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Individuell plan  

Lovgrunnlag: 

Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.1999 nr 63,  

 Kap 7. § 7-1 om kommunens plikt til å utarbeide en individuell plan 

 Kap 7. § 7-2 om kommunens plikt til å tilby koordinator 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06. 2011 nr 30,  

Kap 2. § 2-5 om rett til å få utarbeidet individuell plan 

 

Mål for tjenesten 

Bidra til en koordinering og samordning av de tjenester som ytes til den enkelte. 
 

Hvem kan få tjenesten 

Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester. 

Tjenestens innhold  

Oppnevning av koordinator, som skal sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i 
arbeidet med individuell plan. 

Individuell plan gir ingen selvstendig rett til tjenester, men avklarer ansvarsforhold og sikrer 
samordning av tjenester som mottas. 

Kommunen vil behandle søknad om individuell plan. Avgjørelsen om individuell plan kan 
påklages etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 

I henhold til Forskrift  av  16.12.2011 nr  1256: Forskrift om habilitering og rehabilitering, 
individuell plan og koordinator § 19. Innholdet i individuell plan:  

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 
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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 ønskeligs samarbeid med andre tjenesteytere, 
institusjoner og etater.  

  

Hva kan pasienten/brukeren/pårørende/verge forvente av Lunner 
kommune: 

• Taushetsplikten overholdes 

• Respekt og vennlighet 

• Informasjon, råd om kommunenes tjenester 

• Tildelingskontoret behandler søknaden 

• Skriftlig vedtak, tjenestebeskrivelse og informasjonshefte sendes søker evt verge. 

 

Våre forventninger til brukerne 

• Gir oss nødvendige opplysninger, evt samtykke til innhenting av nødvendige 
opplysninger som er relevant for utførelsen av tjenesten slik at behov for hjelp blir 
ivaretatt 

• Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket 

• Tar kontakt ved behov for informasjon, råd, veiledning og evt klage 

• Tar kontakt dersom du ikke kan overholde avtaler 

• Deltar aktivt i arbeidet med Individuell Plan 

Kommunale vilkår 

• Det foretas en kartlegging av behov hos søker og veiledning om andre tjenester 

 

Praktiske opplysninger 

I Lunner kommune har Tildelingskontoret oppgaven som koordinerende enhet. Enheten 
skal ha det overordnede ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, 
opplæring og veiledning av koordinator etter §§7-1 og 7-2. 

 

Betaling: Tjenesten er gratis 

 

Saksbehandlingstid: 1 til 4 uker 
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Klageadgang 

Du har rett til å klage på avgjørelsen og på utførelse av tjenester. Informasjon om 
klageadgang og klagefrist vil fremgå av brevet. 

 

Ved behov for mer opplysninger kontakt 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

Telefon: 61 32 40 00. 

Telefontid : Mandag til fredag fra kl 10.00 til kl 14.00 

 

 

 

Søknadsskjema kan lastes ned fra kommunens hjemmeside : www.lunner.kommune.no  

Søknad sendes 

Lunnner kommune 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

Sandsvegen 1 

2740 ROA 

 

 

 

 

http://www.horten.kommune.no/

