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MANDAT KOORDINERENDE ENHET ASKØY KOMMUNE 
 

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 
 

Alle kommuner og helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habilitering- og 

rehabiliteringsvirksomhet (KE). Askoy kommune etablerte KE i 2005. KE er i forbindelse 

med Samhandlingsreformen blitt lovfestet i Lov om spesialisthelsetjenester og Lov om helse- 

og omsorgstjenester (2011). KE har vært forankret i forskrift om habilitering og rehabilitering 

siden 2001. Presiseringer av ansvar og oppgaver følger av ny forskrift fra 2012 - Forskrift om 

habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Det kommer ny veileder for 

habilitering og rehabilitering fra 1.1.2015.  

 

Målet med KE er å sikre koordinerte tjenester til de som trenger det. Dette vil være barn, 

unge, voksne og eldre. Kommunen skal ha et tilbud om habilitering og rehabilitering til et vidt 

spekter av målgrupper, herunder de som mottar pleie og omsorgstjenester i eget hjem eller 

sykehjem. Helhetlige tilbud til personer med behov for koordinerte tjenester skal sikres 

gjennom samarbeid på tvers av fag, nivåer og sektorer.  

 

Begreper og definisjon  
 

Habilitering og Rehabilitering/ ReHab: er den prosessen som foregår for at en 

pasient/tjenestemottaker med ervervede eller medfødt sykdom/skade/funksjonsnedsettelse 

skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i 

samfunnet. Rehabilitering omfatter slik både tiltak i forhold til medisinsk, psykisk, sosial og 

fysikalsk behandling og deltakelse i fritidsmiljø og arbeidsliv/utdanning. 

  

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. 

 

Individuell plan og / eller koordinator 

Alle med behov for koordinerte tjenester, har rett til å få oppnevnt en koordinator. De som 

ønsker det, har rett til å få utarbeidet en individuell plan i tillegg. 

Askøy kommune bruker IT verktøyet SamPro som er et nettbasert samarbeids- og 

koordineringsverktøy for IP. Løsningen setter brukeren i fokus og blir i praksis en viktig del 

av opplegget i behandling eller rekonvalesens. Programmet kan også brukes til å føre 

Individuell opplæringsplan (IOP) . 

 

Habilitering og rehabilitering foregår der tjenestemottaker til en hver tid befinner seg, i 

hjemmet, skole, arbeid, fritid og behandling. Av den grunn er det viktig at arbeidet med 

habilitering og rehabilitering er beskrevet i de ulike planer i kommunen. 

KE vil være fast høringsinstans for planarbeidet i kommunen for å ivareta habilitering og 

rehabilitering. 
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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 

 

Organisering 
 

Det skal fremgå av kommunens organisasjonskart hvor enheten er organisert. 

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. 

Leder for KE er også leder av Forvaltningsavdelingen. Systemkoordinator, som har utøvende 

rolle i KE, er plassert i Forvaltningsavdelingen. 

 

KE er sammensatt av representanter fra ulike avdelinger oppnevnt av fagsjef. Denne 

representanten må ha det ansvar og den myndighet som er nødvendig for få framdrift i 

rehabiliteringsarbeidet og bidra til å synliggjøre det. 

 

 Barn og familie 

 Barnehage 

 Helse og omsorg 

 Individ og levekår 

 Kreftkoordinator 

 Kommuneoverlege 

 NAV 

 Skole 

 Systemkoordinator 

 Leder forvaltningsavdelingen/KE 

 



3 

 

I tillegg er det mulig å innkalle representanter fra andre avdelinger ved behov:  

( PPT, Folkehelsekoordinator, Kultur og idrett, Areal og samfunn, Teknisk, m.fl) 

 
 

Leder i KE 
Leder av KE skal 

 Ha et overordnet ansvar for at KE blir gjort kjent i hele organisasjonen 

 Være bindeleddet mellom KE og overordnet administrativ ledelse 

 Ha et overordnet ansvar for at KE følger det mandat som er laget 

 Ansvar for årsmelding for KE i samarbeid med systemkoordinator og øvrige 

representanter i KE 

 
 

Systemkoordinator 
Systemkoordinator har som oppgave å utføre det daglige arbeidet for KE. Meldinger om 

behov for individuell plan skal gå til systemkoordinator. 

Videre er oppgavene: 

 Motta og behandle forespørsler/meldinger om behov for koordinator og individuell 

plan (IP) 

 Bistå i prosessen med igangsetting av IP 

 Ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer i samarbeid med 

den enkeltes leder 

 Ansvar for å arrangere kurs og opplæring om IP/koordinering og SamPro 

 Informasjon til tjenestemottakere om ordningen sammen med KE og andre 

tjenesteytere i kommunen 

 Ha oversikt over antall IP, koordinatorer i kommunen samt utarbeide årlig rapport om 

dette 

 Ha ansvar for årsmelding KE i samarbeid med leder og øvrige representanter i KE 

 Ansvar for å arrangere Koordinatorforum sammen med KE 

 Lokal administrator for IT verktøyet SamPro og samarbeid med Visma 

 Kontaktperson for KE regionalt og delta på samlinger/konferanser  

 Ansvar for utarbeidelse av rutiner og prosedyrer for arbeidet med IP i samarbeid med 

KE 

 Sekretær i KE 

 

 
Arbeidsgrupper 
Det etableres arbeidsgrupper på bestilling fra KE og/eller fagavdelinger med bakgrunn i 

definerte problemstillinger eller tema som ønskes belyst. 

 
 

Formålet med gruppen(e) 
 utrede saker bestilt fra KE 

 sikre gode faglige innspill og vurderinger før KE fatter vedtak 

 sikre tverretatlig og tverrfaglig samarbeid i organisasjonen 

 implementere og forankre arbeidet med IP og koordinator i kommunen 

 sikre brukermedvirkning i relevante saker 
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Sammensetning: 
Representanter/deltagere fra aktuelle fagavdelinger som er involvert i 

problemstillingen/temaet som ønskes belyst. Bruker – representant inviteres med på bakgrunn 

av tema. 

Arbeidsgruppenes møtefrekvens og varighet avhenger av problemstilling/tema. Leder av 

gruppen [e] defineres når gruppene opprettes. 

 

 

Andre møtearenaer 
 

Koordinatorforum 
Koordinatorforum er et møtested for fagpersoner i kommunen som har oppfølging av 

tjenestemottakere med behov for koordinerte tjenester. Koordinatorforum setter fokus på ulike 

aspekter ved ordningen med individuell plan og rollen som personlig koordinator for 

tjenestemottaker. Arrangeres 2 ganger i året av KE. Den ene samlingen i forbindelse med 

ReHabuka som er i oktober. 

 

 

ReHabuka 
ReHabiliteringsuka har som mål å bidra til økt oppmerksomhet, publisitet og 

erfaringsutveksling innen habilitering og rehabilitering. Den har gått av stabelen siste halvdel 

av oktober siden 2008. 

ReHabiliteringsuka arrangeres i samarbeid mellom helsetjenestene nasjonalt, regionalt og 

lokalt, brukerorganisasjoner, fylkesmennene og andre samarbeidspartnere.  

 

De regionale koordinerende enhetene for habilitering og rehabilitering i hver helseregion er 

sammen med Helsedirektoratet initiativtakere og pådrivere for arrangementene og 

samarbeider om det nasjonale programmet. De regionale koordinerende enhetene for 

habilitering og rehabilitering har egne aktiviteter i ReHabiliteringsuka. (Helsedirektoratet) 

  

Evaluering 
 

Evaluering av organiseringen og mandatet høst 2016. 

 

 

 

 

 Mandat og organisering vedtatt i Rådmannens ledergruppe 24.11.14 

 

 

 


