestetilbudet-habilitering-og-8139 
 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=tjenestetilbudet-habilitering-og-8139
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=tjenestetilbudet-habilitering-og-8139

