Informasjon om individuell Plan (IP)
Retten til individuell plan er lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 7-1 pålegger kommunen å utarbeide en individuell plan for
pasienter og brukere med langvarige og koordinerte tjenester. Med behov for langvarige og
koordinerte tjenester menes at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester
som trenger koordinering, d.v.s. tjenester fra forskjellige tjenesteytere og at tjenestene bør
sees i sammenheng jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1.
For tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal kommunen
tilby koordinator. Plikten til å tilby koordinator gjelder uavhengig av om bruker ønsker å
benytte seg av retten til individuell plan.
Formålet med en IP er å ha en målrettet plan for å sikre bruker et individuelt tilpasset,
helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Dette er vanligvis en overordnet plan med ulike
tilleggsplaner som f.eks. Individuell opplæringsplan (IOP), tiltaksplaner, behandlingsplaner
m. fl. IP skal sikre at det til enhver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for
oppfølging av tjenestemottaker.
Individuell plan har til hensikt å være tjenestemottakers verktøy og det er
pasientens/brukers mål og ønsker som er utgangspunktet for planarbeidet. Dette avklares
selvsagt i samarbeid med tjenestemottaker. Planen kan bare utarbeides med samtykke fra
den det gjelder eller den som kan samtykke på vegne av vedkommende, jfr. pasient- og
brukerrettighetsloven § 4-1. Tilsvarende gjelder ved oppnevning av koordinator, jfr. Forskrift
om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator kap. 5 §§16 og 17.”
Individuell plan er pasientens/brukers plan og skal også være et felles verktøy for
tjenestemottakeren og samarbeidspartnere. Det skal kun utarbeides en individuell plan for
hver enkelt. Planens innhold og omfang skal tilpasses den enkeltes behov knyttet til
diagnoser, samt fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt funksjonsnivå. Individuell plan gir ikke
pasienten/brukeren økte rettigheter til helse- og omsorgstjenester enn det som følger av det
øvrige regelverk. Helsepersonell skal gi tjenestemottaker nødvendig informasjon og
veiledning ut fra den kunnskap og erfaring de besitter. Offentlig tiltak som iverksettes må
være realistiske og ha et omfang som ligger innenfor vedtatte vedtak, lov- og
ressursrammer.

