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Høringsuttalelse fra Nettverk for regionale koordinerende enheter i 

Norge til forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av  

Prp. 91 L (2010 – 2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
Det nasjonale nettverket av regionale koordinerende enheter kommer her med innspill til forskriften 

om individuell plan og koordinator, og forskriften om habilitering og rehabilitering. Siden disse 

forskriftene omhandler svært sentrale deler av vårt arbeidsområde, velger vi å avgi en høringsuttalelse 

selv om nettverket ikke er offisiell høringsinstans. Vi håper at Helse- og omsorgsdepartementet vil ta 

våre innspill med i den videre prosessen med å ferdigstille forskriftene.  

Forskrift om individuell plan (IP) og koordinator 
Ansvarsfordelingen mellom helseforetak og kommune når det gjelder individuell plan tydeliggjøres. Det 

er positivt. Systemansvaret for individuell plan legges tydeligere inn i ansvarsområdet til koordinerende 

enhet (KE) både i kommuner og helseforetak, det er også positivt. 

Utvidelse av forskriften om IP til IP og koordinator 
Forskriften foreslås endret fra å gjelde individuell plan til å omfatte individuell plan og koordinator. 

Dette støttes. Koordinatorfunksjonen og verktøyet IP hører sammen. I noen tilfeller vil en koordinator 

løse utfordringene når det gjelder koordinering av tjenester og flyt av informasjon. I andre tilfeller må 

det også en IP til. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er fint at det nå synliggjøres at det ikke 

kun er en plan en har rett til, men faktisk koordineringen.  

§4b Koordinator i spesialisthelsetjenesten 
Pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester har fått lovfestet rett til 

koordinator i spesialisthelsetjenesten, uavhengig av eventuell IP. Loven beskriver at koordinatoren skal 

sørge for oppfølging av den enkelte pasient og sikre tilbud om IP hvis vilkårene er oppfylt, samt 

samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med institusjonsopphold og overfor andre tjenesteytere. 

Loven sier at koordinatoren bør være lege, men at annet helsepersonell kan være koordinator når det 

anses hensiktsmessig og forsvarlig (Endr.i lov om spes.helsetj. Ny §2-5a).  

Koordinator i spesialisthelsetjenesten er en viktig rettighet for pasienten, og en ny og utfordrende rolle 

for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Ansvarsområdet kan med fordel tydeliggjøres. Forskriften 

bør utdype oppgaver, rolle og funksjon ut over det som står i lovverket. Så som: Hva betyr 

koordinering i forbindelse med institusjonsopphold? Gjelder det opphold i sykehus, eller også i private 

institusjoner innen rehabilitering, rus eller psykisk helsevern som vil være aktuelt for mange i denne 

gruppa? Hva med koordinering av ulike undersøkelser og behandling fra ulike avdelinger og klinikker 

som pasienten er henvist til. Mange med langvarige og komplekse tilstander blir innkalt til en og en 

undersøkelse ved ulike avdelinger, gjerne med kort tid mellom. Dette er unødig belastende for mange 

pasienter. Slik koordinering må kunne inngå koordinatorens oppgaver. Det er behov for en avklaring av 

hvilken koordinering som bør skje av lege, og i hvilke situasjoner er det mer hensiktsmessig at 



koordineringen ivaretas av annet helsepersonell. Erfaring viser at dersom det skal fungere med en lege 

som koordinator forutsetter det en lege som er spesielt interessert og motivert, og som har 

rammebetingelser i sitt arbeid som gjør det mulig å ivareta en koordinatorfunksjon over tid.  

Vi ser for oss at pasientens koordinator i spesialisthelsetjenesten vil ha en viktig oppgave når det gjelder 

pasientforløpet, og foreslår derfor at begrepet forløpsansvarlig eller pasientforløpsansvarlig tas i bruk 

for denne funksjonen. Begrepet koordinator brukes i mange forskjellige sammenhenger – for eksempel 

som samhandlingskoordinator, folkehelsekoordinator, koordinator for individuell plan, 

rehabiliteringskoordinator osv, og kan skape usikkerhet og ulike forventinger til hva som ligger i 

begrepet i denne sammenhengen.  

Det er også behov for ny funksjonalitet i elektroniske pasientinformasjonssystemer, og tilgang til 

andre systemer, så som elektronisk individuell plan. Vi anser en elektronisk løsning for individuell plan 

som en forutsetning for å kunne ivareta den koordinering på ”langs og på tvers” som det legges opp til.  

Oppnevning av koordinator i spesialisthelsetjenesten for pasienter som trenger dette, vil best kunne 

skje nært pasienten i klinikken. Opplæring, veiledning og informasjon om ordningen og kontakt med 

kommunene, kan imidlertid ivaretas av KE på helseforetaket.  

§5a Ansvar for å melde fra om behov for individuell plan og koordinator 
Det beskrives i loven at den koordinerende enheten på helseforetaket blant annet skal ha overordnet 

ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator 

(endr. i lov om sphtj., ny §2-5b). Det er behov for en presisering av hvordan dette skal forstås. Vi ser det 

ikke som hensiktsmessig at melding til kommunen skal gå via KE på helseforetaket. Dette blir både 

tungvint og byråkratisk. Melding bør gå fra den fagpersonen som oppfanger pasientens behov, direkte 

til KE i kommunen.  

Generelt sett ser vi et behov for en klarere fremstilling av fordelingen av arbeidsoppgaver og ansvar 

mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen når det gjelder koordinator. Det er avklart for IP, men 

slik koordinatoransvaret beskrives, kan det være egnet til å skape forvirring rundt hvem som egentlig 

har ansvar for hva.  

Forskrift om habilitering og rehabilitering 

§13 Koordinerende enhet (KE) for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten  
Det er flott at loven krever koordinerende enhet i hvert HF. Når det gjelder målgruppa som skal få 

tilbud fra KE i spesialisthelsetjenesten, så blir det noe uklart når den avgrenses til de som trenger 

habilitering og rehabilitering, samtidig som KE skal ha overordnet ansvar for IP. Det ville være en fordel 

om en samordnet målgruppa for IP/koordinator på personnivå og for KE på systemnivå slik at den 

omfatter alle som har langvarige behov for koordinerte tjenester. Ikke alle av disse vil være i en 

habiliterings-/rehabiliteringssituasjon i alle faser av sine forløp.  

I loven står det at helseforetaket skal ha en KE. Vi ser behov for at det presiseres at det skal finnes en 

koordinerende enhet med regionalt ansvar (RKE) i helseregionen.  I ” Rapporten ”KE binder tjenestene 

sammen” IS 1509, skriver Bjørn Guldvog i forordet at RKE gjør et viktig arbeid i å utvikle nettverk og 

møteplasser på tvers av kommunegrenser og tjenestenivåer. Helsedirektoratet skriver videre i IS 1509, 

at det gjøres et betydelig utviklingsarbeid i regi av de regionale KE for å få KE etablert på 

helseforetaksnivå slik direktoratet anbefaler. De regionale koordinerende enhetene for habilitering og 

rehabilitering er nå godt innarbeidet i hver helseregion, har dannet et nasjonalt nettverk, og er ”navet” i 

svært mye av den koordinering og det informasjonsarbeid som skjer i helseregionene mellom KE på HF 

og i kommuner, samt samarbeid med andre samarbeidspartnere som private 

rehabiliteringsinstitusjoner. RKE-ene har utviklet og oppdaterer regionale nettsteder med informasjon 

og nyhetsstoff på hab/rehab.feltet, og driver den nasjonale informasjonstelefonen for rehabilitering, i 

tillegg til betydelig rådgivings- og koordineringsvirksomhet. Det er særdeles viktig at denne funksjonen 

som nå er etablert, tydeliggjøres i forskriften slik at den ikke forsvinner. Det er også ønskelig med en 



  

beskrivelse av oppgaver og funksjon, slik Helsedirektoratet har gjort det i flere publikasjoner de siste 

årene.    

Begrepene ”habilitering og rehabilitering” er erstattet med ”sosial, psykososial eller medisinsk 

habilitering og rehabilitering” i kapittel 2 om KE i kommunene, mens det i kapittel 3 om KE i 

spesialisthelsetjenesten fortsatt benyttes ”habilitering og rehabilitering”. Vil dette si at en ser for seg at 

KE i kommunene omfatter en videre pasient/brukergruppe enn KE i spesialisthelsetjenesten, eller er 

målgruppene de samme?  

§14 Melding om mulige behov for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 
Det hadde vært hensiktsmessig med en presisering her. Kanskje skal disse meldingene gå via de 

koordinerende enhetene? 

Administrative og økonomiske konsekvenser av forslagene og generelle 

kommentarer 
Departementet legger til grunn at endringene når det gjelder IP, KE og koordinator ikke vil medføre 

store administrative eller økonomiske konsekvenser. Dette synes svært optimistisk. Det vokser fram 

nye roller ”på tvers” og systemer for kommunikasjon med, og koordinering rundt pasienter med 

langvarige behov for helsetjenester – også for pasienter som ikke i øyeblikket er inneliggende i sykehus. 

Dette er en veldig riktig utvikling. Det må imidlertid tas noen grep for at det skal være fagfolk 

tilgjengelig som har tid og rom for å utføre disse funksjonene i en travel klinisk hverdag. En slik 

koordineringsfunksjon krever stor oversikt over både pasientens tilstand og behov, samt over 

tjenesteapparatet og hvordan dette kan koordineres. Koordinatorrollen må derfor innehas av 

kompetent og erfarent personell som vil måtte fristilles fra andre oppgaver for å ivareta 

koordineringsfunksjoner.  

I Samhandlingsreformen går det fram at mer av rehabiliteringstilbudet skal utføres av kommunene. Vi 

vil understreke at den komplekse, spesialiserte rehabiliteringen fortsatt må foregå i 

spesialisthelsetjenesten. Overføring av ansvar til kommunene forutsetter at kompetanse og ressurser er 

på plass i kommunene før tilbud i regi av spesialisthelsetjenesten trappes ned. Det er viktig at det 

brukes tilstrekkelig tid på denne prosessen.  
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