
TJENESTEBESKRIVELSE 

Individuell plan 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5, Forskrift  

om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 

Alle med behov for langvarige og koordinerte 
helse- og omsorgstjenester har rett til å få 
utarbeidet en individuell plan. Planen 
utarbeides i samarbeid med tjenestemottaker.  
 
Tjenestemottakers mål skal være 
utgangspunkt for den individuelle planen, og 
tjenestemottaker må delta aktivt i 
planarbeidet. Planen oppdateres kontinuerlig 
og skal være et dynamisk verktøy. 
 
Hvordan få en individuell plan? 
Initiativ til å få laget en individuell plan kan 
komme fra tjenestemottaker, pårørende og 
tjenesteyter. 
  
Henvendelser om individuell plan rettes til 
kommunen ved Koordinerende enhet for barn 
og unge og Tildelingskontoret for helse- og 
omsorgs- tjenester for voksne  
 
Koordinator 
Det er koordinerende enhet i kommunen som 
har det overordnede ansvaret for individuell 
plan og for oppnevning av koordinator. 
 
Koordinator skal sørge for nødvendig 
oppfølging av den enkelte tjenestemottaker, 
samt sikre samordning av tjenestetilbudet og 
fremdrift i arbeidet med individuell plan. 
Tjenestemottakers ønske skal vektlegges ved 
valg av koordinator. Det skal tilbys koordinator 
selv om tjenestemottaker ikke ønsker 
individuell plan.  
 
Egenandel 
Tjenesten er gratis. 
 

Søknad, behandling og behandlingstid 
Det bør foreligge en skriftlig og underskrevet 
søknad med nødvendige helseopplysninger. 
Fullmakt må vedlegges dersom det er en 
annen som søker for deg. Du kan kontakte 
kommunen for å få hjelp til å søke om 
helsehjelp i hjemmet. 
 
Kommunen innhenter nødvendige 
opplysninger og vurderer behovet for bistand. 
I samarbeid med søker avgjør kommunen 
innhold og omfang av tjenestetilbudet som 
skal gis. Avgjørelsen sendes ut som et 
enkeltvedtak. 
 
 Kommunen behandler saken så snart som 
mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én 
måned, skal kommunen så snart som mulig gi 
skriftlig beskjed om grunnen til dette. Det skal 
samtidig opplyses om når det antas at 
vedtaket blir fattet. 
 
Klage 
Søker kan klage på vedtaket dersom han 
mener at vedtaket ikke dekker behovet for 
nødvendig hjelp.  
 
Klagen må være skriftlig og sendes til 
kommunen innen 4 uker fra vedtaket ble 
mottatt. Ta kontakt med saksbehandler hvis 
du har behov for hjelp med å klage.  
 
Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir 
saken sendt videre til Statsforvalteren i 
Nordland for endelig avgjørelse. 
 
Søknadskjema 
Søknadsskjema finnes på 
www.hemnes.kommune.no, eller kan fås på 
Tildelingskontoret for helse- og 
omsorgstjenester, tlf. 75 19 70 46. 

http://www.hemnes.kommune.no/

