VERDAL KOMMUNE

I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som
figuren illustrerer.
Systemansvaret er tillagt Ressurssenter helse, omsorg og velferd.
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Bakgrunn for rapporteringen
Verdal kommune opprettet funksjonen Koordinerende enhet (videre KE) januar 2010.
I følge Forskrift om habilitering og rehabilitering § 8, skal det finnes en KE for
habiliterings - og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. KE skal ha en oversikt
over habiliterings – og rehabiliteringstilbudet i kommunen, herunder antall brukere
med Individuell plan, skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid og skape helhet og
sammenheng i tjenestetilbudet.
Koordinerende enhet hadde 8 møter i 2010.
For å få oversikt over habiliterings – og rehabiliteringstilbudet, ble det bestemt å
fremskaffe en oversikt over antall brukere med Individuell Plan (videre IP) og
ansvarsgruppe i kommunen. Det ble laget registreringsskjema i samarbeid med
personvernombudet. Videre ble det utarbeidet prosedyrer for gjennomføring av
registreringen. Registreringsarbeidet ble forankret i Rådmannens møte med
virksomhetslederne.
Status for registreringen er pr 01.12.2010.
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Ikke ALL rapportering foregikk etter denne flyten. Ettersom 2010 var det første året
valgte vi å være overbærende med det.

For framtidig rapportering vil vi være ”tydeligere” på at bestemt ”flytgang” skal følges.
Dette for å kvalitetssikre de opplysninger som rapporteres inn.

Individuell plan (IP)
Alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester har en lovfestet rett til IP
gjennom Forskrift om individuell plan som er hjemlet i Helse- og sosial lovgivningen,
Pasientrettighetsloven, Nav – loven, Barnevernsloven, Lov om spesialisthelsetjenesten og Kommunehelsetjenesteloven.
Tjenestene er pålagt en planplikt for å sikre nødvendig samhandling. Ansvaret for å
utarbeide IP er pålagt både kommuner og helseforetak.
Intensjonen om IP skal fungere som en sektorovergripende og koordinerende plan
på tvers av tjenester, etater og forvaltningsnivå.
Det skal dokumenteres at brukeren har fått tilbud om opprettelse av IP, og dersom
brukeren takker nei.
Ansvarsgruppe
Når flere personer skal samarbeide for å bistå brukeren, opprettes ansvarsgruppe for
å sikre at bruker/pårørende og fagpersoner treffes i møte og samhandler mot felles
mål. Dersom det utarbeides eller foreligger en IP, bør denne være et utgangspunkt
for arbeidet i ansvarsgruppen.
Kommunen er ikke lovpålagt å holde registrering på antall ansvarsgrupper, men
Verdal kommune velger likevel å holde en oversikt i og med at ansvarsgrupper ofte
blir dannet når det er behov for at ulike tjenester samordnes. Dette ligger nært til
arbeidet med Individuell plan.

Oppsummering av innleverte rapporteringer for 2010.
Ansvarsgrupper/ Individuell plan
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ANTALL MØTER I ANSVARSGRUPPER 2010

Antall møter i 2010
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IP sist revidert
60

50

40

30

20

10

0
2006

2007

2008

2009

2010

YRKE TIL KOORDINATOR FOR INDIVIDUELL PLAN
annet
Helsesøster
2%
1%
Avdelingsleder
Hjelpepleier/fagarb
2%
eider
5%
Fysioterapeut
2%
Miljøterapeut
13 %

Yrke koordinator
Spesialpedagog
4%

Pedagogisk/psykolo
gisk rådgiver
1%
Ergoterapeut
6%

Vernepleier
25 %

Sykepleier
23 %
Sosionom
16 %

INNRAPPORTERTE MERKNADER
BEHOV FOR BOLIG

BEHOV FOR AKTIVITET

21 personer har behov for bolig.
11 er rapportert fra Rustjenesten
10 er rapportert fra Tiltak
funksjonshemmede
4 personer har rapportert behov for
tilpasset aktivitet.

BETRAKTNINGER OM INNRAPPORTERTE TALL
Innrapporteringen viser at 53 % av de som har fått opprettet ansvarsgruppe har
Individuell plan. 67 % av de med ansvarsgruppe er gutt/mann og 33 % jente/kvinne.
81 % av de med ansvarsgruppe er under 40 år. 19 % er over 40 år.
Rustjenesten er koordinator for flest ansvarsgrupper og individuelle planer. Deretter
kommer bofellesskap og PP - tjenesten. PP- tjenesten har koordinatorrollen for
mange barn, noe som forklarer rapporteringen fra Oppvekst. Det er ellers
overraskende at det er få innrapporterte fra Omsorg og velferd.
Mange ansvarsgrupper og planer er blitt opprettet siden 2004. Ca halvparten av IP
ble revidert i 2010. Det er innrapportert 433 ansvarsgruppemøter i 2010.

Vernepleier, psykiatrisk sykepleier og miljøterapeut er de yrkesgrupper som har
koordinatoransvar i flest ansvarsgrupper. Deretter kommer avdelingsleder, sosionom,
spesialpedagog og pedagogisk psykologisk rådgiver.
Vernepleier, psykiatrisk sykepleier og sosionom er koordinator for flest IP. Deretter er
miljøterapeut, ergoterapeut og hjelpepleier/fagarbeider.
ANDRE AKTIVITETER FRA KOORDINERENDE ENHET
Markering av ReHabiliteringsuka 2010. Et vellykket samarbeid med Levanger
kommune, Helsefortaket og NAV ble gjennomført. Turkise T-skjorter, appell i politiske
fora, avisomtale, seminar, stand, trimløyper og ulike aktivitet preget uka.
Arrangering av ReHabiliteringsdag 6. desember. ”ALL YOU NEED IS LOVE” –
voksne for ungdom. 35 personer fra ulike avdelinger i Verdal kommune, NAV og
Verdal videregående skole deltok. Rådmannen var med hele dagen. Fokus var
viktigheten av å bli sett og verdsatt og at voksne bryr seg.
ARBEIDET VIDERE
Fra nasjonalt hold antas at 2-3 % av befolkningen har behov av en slik art at de har
rettighet til å få utarbeidet individuell plan. D.v.s. ca 3-400 verdalinger!
Tallene fra innrapporteringen kan derfor tolkes som en underdekning. Personer som
har fått tilbudet om utarbeidelse av individuell plan, og som har takket nei, har vi
upresise registreringer på.
KE ser behovet for å holde trykket på dette arbeidet, og vil for 2011 jobbe videre med
kompetanseheving, rekruttering av koordinatorer og bevisstgjøring vedr retningslinjer
og prosedyrer som er vedtatt for Verdal kommune.
Retningslinjene, vedtatt av Rådmannen september 2007, er tydelig på at ALLE
virksomhetsområder har plikt og ansvar til å delta i arbeidet med ansvarsgrupper og
Individuell plan. Forankring hos ledelsen i alle virksomhetsområder er en nødvendig
suksessfaktor for å lykkes. Dette arbeidet kan ikke være venstrehåndsarbeid, og det
må være en aksept for bruk av nødvendig tid.
Vi vil i 2011 evaluere sammensetting og representasjon i Koordinerende enhet for
sikring av tverrfaglig samarbeid og helhetstenking til alle brukergrupper.
INFORMASJON
Informasjon om Koordinerende enhet, ansvarsgrupper og individuell plan, er lagt ut
på kommunens hjemmeside.

