
 
        Unntatt offentlighet etter §13 

 
Søknadsskjema - Individuell plan/koordinerte tjenester 

 
 

Navn:      F.nr (11 sifre):______________________ 
 
Adresse:     Tlf:_______________________________ 
 

□Jeg søker om å få vurdert mitt behov for individuell plan/koordinerte tjenester og 

samtykker til informasjonsinnhenting i forbindelse med denne vurderingen. 

□Jeg søker om å bytte koordinator.  

□Jeg ønsker at arbeidet med min individuelle plan stoppes fram til............(dato) 

□Jeg har fått informasjon om individuell plan og ønsker ikke dette tilbudet.  

 
De nedenstående instansene er i dag inne i arbeidet rundt meg om min 
situasjon. Jeg har merket av med tall prioritert ønske om koordinator. 

Nr. Navn Instans 

   

   

   

   

   

   

 
Kort beskrivelse av behov for individuell plan (evt på eget ark) 

 
 
 
 
 
 

Jeg har følgende reservasjoner: 

 
 

 
Dato:     ……………………………………………………… 
      Underskrift: Bruker / verge/ foresatt 
 
 
Navn på evt. fagperson og instans som bistår med meldingen:__________________  
 
Send meldingen til: Leirfjord Kommune, Koordinerende enhet, Sankarveien 2, 
8890 Leirfjord. 



Kriterier for tildeling av Individuell plan 

 

Individuell plan skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker 
og eventuelt pårørende, og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av 

forvaltningsnivåene. 

Kriterier for å få individuell plan: 

• Bruker har behov for langvarige og koordinerte helse- og 
omsorgstjenester. 

Langvarig betyr at behovet antas å strekke seg over en viss tid, men uten at 
det behøver å være varig. Krav til varighet bør ses i sammenheng med 
behovet for samordning. Selv om behovet bare strekker seg over noen 

måneder, kan kompleksitet og behovet for strukturert planlegging tilsi at 
individuell plan er et egnet verktøy. Tjenester fra andre sektorer bør også tas 

med i denne vurderingen. 

• Bruker har tjenester fra to eller flere helse- og omsorgstjenester som 
det er behov for å koordinere. 

Med koordineringsbehov menes samordning av det faglige arbeidet etter 
helse- og omsorgslovgivningen. Koordinering av tidsbruk (timeplan) omfattes 

ikke av koordineringsbegrepet i denne sammenhengen. 

• Tjenester som ytes etter opplæringslov og barnehagelov er ikke relevante i 

sammenheng med opprettelse av individuell plan og koordinator. 

• For mer informasjon om ordningen se: Individuell plan - en rettighet - 

helsenorge.no 

 

https://www.helsenorge.no/rettigheter/individuell-plan/
https://www.helsenorge.no/rettigheter/individuell-plan/

