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FORORD 
Denne rapporten er en dokumentasjon fra dialogkonferansene om individuelle planer for barn og unge 

avholdt på Træleborg konferansesenter, Tønsberg 1. og 9. desember 2005 og 12. januar 2006 i regi av 

Fylkesmannen i Vestfold, barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA) og fagutviklingsenheten i 

Psykiatrien i Vestfold HF.  

 

Hensikten med konferansene var  

- å avklare kommunenes og spesialisttjenestenes roller og ansvar ved oppstart og rullering av 

individuelle planer for barn og unge med sammensatte og langvarige psykososiale problemer 

og stort rehabiliteringsbehov. 

- å bidra til å få fortgang i arbeidet med individuelle planer. 

 

Målgruppa for de to første konferansene var ledere og fagfolk som har ansvar for individuelt 

planarbeid i  

- kommunene (skole, barnehage, helsestasjon /skolehelsetjenesten, barnevern, pedagogisk 

psykologisk tjeneste (PPT) og psykiatritjenesten) 

- spesialisttjenestene (barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA), Habiliteringssenteret i Vestfold, 

barn og unge familieetat (bufetat), barnesenteret ved Sykehuset i Vestfold og ruspoliklinikken 

(Rupo).  

- Representanter fra brukerorganisasjonene ADHD-foreningen, Autismeforeningen og Voksne 

for barn.  

 

Målgruppa for oppfølgingskonferansen i januar 2006 var lederne som deltok på en av de to første 

konferansene og som har et særlig gjennomføringsansvar for bestemmelsene om individuelle planer 

for barn og unge. I tillegg deltok representanter fra brukerorganisasjonene.  

 

Temaene som ble diskutert på de to første konferansene var hvordan deltakerne opplevde dagens 

situasjon i forhold til arbeid med individuell plan, hvordan de kunne tenke seg at den ideelle situasjon 

for arbeidet med individuell plan skulle se ut og hvilke konkrete handlinger og tiltak de mente var 

nødvendige for å nå den ønskede situasjonen. Oppfølgingskonferansen for lederne satte fokus på 

hvordan de skulle følge opp arbeidet med individuell plan.  

 

Konferanseleder var høgskolelektor Ellen Andvig. 

Tore Flo, informatikkstudent ved Høgskolen i Vestfold, har gjort et betydningsfullt arbeid som 

sekretær på konferansene og ved utarbeidelsen av rapporten. 
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1. BAKGRUNN 
 

Ideen til konferansene kom fra et bredt sammensatt fagnettverk der representanter fra 

kommunene i Vestfold og fagfolk fra øvrige spesialisttjenester deltar. Fagnettverket hadde et 

ønske om å se på hvordan arbeidet med innføring av og oppfølging av individuelle planer for 

barn og unge med sammensatte behov fungerer. Man ønsket å benytte dialogkonferanse som 

metode. I den forbindelse ble Ellen Andvig ved Høgskolen i Vestfold kontaktet for faglig 

bistand i forhold til gjennomføring av dialogkonferansene. 

 

I mai 2005 ble det etablert en arbeidsgruppe for å planlegge den praktiske gjennomføringen 

av konferansene. Arbeidsgruppen besto av Vidar Bjørn, Fylkesmannen, Marit Langbach, 

Habiliteringssenteret i Vestfold, Marit Torkildsen, Holmestrand kommune, Eva Brekke, 

Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling, Psykiatrien i Vestfold HF, Arna Øygard ved 

Fagutviklingsenheten, Psykiatrien i Vestfold HF og Ellen Andvig, Høgskolen i Vestfold. 

 

Fagutviklingsenheten ved Psykiatrien i Vestfold påtok seg ansvaret for utsendelse av program 

og for påmeldinger til konferansene. 

 

Etter oppdrag fra Fylkesmannen er denne rapporten en dokumentasjon og enkel vurdering av 

opplysningene som kom fram på dialogkonferansene om individuelle planer for barn og unge. 
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2. INDIVIDUELL PLAN OG BARN OG UNGE MED 
SAMMENSATTE BEHOV  
 

I tilknytning til gjennomføringen av dialogkonferansene vil jeg avklare nærmere hva som 

ligger i begrepene individuell plan og barn og unge med sammensatte behov nærmere. 

2.1 Individuell plan 
Denne framstillingen baserer seg i hovedsak på innholdet i Veileder til forskrift for individuell 

plan 2005 (Sosial og helsedirektoratet 2005,1S-1253). Personer med behov for langvarige og 

koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet er gitt rett til å få utarbeidet en 

individuell plan hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3a og pasientrettighetsloven § 2-5. Plikten til 

å utarbeide individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3a, 

kommunehelsetjenesteloven § 6-2a, lov om spesialisthelsetjenesten § 2-5 og psykisk 

helsevernloven § 4-1. 

 

I 2005 kom en ny forskrift om individuell plan som avløste den gamle forskriften fra 2001. 

Den tidligere forskriften var kun hjemlet i helselovgivningen, mens den nye er hjemlet i så vel 

helselovgivningen som sosiallovgivningen. Det innebærer at tjenestemottakere med behov for 

langvarige og koordinerte helse- og /eller sosiale tjenester har rett til en individuell plan.  

 

Planen skal konkretisere tjenestemottakers behov for tjenester og hvordan behovene skal 

dekkes. Formålet med den individuelle planen er å gi et helhetlig, koordinert og individuelt 

tilpasset tjenestetilbud, og sikre at det til enhver tid er en ansvarsperson som har 

hovedansvaret for oppfølgingen og koordineringen. Den individuelle planen er et virkemiddel 

for å sikre at tjenestene som tjenestemottaker skal ha fra forskjellige instanser, samordnes. 

Planen skal sikre at tjenestene blir vurdert i sammenheng og at det er mottakers behov som er 

utgangspunktet for dem. 

 

2.2 Barn og unge med sammensatte behov 
Den gruppa barn og unge det her dreier seg om er barn og unge med sammensatte og 

langvarige psykososiale problemer og stort rehabiliteringsbehov. For det første dreier det seg 

om barn og unge som mottar tjenester fra barne- og ungdomspsykiatrien og Sykehuset i 

Vestfold (SiV) med Barneavdelingen og Habiliteringssenteret. Dessuten dreier det seg om 
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barn og unge som får sine primære tilbud fra barnevernet eller andre kommunale eller 

fylkeskommunale helse- og sosialtjenester, og som evt. får konsultasjon og veiledning fra 

barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fra Habiliteringssenteret.  

 

Barn og unge med behov for langvarige og koordinerte helse- og sosialtjenester, habilitering 

og rehabilitering kan ha ulike psykososiale problemstillinger. Det kan være 

utviklingsforstyrrelser av ulik alvorlighetsgrad, fra lese- og skrivevansker til autisme og 

autismeliknende tilstander, psykoser, adferdsforstyrrelser, emosjonelle forstyrrelser, 

oppmerksomhetsforstyrrelser, Tourettes syndrom, spiseforstyrrelser, psykosomatiske 

tilstander, krisereaksjoner etter traumer, seksuelle overgrep og suicidalproblemer 

(Stortingsmelding 25 96-97). I tillegg kommer barn med medfødte og ervervede hjerneskader, 

utviklingshemming og ulike syndromer som for eksempel Down syndrom. 

 

Barn og unge med behov for langvarige og koordinerte helse- og sosialtjenester, habilitering 

og rehabilitering har rett til å få utarbeidet individuell plan. Det samme gjelder 

funksjonshemmede barn og kronisk syke barn som ofte har et langvarig habiliteringsbehov. 

 

De senere årene har man vært opptatt av å bryte ned uhensiktsmessige barrierer mellom 

barnevern, barne- og ungdomspsykiatri, pediatri og øvrige barne- og ungdomstjenester, slik at 

tjenestene som helhet skal bli mest mulig brukervennlige og kan yte rett hjelp til rett tid. Det 

er en stor utfordring å utvikle gode samarbeidsordninger mellom barne- og 

ungdomspsykiatrien, og andre tjenester som barnevernet, pediatrien og rusmiddelomsorgen. 
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3. DIALOGKONFERANSE SOM METODE 

3.1 Hensikten med dialogkonferanser 
Dialogkonferanser er en arbeidsform som er mye brukt i planleggings- og utviklingsarbeid og 

i organisasjonsutvikling. De historiske røttene til dialogkonferansen er å finne i 

søkekonferansen som ble utviklet av Fred Emery og som blant annet ble benyttet i 

Samarbeidsprosjektet mellom LO og NAF på 1960-tallet. Dialogkonferanser benyttes ofte 

som et ledd i aksjonslæring og aksjonsforskning. 

 

Dialogkonferansen bygger på ideen om at mennesker ønsker å medvirke i utformingen av 

egen framtid. Konferanseformen har vist seg egnet med tanke på å involvere aktuelle parter 

ved planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. Hensikten er å føre folk med ulik 

fagbakgrunn og ulike roller sammen for å snakke om felles oppgaver, slik at alle kan benytte 

sine kunnskaper og erfaringer. De kan også i fellesskap arbeide med planer for framtiden 

(Hauger 1999, Berg og Eikeland 1997).  

 

Konferanseformen har likeverdighet som et bærende prinsipp. Dialog og involvering er 

sentrale begreper og arbeidsmåter. En dialogkonferanse stimulerer til at alle deltakerne i 

prinsippet får anledning til å delta på lik linje. Når deltakerne blir involvert i arbeidet oppnås 

gode løsninger og gode prosesser, og de får et personlig forhold til utviklingsarbeidet. Slik 

kan deltakerne utvikle en felles erkjennelse og en opplevelse av et felles ansvar for å skape 

resultater. Ut fra en demokratisk tankegang er medvirkning i utviklingsarbeidet i seg selv et 

viktig poeng for at flest mulige aspekter skal bli trukket inn og vurdert (Brokhaug mfl. 2001). 

 

3.2 Arbeidsformen ved dialogkonferanser 
Arbeidsformen på en dialogkonferanse ligner på det mange forbinder med idèseminar. 

Deltakerne sitter sammen i grupper i et stort rom. I konferanserommet arbeider man sammen, 

lytter til hverandre, lærer av hverandre, kommer fram til hva man i fellesskap ønsker å oppnå, 

identifiserer hva som skal gjøres og planlegger arbeidet etter konferansen. Størstedelen av 

tiden arbeider man i gruppene med utgangspunkt i bestemte spørsmål eller problemstillinger 

som man svarer på. Under arbeidet deler gruppedeltakerne ulike synspunkt og meninger med 

hverandre. Gruppene arbeider ut ideer eller forslag på store ark som presenteres i plenum. Det 
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veksles mellom gruppearbeid og plenum. Plenum brukes primært til å referere 

gruppearbeidene, slik at alle uansett gruppe får ta del i det som kommer fram. 

 

Det er deltakerne som skaper innholdet i konferansen og er ansvarlige for resultatet. 

Konferanseledelsen gir rammene for prosessen i form av oppgaver og arbeidsform. Man 

arbeider med deltakernes oppfatning av nåsituasjon, framtidsperspektiver og ønsker, i tillegg 

til å skissere hva de ønsker å arbeide videre med for å realisere sine planer (Weissboard og 

Janoff 1995). 

 

Under konferansen praktiseres regler som skal sikre at alle blir hørt og at alle innspill blir 

behandlet seriøst. Deltakerne oppfordres til å lytte til hverandre, utforske hverandres ideer, 

tillate mangfold av ideer og la ideene leve en stund før de forkastes. Taletid fordeles likt for 

alle, og det benyttes runder slik at alle får anledning til å uttale seg. En hovedregel er at det 

ikke er lov å motsi eller avbryte innlegg fra de andre deltakerne. Det kan stilles oppfølgende 

spørsmål hvor en ber om utdyping av det som allerede er sagt. Reglene for framføring i 

plenum handler også om lik tid til presentasjon av gruppearbeidene. 

 

3.3 Metoder som fremmer dialog 
For å strukturere gruppearbeidet på dialogkonferansene benyttes ulike metoder. På de to første 

konferansene benyttet vi metodene ”brainwriting”, fantasireise og tegning av felles visjon. 

Disse metodene har tilknytning til tradisjoner innenfor Participatory Learning and Action som 

kan oversettes med ”deltagende læring gjennom handling”. PLA-metoder er kreative metoder 

som stimulerer til deltakelse, medvirkning, endring og handling (Aune mfl. 2001, Chambers 

1997). 

 

Ved ”brainwriting” skriver deltakerne ned sine ideer på gule lapper, ett forslag på hver lapp. 

Lappene festes på et flippoverark etter hvert som de presenteres gjennom bruk av runder. Man 

oppfordres til å hente inspirasjon ved å bygge videre på andres ideer. For å muliggjøre 

assosiering og videreutvikling av ideene, lar man deltakerne betrakte ideene som er kommet 

fram, reflektere over dem og føye til nye ideer og assosiasjoner. Det er imidlertid viktig at 

prosessen foregår uten diskusjoner. 
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Framtidsvisjon er en kreativ metode som setter fantasien i sving. Deltakerne inviteres til å bli 

med på en drømmereise der de ser for seg en ønsket situasjon x antall år fram i tid. De blir 

bedt om å sitte godt og eventuelt lukke øynene. Prosessleder inspirerer deltakerne på en rolig 

måte til å se for seg bilder av den aktuelle situasjon mens de ser for seg så mange detaljer som 

mulig. Deretter blir de instruert til å gå sammen foran et stativ med flippoverark og tegne en 

felles tegning med hver sin fargeblyant. Flest mulig av gruppedeltakerne oppfordres til å 

tegne. Det er viktig at tegningene henger oppe til felles inspirasjon i det videre arbeidet.  

 

Bruk av tegning er et hjelpemiddel til å fremme samtale og få fram alles synspunkter. I følge 

Chambers (1997) bidrar utarbeiding av felles tegning til å bygge opp gruppa kollektivt. Det 

skaper ofte entusiasme og frigjør energi. Å tegne sammen er dessuten inkluderende fordi alle 

kan tilføye og korrigere detaljer. Det stimulerer til dialog fordi alle kan se hva som er festet til 

papiret. Med utgangspunkt i tegningen kan nye spørsmål og problemstillinger dukke opp som 

ikke ville kommet fram ved bare å snakke sammen. Å tegne er en enkel måte å få folk til å 

slippe taket i det rasjonelle og analytiske og bruke egne fantasier og drømmer som en del av 

kreativ nytenkning. 

 

På oppfølgingskonferansen ble flere metoder benyttet i tillegg til brainwriting. Deltakerne 

arbeidet sammen to og to med å veilede eller ”coache” hverandre til å komme fram til hva de 

som ledere kunne bidra med for å stimulere det videre arbeidet med IP. Innledningsvis fikk de 

en kort presentasjon av hva coaching er, og det ble gitt eksempler på spørsmål de kunne stille 

hverandre. Coachingspørsmål er åpne, løsningsorienterte spørsmål som for eksempel: 

 

- Hva er viktig for deg å ta tak i for å ..? 
- Hva ønsker du å oppnå..? 
- På hvilken måte vil du gå fram for å ..? 
- Hva trenger du for å ..? 
- Hvilke ressurser har du tilgjengelig? 
- Hvem kan du samarbeide med for å ..? 

 

Slike spørsmål bidrar til å utvide den enkeltes handlingsrepertoar, fremme egne svar og 

motivasjon, gi støtte, fokus og driv til videre arbeid (Gjerde 2003). 
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4. GJENNOMFØRING AV DIALOGKONFERANSENE 
 
I dette kapittelet beskriver jeg først hvordan de to første konferansene ble gjennomført. 

Deretter beskriver jeg gjennomføringen av oppfølgingskonferansen. 

 

4.1 Gjennomføring av konferansene 1. og 9. desember 2005 
Til sammen 140 deltakere deltok på to dagskonferanser med samme program (vedlegg nr. 1 

og 3). Den første dagen deltok fagfolk og ledere fra Svelvik, Sande, Hof, Holmestrand, 

Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner. Den andre dagen deltok fagfolk og ledere 

fra Re, Andebu, Stokke, Sandefjord, Larvik og Lardal kommuner. Fagfolk fra 

spesialisttjenestene som BUPA, Habiliteringssenteret, SiV barnesenteret, PiV og 

Ruspoliklinikken, samt representanter fra brukerorganisasjonene fordelte seg også på de to 

dagene.  

 

I invitasjonen fikk deltakerne informasjon om hvordan man arbeider på en dialogkonferanse, 

og de ble gjort oppmerksom på at å delta innbærer å være aktivt til stede hele tiden. 

 

Konferansene startet med en kort innledning ved Inger Meland Buene, avdelingssjef BUPA 

og Vidar Bjørn fra Fylkesmannen før brukerrepresentant Unni Haglund fortalte om sine gode 

erfaringer med bruk av individuell plan. 

 

Konferansene besto av tre arbeidssesjoner hvor deltakerne arbeidet i grupper som hver ble 

etterfulgt av plenumsframlegg. De tre arbeidssesjonene var  

1) beskrivelse av nå-situasjon, status for arbeidet med IP 

2) beskrivelse av ønsket situasjon / visjoner for IP-arbeidet 

3) beskrivelse av konkrete handlinger som er nødvendige for å nå ønsket situasjon for IP-

arbeidet.  

 

Oppbygningen av konferansen i disse tre sesjonene er blant annet beskrevet av Morten Levin 

som en vanlig framgangsmåte ved søkekonferanser (Levin 2004).  
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Konferanseleder guidet gruppene gjennom arbeidet ved å gi løpende muntlige og skriftlige 

instruksjoner (se vedlegg 4). Regler for hvordan gruppearbeidene skulle gjennomføres ble 

også presentert. I tillegg ble gruppene anbefalt å ha en ordstyrer og en sekretær. 

 

Sesjon 1. Beskrivelse av nå-situasjon / status 

I den første gruppesesjonen var deltakerne delt inn i homogene grupper. Det betyr at det ble 

langt vekt på størst mulig likhet blant deltakerne i gruppene. De ble delt inn i fagfellesskap på 

bakgrunn av tilhørighet i helsesektoren, sosialsektoren, psykiatri, barnevern, skolefolk, 

brukerrepresentanter, ledere etc. Deltakerne fikk i oppgave å beskrive hvordan de mente 

arbeidet med IP fungerte ut fra den enkeltes ståsted i dag og skissere hva som fungerte og hva 

som ikke fungerte i dagens IP-arbeid. 

 

Målet med dette gruppearbeidet var for det første å introdusere arbeidsmåten for deltakerne, 

og for det andre å få en beskrivelse av hvordan dagens situasjon for IP-arbeidet oppfattes. 

Metoden vi benyttet var brainwriting som er beskrevet i forrige kapittel. For å begrense antall 

momenter ble gruppene bedt om å velge ut de momenter de mente var viktigst og som fikk 

plass på ett flippoverark. Gruppene presenterte sine flippoverark i plenum slik at bredden i 

oppfatninger ble presentert for alle. Vi la vekt på ikke å åpne for diskusjon om hva som er rett 

eller galt, men ga deltakerne anledning til å stille utdypende spørsmål. 

 

Sesjon 2. Arbeid med ønsket situasjon 

I andre og tredje gruppesesjon var deltakerne delt inn i heterogene grupper, det vil si at 

gruppene var blandet mest mulig på tvers av fagfellesskap, nivåer og roller. Hensikten med 

arbeidet i gruppesesjon 2 var å løfte deltakerne ut av problemfokus og over i 

løsningsorientering og gi dem anledning til å leke seg med fantasifulle muligheter. Metodene 

vi benyttet var drømmereise / framtidsvisjon og felles tegning i gruppene. Drømmereise / 

framtidsvisjon dreide seg om å få fram hvordan deltagerne så for seg drømmesituasjonen / 

visjonen for IP-arbeidet 10 år fram i tid. Prosessleder guidet deltagerne til å forestille seg 

ideelle bilder av IP-arbeidet. Deretter ble de bedt om å tegne en felles framtidsvisjon i gruppa. 

Til sist presenterte hver gruppe sin tegning i plenum. 
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Sesjon 3. Beskrivelse av konkrete handlinger som er nødvendige for å nå ønsket situasjon for 

IP-arbeidet. 

I den tredje gruppesesjon arbeidet gruppedeltakerne med å beskrive konkrete handlinger de 

mente ville være viktige å sette i gang for å nå ønsket situasjon for IP-arbeidet. Metoden 

brainwriting ble benyttet. Hver gruppe presenterte sine forslag til handlinger eller tiltak i 

plenum.  

 

Som forberedelse til oppfølgingskonferansen ble det gjort et arbeid med å ordne og 

systematisere temaene som var kommet fram på de to konferansene. Temaene ble 

systematisert og oppsummert i seks områder (vedlegg nr. 8) og ble benyttet i det videre 

arbeidet på oppfølgingskonferansen. 

 

4.2 Gjennomføring av oppfølgingskonferansen 12. januar 2006 
Rundt 45 ledere deltok på denne konferansen, inkludert fem brukerrepresentanter. Alle som 

deltok hadde vært med på en av de to foregående konferansene. 

 

Oppfølgingskonferansen var bygget opp av tre sesjoner (se vedlegg 5 som beskriver 

arbeidsprosessene i detalj). I den første sesjonen ble deltakerne plassert i heterogene grupper. 

De ble presentert for de seks områdene med temaer som var kommet fram på de to foregående 

konferansene (vedlegg 8). Gruppedeltakerne fikk i oppgave å drøfte hvilke tema de mente det 

var viktig å legge vekt på for å få fortgang i arbeidet med IP. Som metode ble brainwriting 

benyttet. Gruppearbeidet hadde primært til hensikt å inspirere deltakerne til å reflektere 

omkring de utfordringene i IP-arbeidet som var kommet fram på de to første konferansene. 

Deres refleksjoner var en del av arbeidsprosessen på konferansen og gjengis ikke som 

resultater i denne rapporten. Deretter ble gruppedeltakerne instruert til å inspirere og hjelpe 

hverandre i gruppa til å sette opp ei liste med inntil fem punkter som hver enkelt ønsket å 

arbeide videre med. Dette arbeidet var et ledd i prosessen med å stimulere den enkelte leder til 

forpliktende arbeid rundt IP. 

 

I den andre sesjonen arbeidet deltakerne sammen to og to. De fikk i oppgave å veilede / 

coache hverandre etter tur med utgangspunkt i den enkeltes liste over prioriterte punkter som 

ble utarbeidet ved det forrige gruppearbeidet. Hensikten var å hjelpe hver deltaker til å få 

større klarhet i ansvar og arbeidsoppgaver i forhold til realisering av sentrale utfordringer i IP- 
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arbeidet. Etter hver samtale skrev den enkelte ned hva hun var kommet fram til på bakgrunn 

av coachingsamtalen. 

 

I den tredje sesjonen ble deltakerne delt i homogene grupper ut fra kommunetilhørighet eller 

institusjonstilhørighet. Først fikk gruppene i oppgave å gjennomføre en runde hvor den 

enkelte fortalte de andre i gruppa hva han / hun hadde besluttet å arbeide med. Videre skulle 

deltakerne samtale om hva de hadde felles, hva som var ulikt og hva de ville samarbeide om i 

IP-arbeidet sin kommune, institusjon etc. Deretter skulle gruppedeltakerne komme fram til 

hvem de ville gå på besøk til i rommet for å innlede samarbeid, etablere nettverk med etc. 

Hensikten var å inspirere hverandre på tvers av gruppene, avklare spørsmål og gjøre avtaler 

for samarbeid og nettverksarbeid på tvers av kommune- og institusjonsgrenser. Etter at 

gruppedeltakerne hadde gått på besøk til andre grupper, samlet de seg i sin opprinnelige 

kommune- / institusjonsgruppe for å samtale om hva de hadde fått ut av besøkene, hvilke 

avtaler den enkelte hadde gjort etc.  

 

Til sist fikk hver gruppe i oppgave å utarbeide en oversikt over hva gruppa konkret ville gjøre 

framover for å videreføre arbeidet med individuell plan. Gruppedeltakerne skulle beskrive 

hvilke tiltak kommunen / institusjonen ville sette i gang, hva som var formålet med tiltakene, 

hvem som hadde ansvaret, hvem som var involvert eller skulle involveres og hvilke frister de 

ga seg selv før tiltaket var utført. Det den enkelte gruppe kom fram til ble satt opp i et skjema 

for oversiktens skyld. Skjemaene for hver kommune / institusjon presenteres i sin helhet i 

kapittel 6. 
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5. RESULTATER FRA DE TO FØRSTE KONFERANSENE  
 

Deltakerne på de to første konferansene representerte mange ulike grupper av tjenesteytere 

som på ulike nivå arbeider i forhold til individuell plan for barn og unge med sammensatte 

behov; brukerrepresentanter, barnevern, barne- og undomspsykiatri, helsesøstre, 

psykiatrikoordinatorer, pedagogigsk psykologisk tjeneste, skole, barnehage og 

habiliteringstjeneste. Bredden som deltakerne representerer har gitt oss tilgang til et mangfold 

i informasjon.  

 

5.1 Beskrivelse av dagens situasjon for arbeidet med IP 
Gruppene fikk i oppgave å svare på spørsmålet: ”Hvordan fungerer arbeidet med IP ut fra mitt 

ståsted i dag? Hva fungerer og hva fungerer ikke?” 

 

Hva den enkelte gruppe svarte på oppgaven er gjengitt i sin helhet i vedlegg nr. 6. Her gjør 

jeg forsøk på å gi et sammendrag ev gruppesvarene. Først ser jeg nærmere på hva gruppene 

mener fungerer bra i forhold til dagens arbeid med IP. Deretter går jeg inn på hva gruppene 

mener ikke fungerer i dagens arbeid med IP. 

 

Gruppenes svar på hva som fungerer i dagens arbeid med IP 

Oppfatningen i gruppene av hva som er positivt og som fungerer i dagens IP-arbeid ser ut til å 

være ulik og varierende. Det er ikke noen typiske felles tema som går igjen i gruppene. I 

framstillingen som følger tar jeg utgangspunkt i hva de ulike faggruppene legger vekt på av 

positive sider og hva de opplever fungerer i arbeidet med IP: 

 

De tre helsegruppene (deltakere fra helsetjenesten i kommunene) legger vekt på at individuell 

plan er et nyttig verktøy når det fungerer. En helsegruppe poengterer at IP gir oversikt og 

bidrar til skriftlig dokumentasjon som synliggjør mål, tiltak, ansvar og ressurser. Dessuten 

bidrar IP til å bedre kommunikasjonen. En annen helsegruppe er opptatt av at 

ansvarsgruppemøtene fungerer, noe de mener er en forutsetning for at IP-arbeidet skal 

fungere. Gruppa vektlegger også at en kommune har opprettet en tverrfaglig gruppe som 

arbeider med utdyping av retningslinjer. 
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På samme måte som helsegruppene, peker ledergruppene på at de mener at planen er et godt 

verktøy som fungerer når den er skrevet. De mener at arbeid med planen fremmer samarbeid, 

brukermedvirkning og kvalitetssikrer tiltakene. En ledergruppe er opptatt av at planen er 

tidsbesparende, bidrar til ansvarsavklaring og gjør arbeidet målbart. Videre mener en 

ledergruppe at avklaring av koordinatoransvar og tverrfaglig samarbeid fungerer bra i 

Sandefjord kommune og at utarbeiding av mal fungerer i Stokke kommune. 

 

En av barnevernsgruppene (deltakere fra barnevernstjenesten i kommunene) peker på at bruk 

av IP gjør at foreldrene slipper noe av ansvaret med ”å følge opp og ringe rundt”, fordi alle 

instanser har fått tildelt ansvar. Den andre barnevernsgruppa mener at grunnarbeidet med 

planer og maler ser ut til å være godt nok i kommunene. De mener også at de som har IP 

hjemlet i lovverk ligger et hestehode foran i godt arbeid med IP. 

 

Den ene gruppa med deltakere fra kommunenes sosialtjeneste er opptatt av at planen gir god 

oversikt over tjenestene og at IP-arbeidet bidrar til bedre samarbeid innad i kommunen og 

med andrelinjetjenesten. Den andre gruppa med ”sosialfolk” legger vekt på at prosessen med 

planene og samarbeidet fungerer bra. Dessuten fungerer ansvaret for innkalling til 

ansvarsgruppemøter. 

 

En av PPT-gruppene (deltakere fra PPT-tjeneste, skole og barnehage) mener at viljen til å 

starte arbeid med IP er stor. De beretter at i Larvik er det etablert en tverrfaglig overordnet 

ledergruppe som koordinerer arbeidet rundt Re/Hab området for hele kommunen. Den andre 

gruppa peker på at det er positive holdninger til å ta i bruk IP og at de fleste kommuner griper 

fatt i oppgaven. 

 

En BUPA-gruppe (ansatte fra BUPA) er opptatt av at de allerede har en etablert tradisjon for 

samarbeid med kommunene, i form av nettverksgrupper, ansvarsgrupper og andre 

samarbeidsgrupper. De har rutiner for informasjon om tilbud til brukerne om IP. Dessuten 

vektlegger de at IP fungerer som koordinerende virkemiddel hvor samarbeidsinstitusjon blir 

enige om ansvarsfordeling. 

 

Gruppa fra Habiliteringssenteret er opptatt av at IP tydeliggjør tjenestemottakers behov for 

tjenester over tid. De tror også at de fleste brukere får informasjon om retten til IP. 
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Gruppenes svar på hva som ikke fungerer i dagens arbeid med IP 

Når det gjelder beskrivelser av hva som ikke fungerer eller som fungerer mindre bra i IP-

arbeidet er det en rekke felles tema som går igjen i gruppene. Her presenterer jeg de felles 

temaene som er gjennomgående for flertallet av gruppene. 

 

*Uklarhet om retningslinjer for koordinering av IP 

Samtlige gruppene er opptatt av at det hersker uklarhet om og manglende retningslinjer i 

forhold til hvem som skal koordinere, hvem som skal ta initiativ til og hvem som skal ha 

ansvar for oppfølging av IP.  

 

*Uklarhet om ansvarsfordeling mellom første og andrelinjetjenesten 

At det hersker uklarhet omkring ansvarsfordeling og samarbeid mellom første- og 

andrelinjetjenesten i IP-arbeidet påpekes av tre ledergrupper, to sosialgrupper og en 

BUPAgruppe. 

 

*Uklarhet om hvem som skal få IP 

Det er uklarhet omkring hvem som skal ha IP og når det er behov for å utarbeide IP. Dette 

vektlegges av BUPA, begge PPT-gruppene, en gruppe fra sosialtjenetsten, en helsegruppe, en 

ledergruppe og en brukerrepresentantgruppe. 

 

*Behov for felles mal 

Behovet for å utarbeide en felles mal blir vektlagt av to helsegrupper, en ledergruppe og 

begge brukerrepresentantgruppene. Brukerrepresentantene begrunner behovet for felles mal 

ved å påpeke at de har erfaring med at dagens IP-arbeid er for personavhengig. Flere av de 

andre gruppene peker på at det eksisterer ulik standarder for hvor utfyllende en IP skal være.  

 

*Arbeid med IP er tids- og ressurskrevende 

At IP arbeidet oppfattes som tids- og ressurskrevende vektlegges av tre ledergrupper, en 

barnevernsgruppe, to helsegrupper og en PPT-gruppe. Den andre PPT-gruppa mener at de 

som arbeider med IP gjør arbeidet vanskeligere og mer omfattende enn hva det trenger å 

være.  
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*Utfordringer med brukermedvirkning 

Utfordringer i forhold til brukermedvirkning og betydningen av å sette brukerne i fokus i 

planarbeidet vektlegges av en PPT-gruppe, en ledergruppe, en BUPA gruppe og en 

barnvernsgruppe. BUPA er opptatt av utfordringene rundt samtykke. Barnevernsgruppa er 

opptatt av problemer rundt barns rettigheter i forhold til innsyn og medvirkning. De peker på 

at det kan være utfordrende for en bruker å få innsyn i planen når han fyller 18 år. 

 

5.2 Beskrivelse av ønsket situasjon / visjoner for arbeid med IP 
Gruppenes tegninger av sine visjoner og ønsket situasjon for IP-arbeidet er preget av mange 

farger, spesielt går fargene rødt, gult og orange igjen i tegningene. Flere grupper gir uttrykk 

for at de har valgt dem fordi de representerer varme og omsorg. Mange tegninger forestiller 

sirkler med tjenestemottaker og eventuelt familien i midten med ulike aktiviteter og 

hjelpetilbud plassert rundt med piler i mellom. Røde hjerter, gule soler og fargerike blomster 

er typiske symboler i mange tegninger. Gruppene forteller at solen representerer energi i form 

av inspirasjon i arbeidet og tilgang på ressurser. Under gjengis tegninger fra fire av gruppene 

for å vise eksempler på hvordan de uttrykker sine visjoner: 
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Innholdet i gruppenes kommentarer til tegningene sine handler om visjoner om at IP-arbeidet 

er preget av holdninger som varme og omsorg, hjertelag, ivaretakelse og imøtekommenhet, 

brukerstyring, verdighet og tilgjengelighet for brukerne. Som et eksempel på dette har en 

gruppe tegnet en stor åpen dør hvor en tjenesteyter står og ønsker velkommen. Den åpne døra 

symboliserer hvordan IP bidrar til å bedre tilbudet for brukeren og stimulerer til et godt 

samarbeid mellom bruker, familie og tjenesteytere. (Dette bildet er gjengitt på forsiden av 

rapporten).  

 

Andre grupper vektlegger at IP-arbeidet skal være både realistisk og lystbetont. Det blir 

presisert hvor viktig det er at fagfolkene har lyst og motivasjon til å arbeide med IP. En 

gruppe forstiller seg at det er så attraktivt å være IP-koordinator at fagfolkene som får være 

det, føler seg beæret og nærmest slåss om å bli valgt som koordinator av bruker. 

 

Noen grupper har visjoner om at IP-arbeidet utløser tilstrekkelig med ressurser slik at det blir 

et godt nok tilbud og et likeverdig til bud hvor man har rett til koordinator. Dessuten blir 

visjonen om at man har jevnlig evaluering av IP-arbeidet trukket fram og at det er utviklet 

gode og konstruktive samarbeidsprosesser. 

 

Mange grupper har en visjon om at det er utarbeidet tydelige og klare rutiner for bruk av 

individuell plan, at man har en lik mal å forholde seg til, at samordningen fungerer og at IP-
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arbeidet preges av felles forståelse, ro, kontinuitet og målklarhet. Noen grupper legger vekt på 

at planen ligger på nettet slik at informasjonen bare blir gitt en gang. Da vil oppdatering være 

mulig uten unødig gjentagelse av informasjon. En gruppe foreslår utvikling av elektronisk IP-

kort.  

 

En visjon om at planen bidrar til læring for så vel brukerne som fagfolkene vektlegges av flere 

grupper. Noen er opptatt av at IP bidrar til personlig vekst for brukeren. Metaforer som det å 

være gartner, drive organisk, rotfestet arbeid og at IP representerer en trygg grunnmur blir 

benyttet.  

 

5.3 Beskrivelse av konkrete handlinger for å nå ønsket situasjon 
Alle gruppenes beskrivelser av forslag til konkrete handlinger for å komme videre med IP-

arbeidet presenteres i sin helhet i vedlegg nr 7. Her foretas kun en sammenfatning av 

gruppenes svar på oppgave 3: 

 

Felles plattform – lik forståelse i arbeidet med IP 

Mange grupper peker på at spesialisttjenesten og kommunene må bli mer synlige for 

hverandre i IP-arbeidet. Derfor foreslår de å etablere ulike samarbeidsorgan. Mange vil 

etablere nye nettverk og samarbeidsfora, gjerne i form av tverrfaglige team som utvikler 

retningslinjer og rutiner i forhold til IP. Disse fora skal fungere som møtested for tverrfaglig 

og tverretatlig samarbeid og bidra til å utvikle retningslinjer og rutiner for initiering og 

oppfølging av IP. Hensikten med dette arbeidet er å utvikle lik forståelse for hvem som har 

ansvar for initiering og oppfølging av IP og avklare hvem skal ha rett til å få utarbeidet en IP. 

Noen foreslår at det bør være et koordinatorforum for mindre områder eller eget organ, mens 

andre grupper vil ha en systemkoordinator i kommunen. 

 

Bredere involvering 

Gruppene peker på at flere instanser, etater og samarbeidsparter må involveres i arbeidet med 

IP. Spesielt er det viktig å avklare og finne løsninger for hvordan samarbeidspartnere som 

barnevern og skole kan involveres i arbeid med IP. Flere grupper peker på at barnevernet og 

skolen har ulike lovverk, barnevernsloven og opplæringsloven, som kan skape hindringer i IP-

arbeidet. Flere grupper er også opptatt av å finne løsninger for hvordan fastlegene kan bidra i 

IP-arbeidet og hvordan de kan lønnes for dette arbeidet. 
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Informasjon og opplæring 

De fleste gruppene vil ta tak i behovet for opplæring av tjenesteytere og tilby opplæring om 

gjeldende rutiner ved IP, rettigheter til å få IP og hva som er intensjonen med IP. Noen peker 

på at turnover hos ansatte gir et løpende opplæringsbehov. Mange er opptatt av å gjøre noe 

med behovet for informasjon og bekjentgjøring om IP for brukere. Noen forslår å etablere et 

kompetansenettverk for arbeid med IP i fylket. 

 

Rammebetingelser for arbeidet 

De fleste gruppene vektlegger at det er et lederansvar å implementere interne rutiner for 

arbeid med IP og tilrettelegge for at arbeidet kan gjennomføres. Lederne må sørge for 

koordinering av arbeidet på systemnivå. De må avklare ressurser og legge til rette for ansattes 

mulighet til å investere tid til arbeidet og avklare ansvar for igangsetting og oppfølging. 

Dessuten har lederne et ansvar for at det utarbeides stillingsbeskrivelser og kriterier for valg 

av koordinator. Det er også behov for at lederne avklarer mandat og myndighet for 

medlemmene i IP-gruppa. Flere grupper er opptatt av at lederne har et ansvar for å skape lyst 

og engasjement for arbeid med IP. Lederne har en oppgave i å bidra til å avdramatisere 

arbeidet og i stedet myndiggjøre fagfolk som skal arbeide med IP. 

 

Brukermedvirkning  

Flere grupper er opptatt av at det må gis informasjon om IP til brukerne. Brukerne trenger 

informasjon om både intensjoner, rettigheter og rutiner ved IP. Det blir viktig å avklare 

hvilken informasjon som allerede finnes tilgjengelig og kartlegge hvordan denne 

informasjonen brukes. Mange grupper er opptatt av at de vil utarbeide brukervennlige 

brosjyrer. Noen grupper poengterer at man må ha fokus på brukernes egenmestring og 

deltagelse i utarbeidelse og oppfølging av IP. Enkelte grupper er opptatt av utfordringene 

omkring kortsiktig eller langsiktig planlegging av tjenestetilbudet til brukerne og 

problemstillinger rundt avhengighet v/ bruk av IP. 

 

Behov for felles mal 

Behovet for å få utarbeidet en felles mal for IP poengteres av de fleste grupper. Noen foreslår 

at det lages en felles mal for hele landet, andre foreslår en felles mal for Vestfold. Flere 

adresserer Fylkesmannen eller sentrale myndigheter på dette.  
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Noen er opptatt av at man kan følge en miniversjon av mal (veileder). Andre ønsker å få 

utarbeidet en ny, fullstendig mal eller et skjema. Enkelte grupper peker på at de har positive 

erfaringer med bruk av IP og gir uttrykk for at arbeidet med planene allerede er et godt 

verktøy som er tidssparende og gir god oversikt.  
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6. RESULTATER FRA OPPFØLGINGSKONFERANSEN  
 

6.1 Resultater fra individuelt arbeid i sesjon 2 
På bakgrunn av veiledning- / coachingsamtalene skrev alle deltakerne ned punkter om hva de 

ville forplikte seg til å arbeide videre med etter konferansen. I denne rapporten er det av 

plasshensyn verken mulig eller hensiktsmessig å gjengi hva de enkelte deltakerne skrev. 

Eksempler på deltakernes beskrivelser av tiltak er imidlertid gjengitt i vedlegg nr 9. 

Eksemplene er gjengitt for å vise bredden i ideene deres, noe som kan være til inspirasjon for 

lesere av rapporten. I denne framstillingen begrenser jeg meg til å gi et kortfattet sammendrag 

av forslag til tiltak som går igjen hos mange deltakere: 

1) arrangere lokale erfaringskonferanser om IP  

2) involvere ulike instanser i kommunen til tverrfaglig samarbeid rundt IP 

3) bidra til å avdramatisere IP-arbeidet og øke forståelsen gjennom opplæring av de 

ansatte, gjerne konkretisere arbeidet ved hjelp av case 

4) etablere samarbeidsmøter mellom 1. og 2. linjetjenesten 

5) utarbeide informasjonsbrosjyrer om IP for brukere 

6) informere om og markedsføre IP som et nyttig verktøy for etater og instanser som er 

lite vant med å benytte IP 

7) avklare hva koordinatorrollen går ut på ved å beskrive kriterier, ansvar og 

oppgavefordeling 

8) forankre ansvar for IP i rådmannens funksjoner i kommunen 

 

6.2 Resultater fra gruppearbeid i sesjon 3  
Kommunegruppene, spesialisttjenestegruppene og brukerrepresentantgruppa fikk i oppgave å 

utarbeide hver sin oversikt over hvilke tiltak de vil igangsette, hva som er formålet med 

tiltakene, hvem som har ansvaret, hvem som er involvert / skal involveres og hvilken frist de 

vil gi seg selv til å gjennomføre tiltakene. Her gjengis oversikten i alfabetisk rekkefølge som 

den enkelte kommune, BUPA, Habiliteringssenteret og brukergruppa utarbeidet. Oversikt fra 

Andebu, Hof og Sandefjord kommuner mangler. Representanter for disse kommunene var 

ikke tilstede ved dette gruppearbeidet. 
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Brukerrepresentantene 
 
Tiltak Formål Ansvar Involverer Frist 
Drive 
lobbyvirksomhet 
for kommunal 
politisk påvirkning 
for å få felles mal 

Ved flytting vil 
felles mal forenkle 
overgangen. 
Felles mal gir 
struktur på arbeidet 
(systemansvarlig) 

Styret i de forskjellige 
brukerorganisasjonene 

  

Gjøre informasjon 
om IP på nettet 
mer tilgjengelig 

 Styret i de forskjellige 
brukerorganisasjonene 

  

Samarbeide med 
FFO ifht 
brukermedvirkning 

 Styret i de forskjellige 
brukerorganisasjonene 

  

 
 
BUPA 
 
Tiltak Formål Ansvar Involverer Frist 
Sette IP på 
dagsorden i 
ledergruppa 

Sikre felles 
forståelse og 
praksis i IP arbeid 

Målfrid Vogt 
Eva Brekke 
Solfrid 
Espegren 

Hele ledergruppa 1. mars 

Utarbeide 
retningslinjer 

Skape felles 
praksis  

Inger M. 
Buene 

Hele ledergruppa 1. april 

Opplæring i 
enhetene 

Implementere og 
sikre felles 
forståelse og 
praksis i enhetene 

Enhetsledere Alle ansatte i 
BUPA 

1. juni 

Retningslinjene 
legges inn på EQS 

Kvalitetssikring Inger M. 
Buene 

Kvalitetsråd 4. mars 
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Habiliteringssenteret i Vestfold 
 
Tiltak Formål Ansvar Involverer Frist 
Invitere IP-
koordinatorer, de 
som jobber med IP 
og IP-ansvarlige til 
drøftinger rundt 
samarbeidet mellom 
kommuner og 
Hab.senteret 

Spes.tjenestene 
og kommunene 
må bli mer 
synlige for 
hverandre ifht IP-
arbeid 
 
Avklare hvem 
som initierer og 
hva det betyr å 
initiere 

 
 
Marit 
 
 
Ledelsen 
 
 
 
Arb.gr. 
ledere 
 
Ledelse / 
fagråd 

1)dele i nord, midt 
og sør-fylke.  
2)Vi kontakter 
BUPA med spm om 
de vil delta 
3)Vi må vurdere om 
Bufetat / barnevern 
skal delta 
4)det må tas opp i 
utv.ledergr. 
5)Vurdere om det 
skal være et 
satsingsområde i 
tjenesten 
 

1)innen 
utgangen av 
2006 
2) tar 
kontakt når 
tidspkt. for 
møte er 
avklart. 
3) innen 
01.06.06 
4) før påske 
06 
5) til 
plandagene 
vår 06 

Utarbeide en enkel 
og kortfattet brosjyre 
Legge inn 
informasjon på 
Hab.senterets 
hjemmeside 

Utarbeide 
informasjon om 
IP til brukerne 

ledelsen i 
samarbeid med 
kvalitets- 
rådgiver 

En arbeidsgruppe 
m/ brukerdeltagelse 

Innen 
utgangen av 
2006 

Lage et nytt 
henvisningsskjema 
hvor IP er et eget 
punkt 

Få en bredere/ 
bedre oversikt 
over hvilke av 
våre pasienter 
som har IP 
Sikre at det blir et 
levende 
dokument 

avdelingssjef 
ledelse / fagråd 
kvalitets-
rådgiver 

avklare innad i Helse 
Sør om behov for 
endring av 
henv.skjema (om det 
skal være felles 
skjema?) 

Innen 
utgangen av 
2006 
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Holmestrand kommune 
Ønske: Felles mal for alle kommuner – og alle spesialisttjenester 
Tiltak Formål Ansvar Involverer Frist 
Foreslå et 
beslutningsorgan 
for vedtak av 
IP/avslag av IP 
 

Ivareta lovkrav 
(Sikre lik 
behandling / 
ankerett) 

(Tiltaks-
konsulenten) 
System-
koordinator 

Styringsgruppa i 
sambuh 
(Samordnende 
tjeneste for barn 
og unge i 
Holmestrand) 

13.01.06 

Foreslå at man blir 
enige om å utpeke 
koordinator etter 
vedtatte kriterier 

Ivareta lovkrav 
(Sikre lik 
behandling / 
ankerett) 

(Tiltaks-
konsulenten) 
System-
koordinator 

Styringsgruppa i 
sambuh  

 

Skolere relevante 
nøkkelpersoner i 
ulike etater f.eks 
barnehage, skole, 
hjemmetjeneste, 
psykiatri, helseavd 

*Sikre at de 
som møter 
brukeren gir 
adekvat info om 
IP 
*og at man har 
lik forståelse for 
hvem som har 
ansvar for 
initiering og 
oppfølg. av IP 
*og hvem som 
har rett til det 

Ledere i den 
nevnte 
virksomheter 

Alle som møter 
brukere / 
pårørende 

I løpet av 
våren 06 

 
 
Horten kommune 
 
Tiltak Formål Ansvar Involverer Frist 
Utarbeide 
retningslinjer 
for utvelgelse 
av koordinator 

Nærhet til bruker. 
Arbeidsfordeling. 
Kontinuitet. 

Virksomhets- 
Lederne 

SOR  

Etablere 
nettverk for IP- 
koordinator 

Erfaringsutveksling i 
praktisk arbeid med 
IP-arbeid. 
Metodeutvikling. 

Hanne/leder Andre IP-
koordinatorer i 
enhet og andre 
enheter i 
kommunen. 

Påske 
2006 

Avklare 
systemansvarlig 
i forhold til IP i 
kommunen 

Sørge for rasjonell 
fordeling av oppgaver. 
Tilgjengelighet. 
Arkivering. 
Kompetanseutvikling 
over tid. 

Rådmann Aktuelle 
virksomhets-
ledere 
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Lardal kommune 
 
Tiltak Formål Ansvar Involverer Frist 
Etablere tverrfaglig 
team i forb. m/ IP 

IP brukes i 
forb. m/ 
ansvarsgruppe 
møte 

Lisbeth/Mona 
Mette 

Barnevern, PPT, 
Helsestasjon 
Koordinator for 
funksjonshemmede, 
Skole, Barnehage 

 

Koordineringssystem Bruke et felles 
verktøy(mal) i 
kommunen 

   

Opplæring Kunnskap ? Barnevern, PPT, 
Helsestasjon 
Koordinator for 
funksjonshemmede, 
Skole, Barnehage 

Vår 06 

Nettside Huldra 
kommunens 

Brukerne info Tverrfaglig 
team 

Tverrfaglig team Vår 06 

 
 
Larvik kommune 
 
Tiltak Formål Ansvar Involverer Frist 
IP en tatt i bruk i 
barneverntjenesten og 
skolen 

Møte med RE-
ledere i 
barnevern.tj. og 
skole 

Koord. re/hab 
RE-leder enhet 
for barne- og  
ungdomstj. 

Koord. re/hab  
RE-ledere skole 
RE-ledere 
barnevern 
Rehab. 
veiledere 

30.05.06 

Møte med ny RE-
ledergruppe 

IP er tatt i bruk i 
alle enheter som 
yter hab / 
rehab.tjenester 

Koord. re/hab 
+helsesjef 

Rådmann 
RE-ledere 

30.06.06 

Vurdere kommunal 
intranettside – foreta 
nødvendige rettinger 

Lett tilgjengelig 
informasjon om IP 
på kommunal 
intranett 

Koord.re/hab IT 28.02.06 

1)markedsføre 
verktøyet i aktuelle 
enheter 
2)kurs og veiledning 
3)erfaringskonferans 

Alle ser nytten av 
og kan bruke IP 

Koord.re/hab Koord. gruppe 
re/hab 
Personlig 
koordinator for 
IP 

30.06.06 

Vurdere bruk av 
søknadsskjema 

Alle som har rett 
på IP og ønsker det 
får tilbud 

Koord.re/hab Koord. gruppe 
Hab/rehab 

30.03.06 

Vurdere elektronisk 
mal i aktuelle 
fagsystem 

Bruke / ha 
hensiktmessige 
verktøy 

Koord.re/hab  30.12.06 
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Nøtterøy kommune 
 
Tiltak Formål Ansvar Involverer Frist 
Informere om IP i 
kommunens 
lederforum 

Forankre 
arbeidet i den 
enkelte 
tjenesten 

Lise og Mette Aktuelle ledere 
(H/S.O/K) 

Neste 
lederforum 

Revurdere maler for 
IP  

Forenkling av 
maler 

Elisabeth Koordineringsut
valget for IP  

Mai 2006 

Søke veiledning Bli flinkere Eva/Tone Eva og Tone 12.01.06 
Lage 2 erfarings-
konferanser internt i 
kommunen 

Dele erfaringer, 
evaluere, knytte 
kontakter,  
bli kjent 

Tone og Lise Kommunens 
ansatte 

2006 

Lage lokal 
informasjons-
brosjyre / veileder 

Spre 
informasjon 

KOU (Tone 
og Lise) 

KOU 
(Koordinerings
utvalget for IP) 

2006 
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Re kommune 
Tiltak Formål Ansvar Involverer Frist 
Gjennomgang av 
etablerte rutiner for 
IP og evt. Andre 

Klargjøre 
1. Behov for 
system-
ansvarlig 
2.Vedtaks-
rutiner 
3. Ressurser 

Kristin T. Østlie, 
leder avd. for 
funksjonsh. 
Anne E Hestnes, 
virksomhets-
leder for 
helsetjenesten 

*Per Øystein 
Skattebo, 
virksomhets-leder 
PLO 
Laila Holm, 
koordinator 
Jorunn 
Gulbrandsen, 
fagleder 
helsesøstre 
Sandra Hjertås, 
leder AiRe 
Stein Aanes, leder 
PPT 
Ellen Huseby, 
psyk. koordinator 

Utgangen av 
februar 06 

Legge frem reviderte 
forslag til nye rutiner 
for IP arbeidet i Re 
kommune til 
kommunalsjef 

Aksept for 
endrede 
rutiner og 
aksept for evt. 
ressursbehov 

Kristin T. Østlie 
Anne E. Hestnes 

Rådmannens 
ledergruppe 

Utgangen av 
april 06 

Informasjonsmøte til 
aktuelle 
samarbeidspartnere i 
Re kommune 

Implementere 
rutiner for IP i 
Re kommune 

Kristin T. Østlie 
Anne E. Hestnes 

Torunn Herheim, 
konsulent i stab 

August 06 

Informasjonsmøte til 
brukere og pårørende 

Kunnskap om 
rettigheter og 
plikter v/ IP 

Kristin T. Østlie 
Anne E. Hestnes 

Se * Utgangen av 
06 

 
 
Sande kommune 
 
Tiltak Formål Ansvar Involverer Frist 
Utarbeide 
retningslinjer 

Avklare 
ansvarsforhold 

Kommunalsjef/ 
Rådmann 

Tre 
virksomheter + 
div. utvalg 

1. mars 2006 

Kriterier for 
valg av 
koordinator 

Nærhet til 
bruker 

Kommunalsjef/ 
Rådmann 

Alle 
virksomheter 
som kan være 
aktuelle 

1. mars 2006 
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Stokke kommune 
 
Tiltak Formål Ansvar Involverer Frist 
1 Seminar  
8-9/206/ 
Tverrfaglig 

Sikre tverrfaglig 
ansvarliggjøring 
og felles 
forståelse 

Inger Tove 
Gjermundsen 
Laila Stadsnes 
Bente Prydz 

Barneverns-
tjenesten 
Helsestasjonen 
PPT – tjenesten 
Skoleetaten 
Tiltak for funksj. 
hemmede 
Virksomhets-leder 
 

8-9/2 06 

Avklaring av 
koordinator-
rollen 

Bestemme hvem 
som skal ha 
koordinator-
rollen i Stokke 
kommune 

Tverrfaglig 
gruppe  
(8-9/2 06) tar 
beslutning om 
dette 

Barneverns-
tjenesten 
Helsestasjonen 
PPT – tjenesten 
Skoleetaten 
Tiltak for funksj. 
hemmede 
Virksomhets-leder 
 

8-9/2 06 

Etablere 
tverrfaglig team 

Sikre at barn får 
rett hjelp til rett 
tid 

Jan Håkon 
Larsen 
Egil Gjerde 

Barneverns-
tjenesten 
Psykiatritjeneste 
Helsestasjonen 
PPT-tjenesten 
Skoler / 
barnehager 

? 

Utvide 
informasjon til 
bruker  
Mottaks-
samtale 

Sikre at alle 
brukere får 
informasjon om 
rett til IP 

Aud Ørnes Barneverns-
tjenesten 

01.04.06 

Informasjons- 
brosjyrer om 
rett til IP 

Opplyse alle 
brukere i Stokke 
kommune 

Inger Tove 
Gjermundsen 
Bente Prydz 
Elin Stein 
Anne C. 
Danielsen 

Idefagskolen 01.10.06 

 



 30 

Svelvik kommune 
 
Tiltak Formål Ansvar Involverer Frist 
Ta i bruk ”Fagforum 
for barn og unge” 
som basis for 
arbeidet med IP. Ta 
opp som sak i 1.møte 
i februar 

IP benyttes som 
aktivt verktøy i det 
faglige 
samarbeidet 

Berit W / 
Kjersti 

Barnevern, PPT, 
Helsesøstertjeneste,Tj
.f-funksjonshem., 
Psykiatri + spesielt 
involverte ved behov 
f.eks. skole / 
barnehage 

31.05.06 

Forankre ansvar for 
IP i Rådmanns 
funksjoner / stab 

Sikring av felles 
kommunalt ansvar 
oppfølgning 

Halvard Rådmannens 
ledergruppe 

Utgangen 
av februar 
2006 

Utarbeide 
retningslinjer (felles) 
og mal 
Avklare rolle til 
koordinatorer i 
ansvarsgrupper og 
deltakere i 
ansvarsgrupper 

Tydeliggjøre 
ansvar og 
oppgavefordeling 

Fagforum Fagforum 31.12.06 

Opplæring av ansatte 
- materiell 
- undervisning 
- bruk av 

eksempler 
(case) 

Alle aktuelle 
fagpersoner i 
Svelvik kommune 
har kunnskap og 
forståelse av IP’s 
viktighet 

Fagforum / 
system-
koordinator 

 Jan. 2007 

Opprette 
koordinatorfunksjon 
(system) 

Sikre felles 
praksis, framdrift 

Halvard  Frist april 
2006 

 
 
Tjøme Kommune 
 
Tiltak Formål Ansvar Involverer Frist 
Lage vedtak Klagerett Leder for det 

koordinerende 
IP team 

Søker 
IP team 
Stab. 

01.04.06 

Gi lederne forståelse 
for tidsbruk 

Gi rom for 
ekstra tidsbruk 
til utøver 

Elisabeth og 
Reidun 

Alle IP 
koordinatorer 

01.04.06 

Utarbeide brosjyre 
for Tjøme kommune 
vedr. IP 

Gi info om et 
lovverk vedr IP 

Kommunal 
koordinerende 
IP gruppe v/ 
leder Elisabeth 
L. 

Koordinerende 
team og IT 
ansvarlige 

I løpet av  
2006 
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Tønsberg kommune 
 
Tiltak Formål Ansvar Involverer Frist 
Informere om 
bruk av 
søknadsskjema 
og 
vedtaksskjema 

Systematisk 
registrering og 
oversikt over de 
som får IP, samt 
klageadgang for 
brukere ved avslag 

Aila Semb og 
Sigrid Bugge 

Skole, 
barnehager, 
BOU 

01.03.06 

Faste møter en 
gang pr. måned 
for å drøfte og 
avgjøre vedtak 
om IP 

Vurdere arbeidet i 
enkeltsaker og 
arbeidet i med IP i 
kommunen 

Aila Semb Eli Halstenrud 
(Kate Stokke) 
Sigrid Bugge 

01.02 for 
innkalling 

Innkalle til 
evaluering av 
arbeidet med IP 

Bygge opp et 
nettverk for 
evaluering og 
motivering i 
arbeidet med IP 

Sigrid Bugge Repr fra helse, 
kap. 4 LOST, 
Skole, PPT, 
Barnevern, 
Brukerrepresent. 

01.03.06 for 
innkalling en 
gang pr. år, 
gjennomføres 
innen 1.06.06 

Forespørre 
BUPA om 
erfaringsutv. 
spes. for våre 
rutiner/saker 

Gjensidig etablering 
av gode 
samhandlingsrutiner 
(ikke koordinerings 
utv.) 

Sigrid Bugge 
og Harald Ring 

BUPA v/ Eva 
Brekke 

01.05.06 

Informere om 
etabl. IP-arbeid 
i spes.enheten 
v/ Byskogen 
skole 

Kvalitetssikre 
arbeidet overfor ny 
ledelse 

Kate Stokke Ledelsen på 
Byskogen Skole 

01.02.06 
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7. OPPSUMMERING OG TANKER OM VIDERE 
OPPFØLGING  

7.1 Oppsummering 
Ved hjelp av dialogkonferansene ønsket Fylkesmannen i samarbeid med BUPA og FOU-

enheten ved Psykiatrien i Vestfold HF å avklare kommunenes og spesialisttjenestenes roller 

og ansvar ved oppstart og rullering av individuelle planer for barn og unge med sammensatte 

og langvarige psykososiale problemer, og å bidra til å få fortgang i arbeidet med individuelle 

planer. På de to første konferansene presiserte brukerrepresentanter, ulike faggrupper og 

ledere hver for seg hvordan de mener arbeidet med IP fungerer i dag. På bakgrunn av 

individuelle erfaringer, diskusjoner, tegning av felles visjon i blandede grupper og 

plenumsframlegg har deltakerne beskrevet hvordan de ser for seg ønsket situasjon for IP-

arbeidet og hva de mener er de viktigste utfordringene og nødvendige tiltak for å komme 

videre i arbeidet.  

 

Som en oppsummering kan hovedtrekkene i utfordringene for IP-arbeidet som ble skissert på 

de to første konferansene deles inn i seks hovedpunkter: 

 
1) Behov for en felles plattform – lik forståelse i arbeidet med IP 

Det er nødvendig å utvikle lik forståelse for hvem som har ansvar for initiering og oppfølging 

av IP og for hvem skal ha rett til å få IP. Det er behov for å etablere nye nettverk og 

samarbeidsfora, gjerne i form av tverrfaglige team som utvikler retningslinjer og rutiner i 

forhold til IP på tvers av etater og organisasjonsnivå.  

 

2) Bredere involvering 

Det er nødvendig at flere instanser, etater og samarbeidsparter involverer seg i arbeidet med 

IP. Spesielt er det viktig å avklare og finne løsninger for hvordan samarbeidspartnere som 

barnevern, skole og fastleger kan involveres i IP-arbeidet. 

 

3) Informasjon og opplæring 

Det er nødvendig å ta tak i behovet for opplæring av tjenesteytere og tilby opplæring om 

gjeldende rutiner ved IP, rettigheter til å få utarbeidet en IP og hva som er intensjonen med IP.  

 

4) Klargjøring av rammebetingelser for IP-arbeidet 
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Det sees som et lederansvar å implementere interne rutiner for arbeid med IP og tilrettelegge 

for at IP-arbeidet kan gjennomføres. Lederne må sørge for koordinering av arbeidet med IP på 

systemnivå. De må avklare ressurser til arbeid med IP, legge til rette for ansattes mulighet til å 

investere tid til arbeid med IP og avklare ansvar for igangsetting og oppfølging av IP.  

 

5) Brukermedvirkning  

Brukerne trenger informasjon om intensjoner, rettigheter og rutiner ved IP. Et konkret tiltak 

vil være å utarbeide brukervennlige brosjyrer. Dessuten poengteres betydningen av å ha fokus 

på brukernes egenmestring og deltagelse i utarbeidelse og oppfølging av IP. 

 

6) Behov for felles mal 

Behovet for å få utarbeidet en felles mal for IP vektlegges sterkt. Et forslag er å lage en felles 

mal for hele landet, et annet forslag er å utarbeide en felles mal for Vestfold.  

 

På oppfølgingskonferansen arbeidet ledere fra ulike kommunale etater og spesialisttjenesten 

sammen med fem brukerrepresentanter videre med hvordan de ville imøtekomme de ovenfor 

nevnte utfordringene. Gjennom arbeid i blandede grupper, gjennom coachingsamtaler to og 

to, gjennom arbeid i grupper inndelt etter kommuner og institusjoner og med besøk til andre 

grupper, utarbeidet lederne en oversikt over tiltak man vil igangsette for å få fortgang på IP-

arbeidet. Skjemaene som er presentert i kapittel 6 gir en oversikt over hva representanter for 

den enkelte kommune og spesialisttjeneste kom fram til.  

 

Kort oppsummert dreier tiltakene som kommunene og spesialisttjenestene utarbeidet seg i 

hovedsak om å:  

1) arrangere lokale erfaringskonferanser om IP  

2) involvere ulike instanser i kommunen til tverrfaglig samarbeid rundt IP 

3) bidra til å avdramatisere IP-arbeidet og øke forståelsen gjennom opplæring av de ansatte, 

gjerne konkretisere arbeidet ved hjelp av case 

4) etablere samarbeidsmøter mellom 1. og 2. linjetjenesten 

5) utarbeide informasjonsbrosjyrer om IP for brukere 

6) informere om og markedsføre IP som et nyttig verktøy for etater og instanser som er lite 

vant med å benytte IP 

7) avklare hva koordinatorrollen går ut på ved å beskrive kriterier, ansvar og 

oppgavefordeling 
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8) forankre ansvar for IP hos ledelsen 

 

7.2 Tanker om videre oppfølging 
Som vist over har konferansene bidratt til å inspirere deltakerne til å utarbeide konkrete tiltak 

for å videreføre og utvikle arbeidet med individuell plan. Utfordringene for deltakerne etter 

konferansene er for det første å fortsette dialogen omkring arbeidet med IP i sine respektive 

kommuner og i spesialisttjenestene. For det andre er utfordringen å omsette konferansenes 

resultater til lokale handlinger i praksis. Lederne fra kommunene og spesialisttjenestene har 

forhåpentligvis fått et hjelpemiddel til videre arbeid med individuell plan i de oversiktene som 

de utarbeidet på oppfølgingskonferansen.  

 

På oppfølgingskonferansen ble man enige om at Fylkesmannen m/ arbeidsgruppe møtes når 

rapporten foreligger og tar ansvar for spredning av rapporten. Fylkesmannen tok på seg 

ansvar for å formidle til sentrale helsemyndigheter de sterke synspunkter som kom fram på 

konferansen om betydningen av 1) å hjemle IP også i lovverk som regulerer skole, barnehave 

og barnevern, 2) å legge mer arbeid i å utvikle standardiserte maler for IP.  

 

Fylkesmannen med arbeidsgruppe bør ca. ett år etter siste konferanse foreta en rundspørring 

til deltakerne om hvordan det har gått med IP-arbeidet, og ut fra svarene vurdere om det er 

grunnlag for en oppfølgingskonferanse.  
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Vedlegg 1 
Deltakere på konferansene 1. og 12. desember 
 

Etternavn Navn Stilling Institusjon Avd. 
Almqvist Bjørg M. Vernepleier Habiliteringssenteret Vestfold   
Andersen Mette V. Leder Nøtterøy kommune RMU 
Berge Cecilie   Barne- ungdoms- og fam.etat. Fagteam 

Bergheim 
Cathrine 
Løken   Fylkesmannen i Vestfold Oppv.og opplæring 

Bjelland Inger T. Psykolog Tønsberg DPS - Psyk. i Vestfold HF RUPO/ PUT 
Brekke Eva Psykolog BUPA - Psyk.i Vestfold HF   
Brekke Eli Inspektør Tønsberg kommune Skole 
Brenna Henny Enhetsleder BUPA - Psyk.i Vestfold HF   
Brundtland Viktoria Leder Holmestrand kommune Knutseskogen 
Buene Inger M. Avd.sjef BUPA - Psyk.i Vestfold HF   
Bugge Sigrid Rådgiver Tønsberg kommune   
Bøhle Cathrine Leder Re kommune, psyk.helsevern Bolig 
Båtstrand Einar Psykolog spes. BUPA - Psyk.i Vestfold HF   
Carlsen Reidun F. Psyk.koord. Tjøme kommune, helseavd.   
Caspersen Åse Kl.pedagog BUPA - Psyk.i Vestfold HF   
Cederkvist Grethe   Andebu kommune, helse/ oms.tj. Psyk.tj. 
Cook Eli Aftret   Voksne for barn   
Dale Ingebjørg Saksbehandler Nøtterøy kommune Tj.kontoret 
Dammen Runar Rektor Svelvik kommune Tangen skole 
Edland Kjellaug   Voksne for barn   
Eilertsen Asbjørg Leder Holmestrand kommune Helseavd. 
Ek Eva Leder Nøtterøy kommune PPT 
Engen Marit Psyk.sykepleier Svelvik kommune 0-8 år 
Engløk Kjersti Fagleder Svelvik kommune Helsesøs.tj. 
Erdal Gro Karin Enhetsleder Larvik kommune Barnevernet 
Espegren Solfrid Enhetsleder BUPA - Psyk.i Vestfold HF   
Evensen Stein Spes.kons. Glenne Autismesenter   
Evensen Tone B. Gruppeleder Nøtterøy kommune RMU 
Evju Astrid Helsesøster Tønsberg kommune   
Fermann Anders T. Saksbehandler Nøtterøy kommune Tj.kontoret 
Firing Anne L.S  Leder Sandefjord kommune Omsorgsteam 
Forstrøm Bente Fysioterapeut Habiliteringssenteret Vestfold   
Frøiland Rune Virksomh.leder Sande kommune Fam.tj. 
Gjermundsen Inger-T. Psyk.sykepleier Stokke kommune   
Gjerstd Anne E. Fysioterapeut Horten kommune   
Golden Raymond Enhetsleder BUPA - Psyk.i Vestfold HF   
Grønlund Grethe   Stokke kommune BUT 
Gutterød Trond Enhetsleder Larvik kommune Bergeskogen b.hage 
Hamarsnes Lillian   Fylkesmannen i Vestfold Oppv.og opplæring 
Hanssen Siv Kari Kurator Larvik kommune Barnevernet 
Haraldsen Mai G. Fagkonsulent Andebu kommune, helse/ oms.tj.   
Hastenrud Eli Sosialkonsulent Tønsberg kommune   
Haugland Gro Helsesøster Horten kommune   
Hegland Kristin Saksbehandler Nøtterøy kommune Tj.kontoret 
Heien Linda Fysioterapeut Tjøme kommune, helseavd.   
Helgesen Halvard Sjef Svelvik kommune PRO 
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Hestnes Anne E. Virksomh.leder Re kommune, psyk.helsevern Helsetj. 
Hjelm Ingunn Enhetsleder Larvik kommune Helsesøs.tj. 
Hjelm Ingunn RE-leder Larvik kommune   
Hjørnevik Halvor   Barne- ungdoms- og fam.etat. Fagteam 
Holm Laila R. Fagkonsulent Re kommune, psyk.helsevern   
Holthe Mette   Barne- ungdoms- og fam.etat. Fagteam 
Hotvedt Kari Helsesøster Tønsberg kommune   
Hustadnes Aslaug Sjef Svelvik kommune Fam.avd. 
Hyllseth Grethe Fysioterapeut Hof kommune   
Iversen Hilde   Sande kommune Rehab./ Hab. 
Jahnsen Hege Bruker repr. Horten kommune   
Jenssen Mona S. Helsesøster Lardal kommune Helsestasjon 
Jordfald Berit Leder Horten kommune Helsetj. 
Jørgensen Maria T. Helsesøster Nøtterøy kommune   
Kaltvedt Trine Saksbehandler Nøtterøy kommune Tj.kontoret 
Kamfjord Gun Fysioterapeut Horten kommune   
Kaupang Norma Reg.sekretær Voksne for barn   
Knudsen Mona   Voksne for barn   
Kok Wim Overlege BUPA - Psyk.i Vestfold HF   
Kolstad Christian   Fylkesmannen i Vestfold   
Krane Ragnhild Konsulent Hof kommune   
Kristiansen Brit Spes.ped. Habiliteringssenteret Vestfold   
Kristiansen Kirsti Helsesøster Horten kommune   
Kristoffersen Torild Barnev.ped. Tønsberg kommune   
Kvalnes Hanne Sosialkonsulent Tønsberg kommune   
Kvanvik Berit Fagkonsulent Sandefjord kommune Barnev.tj. 
Lande Berit Psykolog spes. BUPA - Psyk.i Vestfold HF   
Landro Lene   Horten kommune Barnev.tj. 
Landsend Tone Helsesøster Horten kommune   
Landsverk Tone Helsesøster Horten kommune   
Langbach Marit Spes.ped. Habiliteringssenteret Vestfold   
Laumann Vigdis Leder Larvik kommune Barnevernet 
Lauritzen Ellen M. Rådgiver Tønsberg kommune PPT 
Laustad Elisabeth Konsulent Tjøme kommune, helseavd.   
Lerfaldet Jorunn Led.helsesøster Hof kommune   
Lian Torunn Spes.kons. Glenne Autismesenter   
Lian Andrine Medlem Sande kommune Rehab./Hab. 
Lunde Turid Fagansvarlig Re kommune, psyk.helsevern Avlastn.bolig 
Laane Kjersti M. Sosionom Habiliteringssenteret Vestfold   
Mathisen Sissil   Barne- ungdoms- og fam.etat. Fagteam 
Meier Tone Led.helsesøster Tjøme kommune, helseavd.   
Midttun Nina Line Leder Sandefjord kommune Ungd.team 
Myhre Alise Prosj.leder Fønix Kompetansenett AS   
Myhrene Tom H. Fagkonsulent Glenne Autismesenter   
Noer Hanne Ergoterapeut Horten kommune   
Olafsen Lise Leder Nøtterøy kommune Tj.kontoret 
Olsen Per K. Rådgiver Larvik kommune PP-tjenesten 
Prydz Bente Helsesøster Stokke kommune   
Rotvik Bente Leder Sandefjord kommune Barneteam 
Rønning Randi   Voksne for barn   
Sagedal Åse Leder Stokke kommune PPT 
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Schmidt Siri Helsesøster Re kommune, psyk.helsevern   
Semb Aila Ergoterapeut Tønsberg kommune   
Skjæveland Liv   Sande kommune Rehab./ Hab. 
Skogholt Rut Leder Sande kommune Rehab./Hab. 
Skoglund Lill Tove Konsulent Larvik kommune Trygg Oppvekst 
Skår Bjørg Pedagog CP-foreningen i Vestfold   
Skaar Inger Helsesøster Nøtterøy kommune   
Soleng Jorid Psyk.sykepleier Stokke kommune   
Stadsnes Laila Leder Stokke kommune Psyk.tj. 
Staveland Helle Sosialkonsulent Tønsberg kommune   
Stein Elin Sosionom Stokke kommune BUT 
Steinrem Ida   Barne- ungdoms- og fam.etat.   
Stillum Karin B. Barnev.kons. Hof kommune Barnev.tj. 
Stokke Kate Inspektør Tønsberg kommune   
Svendsen Liv Leder Holmestrand kommune Psyk.tj. 
Sørensen Ole P.   ADHD-FORENINGEN   
Teigen Grethe Enhetsleder Larvik kommune PP-tjenesten 
Thompson Tommy   Horten kommune Barnev.tj. 
Thunold Grete Koordinator Larvik kommune Hab. og rehab. 
Thunold Grete Koordinator Larvik kommune   
Tonheim Mette Faggr.leder Andebu kommune, helse/ oms.tj. Fagsteam 
Torkildsen Marit Konsulent Holmestrand kommune Helse/ sosial 
Tostrup Berit G.   ADHD-FORENINGEN   
Tronstad Aase Fysioterapeut CP-foreningen i Vestfold   
Turøy Magne  Spes.ped. Larvik kommune Sentrum skole 
Vogt Målfrid Enhetsleder BUPA - Psyk.i Vestfold HF   
Væren Bente Vernepleier Habiliteringssenteret Vestfold   
Væringsstad Siv Virksomh.leder Sande kommune Bo-akt.tj. 
Walvik Heidi A. Sos.lærer Holmestrand kommune Gjøklepp u.skole 
Warelius Linda Leder Habiliteringssenteret Vestfold   
Welle Beitveit Led.helsesøster Holmestrand kommune Helseavd. 
Wetterstad Berit Fagleder Svelvik kommune Tj.for funksj.h. 
Ødegaard Elisabeth Gruppeleder Nøtterøy kommune RMU 
Ørnes Aud Leder Stokke kommune BUT 
Østlie Kristin T. Områdeleder Re kommune, psyk.helsevern Bol.bas.tj. 
Øverby Thomas Leder Svelvik kommune PPT 
Aarestrup Karin Rektor Holmestrand kommune Ekeberg skole 
Aaronsen Christine Barnev.kons. Andebu kommune, helse/ oms.tj.   
Aass Liv Seksj.overlege BUPA - Psyk.i Vestfold HF   
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Vedlegg 2 
Deltakere på oppfølgingskonferansen 12.01.06 
 
NAVN  ETTERNAVN  STILLING  INSTITUSJON 
 
Bente  Dittmann      ADHD-foreningen 
Ole Petter Sørensen       ” 
Mette   Tonheim   Faggr. Leder  Andebu kom., helse og.. 
Eva   Brekke    Psykolog  BUPA, PiV HF 
Bjørg  Skår    Pedagog   CP-foreningen i Vestfold 
Aase  Tronstad   Fysioterapeut   ” 
Alise   Myhre    Prosjektleder  Fønix Kompetansenett AS 
Brit  Kristiansen   Spes. Ped.  Hab.senteret i Vestf. 
Marit   Langbach       ” 
Linda   Warelius   Leder    ” 
Grethe  Hyllseth    Fysioterapeut  Hof  kommune 
Asbjørg  Eilertsen   Leder   Holmestrand kommune 
Liv  Svendsen   Leder    ” ” 
Marit   Torkelsen   Konsulent   ” ” 
Karin  Aarestrup   Rektor    ” ” 
Berit  Jordfald    Leder   Horten kommune, Helsetj. 
Mona  Strand Jensen   Helsesøster  Lardal kommune 
Lise   Olafsen    Leder   Nøtterøy kommune 
Elisabeth Ødegaard   Gruppeleder   ”        RMU 
Eva   Ek    Leder    ”         PPT 
Mette V. Andersen   Leder    ”         RMU 
Kristin  Teiste Østlie   Områdeleder  Re kommune, psyk. helsev. 
Anne E.  Hestnes    Virksomh. leder   ” ” ” 
Siv   Væringsstad   Virksomh. leder  Sande kommune, bo-akt.tj. 
Rune   Frøiland    Virksomh. leder      ” ”Fam. tj. 
Berit   Kvanvik    Fagkonsulent  Sandefj. kommune, barnev.  
Anne Lise Firing    Leder        ”        ”  Omsorgstj. 
Bente  Rotvik    Leder        ”        ”             
Nina Line Midttun    Leder        ”        ”  ungd.team 
Inger-Tove Gjermundsen   Psyk. sykepl.  Stokke kommune 
Aud  Ørnes    Leder   Stokke kommune, BUT 
Åse  Sageland   Leder   Stokke kommune, PPT 
Laila  Stadsnes    Leder         ”          ” , Psyk. tj. 
Berit  Wetterstad   Fagleder   Svelvik    ”  Tj. For funk. 
Kjersti  Engløk    Fagleder   Svelvik    ”  helses.tj. 
Aslaug  Hustadnes   Sjef   Svelvik    ”  Fam.avd. 
Halvard  Helgesen   Sjef   Svelvik    ”  PRO 
Tone  Meier    Ledende helses.  Tjøme kommune helse.avd. 
Reidun   Fjeld Carlsen   Psyk. koord.        ”    ” ,   ” ” 
Elisabeth  Laustad    Konsulent        ”    ”   ”        
Aila  Semb    Ergoterapeut  Tønsberg  kommune 
Sigrid   Bugge    Rådgiver         ”     ” 
Eli  Hastenrud   Sosialkonsulent         ”         ” 
Astrid  Evju    Helsesøster         ”     ” 
Kjellaug  Edland       Voksne for barn 
Norma  Kaupang   Reg. sekretær  Voksne for barn 
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Vedlegg 3 
Program for alle 3 dialogkonferansene 
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Vedlegg 4 
Beskrivelse av gruppeoppgavene 1. og 9. desember 
 
Gruppeoppgave 1 
Oppgavetekst:  
Hvordan fungerer arbeidet med IP i dag, ut fra mitt ståsted? Hva fungerer og hva fungerer ikke i 
arbeidet? 
 
Arbeidsbeskrivelse:  
Sitt stille i 3 minutter og tenk / skriv momenter om hva som fungerer/ ikke fungerer i forhold til arbeid 
med individuell plan, ut fra ditt eget ståsted.  
Deretter starter dere med en runde i gruppa der hver enkelt presenterer sine momenter og setter dem på 
et flippoverark som alle kan se dem. Dere kan gjerne stille utdypende spørsmål til det den enkelte 
presenterer, men ikke begynn å diskutere den enkeltes påstander. Når alle har presentert sine 
momenter bruker dere 15 min til å samtale om deres felles erfaringer i forhold til arbeid med 
individuell plan  
Til slutt bruker dere 15 minutter til å sette opp en oversikt over de viktigste momentene dere har 
kommet fram til i fellesskap for å beskrive hva som fungerer og hva som ikke fungerer i dagens IP-
arbeid. Punktene skal begrenses til å fylle kun ett flippoverark. 
 
Gruppeoppgave 2 
Oppgaveinstruksjon: 
1) Se for deg den ønskede situasjonen i forhold til arbeid med individuell plan 10 år fram i tid. 
Visualiser det som pågår i IP-arbeidet i år 2015 som om det skjer nå og du er der. Drømmen er 
virkelighet. Hva ser du? Hva hører du? Hva føler du? Hva gjør du? 
 
2) Fortell hverandre i gruppa om det den enkelte av dere ser / hører / gjør osv. i drømmen / visjonen. 
Bruk gjerne runder så alle kommer til orde. 
 
3) Samtal i gruppa om hvordan den enkeltes visjoner / drømmer kan sammenfattes og uttrykkes som et 
felles bilde / idè. 
 
4) Tegn et felles bilde på flipp-over som representerer gruppas syn / idè / drøm. 
Her er det ikke meningen å diskutere. I stedet kan dere tegne sammen, slik at dere lar dere inspirere av 
hverandre. Viktig at mange tegner og holder i fargestiftene. 
 
Gruppeoppgave 3 
Gruppene har sin tegning av visjonen / ønsket tilstand foran seg. Arket festes i underkant av 
flippoverstativet. 
Oppgavetekst:  
Hva må vi gjøre av konkrete handlinger for å den ønskede situasjonen / visjonen?  
Arbeidsbeskrivelse: 
Hver av dere skriver momenter på gule lapper mens det er stille. (Ett forslag pr lapp, lesbar skrift). 
Start med en runde i gruppa hvor dere etter tur fester lappene på flippoverarket og forteller kort hva 
som ligger i det enkelte forslaget. 
De andre i gruppa kan gjerne stille utdypende spørsmål som for eksempel:” Hva betyr det at…, hva 
mener du med…  
Etter at dere har presentert momentene for hverandre har dere en samtale i gruppa omkring hvilke 
forslag dere mener er viktigst å ha med. 
Deretter utarbeider dere ei liste med forslagene på et nytt flippoverark. Lista skal begrenses til å fylle 
en side. 
(Tid til rådighet er på oppgaven er 1 klokketime) 
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Vedlegg 5 
 

Beskrivelse av arbeidsoppgavene ved oppfølgingskonferansen 12. januar 

2006 
Gruppeoppgave 1 (blandede grupper) 
Bruk 10 minutter til å bli kjent i gruppa ved å ha en kort presentasjonsrunde 
 
Spørsmål 1a: Hvilke tema synes gruppa det er viktig å legge spesiell vekt på for få fortgang i arbeidet 
med IP?  
Arbeidsbeskrivelse: 
Ta utgangspunkt i påstandene dere har fått utlevert og ha en runde gruppa om hvilke tema dere mener 
det er spesielt viktig å arbeide videre med. Dere har 30 minutter til disposisjon. 
 
Spørsmål 1b: Hva er det viktig for den enkelte av dere å arbeide videre med ifht IP? 
Arbeidsbeskrivelse: 
Samtal i gruppa og hjelp hverandre til å komme fram til en liste for hver enkelt. Kryss av inntil 5 
punkt på arket dere har fått utlevert. De punktene hver enkelt velger ut skal det arbeides videre med i 
neste gruppeoppgave). Dere har 30 minutter til disposisjon. 
 
Gruppeoppgave 2  
Hensikten med coaching / veiledningssamtalen er å avklare den enkeltes ansvar og arbeidsoppgaver i 
forhold til realisering av arbeid med IP. 
a)Gå sammen to og to for å coache / veilede hverandre etter tur. Ta utgangspunkt i egen liste fra 
gruppeoppgave 1. Dere får 15 minutter til hver samtale. 
 
Etter hver samtale bruker den som har fått veiledning / coaching 5 minutter til å skrive ned punkter om 
det hun har kommet fram til at hun skal gjøre. Det skal noteres ned konkrete handlinger; hva, hvem, 
når, hvordan.  
 
Gruppeoppgave 3 
Dere er nå inndelt i grupper etter den kommunen eller institusjonen dere arbeider i. 
a) Ha en runde i gruppa hvor hver enkelt forteller hva han/ hun har kommet fram til gjennom 
veiledningen i forrige oppgave. 
b) Snakk sammen i gruppa om hva dere ser er felles, hva som er ulikt og hva dere kan samarbeide om i 
deres kommune, institusjon etc. 
c) Samtale om hvem den enkelte (eller flere sammen) vil gå på besøk til i rommet her for å innlede 
samarbeid, etablere nettverk med etc.  
d) Gå på besøk til hverandre i gruppene og gjør avtaler om videre samarbeid, møter etc. 
e) Etter besøkene rapporterer dere i gruppa hvilke avtaler den enkelte har gjort etter besøk til andre 
f) Utarbeid en oversikt på flippoverark over hva dere har kommet fram til for å få fortgang i arbeidet 
med IP. 
Oversikten skal beskrive: 
Hvilke tiltak er besluttet igangsatt? 
Hva er formålet med tiltakene? 
Hvem har ansvar? 
Hvem er involvert?  
Hvilken frist dere har gitt dere selv? 
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Vedlegg 6 
Svar på gruppeoppgave 1: 1. og 9. desember 2005. 
 
Oppgavetekst: Beskriv dagens situasjon for IP-arbeidet. Hva fungerer og hva fungerer ikke i 
arbeidet med IP i dag? 
 
2 grupper med brukerrepresentanter: 
 
Gruppe 1 (dag 1) 
 
- Fagfolk må ha kjennskap til lovgivningen 
- En plan for hele landet 
- En forpliktende plan med tidsfrister 
- Det bør ikke være person og skoleavhengig 
- Det bør være samme tilbud i alle kommuner 
- Viktig at planen utarbeides sammen med bruker, 

og ikke skrives av fagfolk 
- Fokus på at planen skal være målrettet, utviklende 
- Individuell plan skal være et verktøy som blir 

brukt aktivt underveis 
- IP skal være konkret 
- Utfordringen er å få noen til å være villige/ ha lyst 

til å være koordinator 
 

Gruppe 1 (dag 2) 
 
- Bli tydeligere hvem som har krav på IP 
- Felles IP-skjema for alle kommuner 
- For personavhengig hvem du møter i systemet 
- Koordinator bør ”kjenne” barnet og de pårørende! 
- Valg av koordinator bør være mulig 
- En koordinator for IP på systemnivå i en 

kommune. – Hvem har IP? – Info! – Orientering. 
- Planene er for generelle –må ha inn ansvarsforhold 

og datoer! 
 
 

 
 
 
2 grupper med fagfolk fra barnevernet: 
 
Gruppe 2 (dag 1) 
 
- Foreldre slipper å følge opp, ringe rundt. Alle 

instansene har fått tildelt ansvar -> avklare ansvar 
- IP’n burde forenkles – bli mer konkret 
- Utfordringer med ulike instanser eks barnevern, 

grunnet barns rettigheter i forhold til innsyn 
/medvirkning 

- Mange vegrer seg for å skrive noe, redd for at det 
kan bli brukt mot en 

- Kan være tidkrevende! 
- Utfordring når foreldre ikke er samstemt 
- Brukermedvirkning, hva når bruker blir 18 år og 

har full innsyn? -> For noen kan det bli tøft å lese 
om seg selv! (Foreldre har ønsket at ungdommen 
ikke skulle vite noe…) 

- Gøy når samarbeidet fungerer og vi når felles mål 
� 

 

Gruppe 2 (dag 2) 
 
Hva fungerer? 
- Grunnarbeid med planer/maler synes å være godt 

nok i kommunene 
- De som har IP hjemlet i lovverk ligger et 

hestehode foran i godt arbeid 
 
Hva fungerer ikke? 
- Når barnevernstjenesten er inne – vansker med at 

andre tar ansvar 
- Manglende definisjon av ansvar fra 

kommuneledelse: 
- Praktisk med å komme i gang.  
- –Noen må starte. 
- Manglende tydelighet rundt IP verdier fra 

kommuneledelse. 
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3 grupper med fagfolk fra helsetjenesten:  
 
Gruppe 3 (dag 1) 
 
Positivt: 
- Nyttig redskap for foreldre, barn og ansvarlig 
- Utfordrende 
- Oversiktlig 
- Målbar effekt når planen er skrevet 
- Godt utgangspunkt for innhold i 

ansvarsgruppemøte 
 
Utfordringer: 
- Koordinator må avklares– hvem og hvor 

lenge/drifting 
- Hvem har ansvar for å sette i gang prosessen og 

har oversikt over hvem som har behov og rettighet 
- Tidkrevende 
- Manglende kunnskap og erfaring 
- Stort – alvorlig ansvar 
- Vi trenger bedre og gode maler 
- Vi trenger avklaring av hvor ”tidlig” planen skal 

skrives 
 

Gruppe 5 (dag 1) 
 
- IP er nyttig verktøy 
- Oversiktlig -> skriftlig dokumentasjon 
- Synliggjøring av mål, tiltak, ansvar, brukers 

ressurser/probl over tid 
- IP gir bevisstgjøring og bedre kommunikasjon 
- Sikring ved utskiftning av nøkkelpersonell 
- På system-nivå oppfattes IP som ressurskrevende 

Ansvarliggjøring av andre instanser (barnehage, 
skole, hj.sykepleie osv.) i planarbeidet 

- Stor variasjon i planleggingsarbeidet og resultatet i 
ulike komm./fylker 

- Forskjell på behov for IP i større kontra mindre 
kommuner. 

- Informasjon om IP til aktuelle brukere er viktig for 
å ta stilling om de har behov for IP.  

- Obs! Vi som ansatte må kunne samarbeide uten at 
brukerne skal delta i å lage plan (hvis de ikke vil) 

- Kontaktperson i kommunen viktigst for brukeren 
- Vår kommune må arbeide mer med IP 
- Utarbeide gode maler 
 

 
Gruppe 4 (dag 2) 
 
Hva fungerer: 
- De som har fått IP-fungerer godt. 
- Ansvargruppemøtene fungerer, og er en 

forutsetning for IP. 
- Kommunen har opprettet en tverrfaglig gruppe 

som jobber for å utarbeide retningslinjer. 
 
Hva fungerer ikke: 
- Mangler system på hvem som skal koordinere 
- Oppfølgning av ansvar 
- Ingen klare retningslinjer for hvordan en skal gå 

fram. 
- Arbeidet med IP er ikke satt i system i kommunen. 
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5 grupper med ledere: 
 
Gruppe 6 (dag 1) 
 
- Forankring – systemnivå og ledelsesnivå 
- Tidkrevende 
- Hvem trenger plan? 
- Skrivebordsdokument 
- Utfordrer samhandling mellom 1. og 2. linja 
- Bruker mer i fokus – opprydding i tjenestetilbud 
 

Gruppe 7 (dag 1) 
 
- Tidsbesparende, men tidkrevende 
- Avklare ansvar 
- Å jobbe samtidig mot felles må gjør dette til et 

godt verktøy 
- Lettere for eieren 
- Målbart 
-  
Utfordringer: 
- Hvem skal få IP? 
- Realistiske forventninger 

o Bruker 
o Spes. Helsetjenesten (IP gir ikke rett til 

tiltak) 
- Finne koordinator 
 

 
Gruppe 8 (dag 1) 
 
- Satt i system/ikke satt i system. Ulik grad av 

implementering. 
- Uløste oppgaver/frustrasjon 
- Ting Tar Tid 
- Uavklart ansvar 
- Tidkrevende 
 

Gruppe 6 (dag 2) 
 
Hva er postivt: 
- Godt verktøy 
- Fungerer når den er skrevet 
- Fremmer samarbeid 
- Fremmer brukermedvirkning 
- Kvalitetssikrer tiltakene 
-  
Hva mangler: 
*Uklart ansvar. Hvem skriver/koordinerer: 
-innad i kommunen 
-mellom BUPA og kommunenen 
-generelt 2 linje / 1 linje(hab.tjenesten) 
*Hva betyr det å være koordinator (rolle, oppgaver) 
*Mangler vedtak 
 

 
Gruppe 7 (dag 2) 
 
- Avklaring av ansvar er viktig (koordinator) – 

Fungerer i Sandefjord. 
- Utarbeidelse av mal er viktig. –Fungerer i Stokke. 
- Tverrfaglig arbeid må til. – Fungerer i Sandefjord. 
- Info om IP er avgjørende for samarbeid. (Uklart 

om lovverk) – fungerer ikke godt i Stokke og 
Sandefjord. 

- ”Mye mas lite ull” – noen må skjære igjennom. 
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2 grupper med fagfolk fra barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA): 
 
Gruppe 9 (dag 1) 
 
- Brukermedvirkning – utfordring mht. samtykke 
- Uklar ansvarsfordeling 
- IP gir mulighet for faglig samhandling 
- Systematisering av kunnskap om 

barn/ungdom/fam. 
- Langsiktighet, kontinuitet og evaluering 
- Frustrerende å ikke få til IP 
 

Gruppe 8 (dag 2) 
 
Hva fungerer: 
- vi har en etablert tradisjon for samarbeid 

(nettverksgruppe, ansvarsgruppe, 
samarbeidsgruppe etc) i BUP og kommunene 

- IP som koordinerende virkemiddel hvor 
samarbeidsinstitusjon blir enig om 
ansvarsfordeling 

- Rutine om informasjon/tilbud til brukere om 
ind.plan 

- Økende bevissthet hos fagfolk om retten til IP 
 
Hva fungerer ikke: 
- Uklart når det er behov for IP og når det er 

hensiktsmessig med IP 
- Er IP et dokument for arb.deling eller 

brukermedvirkning-fokus? Er IP et juridisk 
bindende dokument? 

- Ansvarsfordeling i forhold til oppstart av IP når 
2.linjen er koblet inn. 

- Hvem tar initiativ – hvilken rolle har 
kommunen/BUPA? 

 
 
 
2 grupper med fagfolk fra sosialtjenesten: 
 
Gruppe 4 (dag 1) 
- 2 linjetjenesten skaper høye forventninger til 

kommunene hos bruker/familie 
- IP gir god oversikt over tjenestene 
- IP kan bidra til bedre samarbeid innad i 

kommunen og med 2. linje tjenesten 
- Tidkrevende 
- Det er ulike standarder for hvor utfyllende en IP 

skal være 
- Noen brukergrupper er kommet godt i gang: ulike 

tradisjoner 
 

Gruppe 10 (dag 2) 
Hva fungerer: 
- Prosessen med planene. Samarbeid med pårørende. 
- Ansvar for innkalling til ansvarsgruppemøte 
- Malen finnes 
- Varierende mht koordinator 
 
Hva fungerer ikke: 
- Opplæring er varierende 
- Samarbeid m/ 2. linje 
- Barn/unge med diffuse problemer eller manglende 

diagnose blir ofte ikke grepet fatt i. 
- Uklart hvem som tar initiativ til oppstart av IP 
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2 grupper med fagfolk fra PP-tjeneste, skole og barnehage: 
 
Gruppe 10 (dag 1) 
 
Positivt: 
- Når vi setter oss ned i gruppa, opplever vi at vi 

klarer å jobbe ut felles mål 
- Felles målsettinger sikrer tverrfaglig samarbeid 
- Sikkerhet for barnet i forskj. faser i livet 
- Foreldre, pårørende opplever stort sett IP som 

hjelp og trygghet 
- De fleste kommuner griper fatt i arbeidsoppgaven 
- Positive holdninger 
 
Utfordringer: 
- Tidsbruken oppfattes som et ressursproblem 
- Uavklart hvordan IP jobbes videre med / 

rulleringer / endringer 
- IP for hvem? 
- Ingen lang tradisjon i barnehaven på å skrive IP 
 

Gruppe 9 (dag 2) 
 
Hva fungerer? 
- Stor vilje til å få arbeidet med IP satt i system. 
- Larvik har tverrfaglig overordnet ledergruppe som 

koordinerer arbeidet rundt Re/Hab området. 
- Larvik har Re/Hab koordinator for hele kommunen 

+ veiledere i ”hver” enhet. 
 
Hva fungerer ikke? 
- Ansvar for 1) Utarbeiding, 2) Koordinering 
- Brukerne i fokus 
- Vi gjør det vanskeligere og mer omfattende enn 

hva det trenger å være 
o Familieperspektivet/Nettverksperspektivet 
- Hvem har rett til IP? (De som har diagnose? De 

som ikke har diagnose?) 
- Oversikt over alle som har behov for IP. 
 

 
 
1 gruppe med fagfolk fra Habiliteringssenteret og Autismesenteret: 
 
Gruppe 5 
 
Hva fungerer: 
- IP tydeliggjør tjenestemottagers behov for 

tjenester over tid 
- Tror de fleste får info om retten til IP 
 
Fungerer ikke: 
- Ofte lite oppfølgning av IP i praksis. 
- Organisering og koordinering ofte et problem. 
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Vedlegg 7 
 
Svar på gruppeoppgave 3: 1. og 9. desember 2005. 
 
Oppgavetekst: Hva må vi gjøre for å nå ønsket situasjon med IP, gitt nåsituasjonen?  Legg 
vekt på å beskrive konkrete handlinger / tiltak som må gjøres (hvem, hva, hvordan). 
 
Svar på gruppeoppgave 3, Dag 1 (1. desember) 
 
Gruppe A 
- Vi må vise respekt for at brukeren er i sentrum. 
- Vi må finne engasjerte, motiverte hjelpere som har vilje til å jobbe med IP 
- Vi må kvalitetssikre søknad og vedtak om IP og tilstrebe minst mulig byråkrati 
- Staten bør lage felles IP mal for hele landet og lage nasjonal standard for IP arbeid og rutiner 
- Kommunene må avsette tid til koordinatorarbeid, gi opplæring og integrere det i fagarbeidet 
- Vi skal lage konkrete og praktiske nyttige planer – ikke fine dokumenter! 
 
Gruppe B 
- Opprette koordineringsgruppe/mottak for søknader i kommunene. Tverrfaglig sammensatt. 
- Avsette tid til utarbeidelse av IP/møtevirksomhet 
- Utarbeide stillingsinstruks for koordinator (hvor lenge skal man være koordinator?) 
- Lage opplæringspakke 
- Utarbeide felles IP maler (databaserte maler) 
- Bestemme hvor detaljert en plan skal være 
- Lage klare regler for arkivering og makulering 
 
Gruppe C 
- Nedsette et utvalg som skal utarbeide felles mal for IP for hele landet 
- Hver kommune utarbeider en ”folder” med info om hvem, hva, hvor, når, ut fra brukergruppe og ”veiene i 

systemet” 
- Skape koordinatornettverk kommunalt og interkommunalt som deler erfaring og kompetanse 
- Å holde koordinatorkurs 
- Løfte IP arbeid opp på systemnivå ved å synliggjøre og informere 
 
Gruppe D 
- Invitere kommunale koordinatorer til samarbeidsmøter i BUPA 
- Arrangere koordinatorsamling årlig 
- BUPA må innhente IP-maler fra kommunene 
- BUPA må igangsette prosess med IP på et tidlig stadium 
- Utarbeide info-brosjyre til brukere 
 
Gruppe E 
*Utarbeide en plan for hele landet (1 og 2 linjetj.) 
Tiltak: Be departementet komme med en felles mal i tråd med lovverket 
Ansvarlig: Fylkeslegen 
*Forelde/bruker må bli hørt i sitt valg av koordinator. 
Tiltak: Brukere deltar 
*1 og 2 linjen bestemmer seg for å se mer langsiktig på brukeren. 
Tiltak: 2.linjen forplikter seg til IP. Lage programmer for pasientgrupper. 
*Koordinator får opplæring i prosessamarbeid 
Tiltak: Kurs, veiledning. 
*Trekke inn mestringsperspektivet i IP-arbeidet 
Tiltak:  
-Hva skal til (kortsiktig, langsiktig) for at ditt barn/ungdom du/din familie skal mestre dagliglivet. 
-Hva har fungert fram til nå? 
*Reell brukermedvirkning for foreldre 
Tiltak: 
-Økonomisk kompensasjon for å delta på møtet 
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-Rettighet til frihjelp 
-Foreldre tas med på lag for å finne løsninger 
-Foreldre gis/har mulighet til å trekke inn nettverk 
*Informasjon om IP 
Tiltak: Skole, barnehage, helsestasjon må ha kompetanse om IP. 
*Koordinatorressurser 
Tiltak: 
-Frikjøpe tid til å utføre funksjonen 
-Lederens ansvar 
Leders ansvar å sørge for at de ressurser som trengs for å drive en IP er tilstede. 
Tiltak: 
-avsette tid til koordinator 
-avsette penger (det lønner seg på sikt) 
-ressurser (tid/penger) til veiledning (koordinator) 
-gi rom til nødvendig tverrfaglighet 
 
Gruppe F 
- Utarbeide en felles mal for Vestfold. Konkret arbeidsgruppe med 1 representant fra hver kommune (må ha 

en praktisk erfaring med IP planer) 
- Kurs/opplæring på hvordan skrive MÅL 
- En kontaktperson/enhet i hver kommune som HF kan kontakte. 
- Faste møter(1 gang/år) i kommunen for systemansvarlig + foretak = evaluering 
- Utarbeidelse av IP skal inngå i en arbeidsbeskrivelse 
- Lederansvar – tenke fleksibelt tilrettelegge arb/tid/koordinere 
 
Gruppe G 
- Innlemme opplæring om IP i alle utdanningsinstitusjoner (sykepl./sosionom/fysio./ergo/vpl osv) 
- Veiledningstjeneste for kvalitetssikring. –en oppgave for 2.linje tjenesten? 
- Bake inn IP i eksisterende dokumentasjonssystem 
- Lage et samarbeidsfora i den enkelte kommune med representanter fra helse-sosial-barnevern-skole (PPT) 

m.fl. for å avklare struktur 
- Ledelse må prioritere ressurser til IP arbeid 
- Verdsette fagfolk ved å gi rimelig lønn og arbeidsvilkår 
- Ressursbruk til arbeid med IP må dokumenteres 
- IP arbeid må forankres administrativt i kommunen 
- Flytte ressurser fra 2. linjen til 1. linjen. 
 
Gruppe H 
- Avsette tid til å arbeide med IP 
- IT-verktøy/felles dataprogram 
- 2.linje er med på utarbeiding av IP 
- Ta kontakt med foreldre for å få info/kartlegging/veil. 
- Opprette koordinerende gruppe ”Hvem gjør hva?” 
- Opprette små arbeidsgrupper 
- BUPA begynner å tenke IP tidlig i utredningsprosessen 
- Barnevernet setter seg inn i IP arbeid og deltar i samarbeidsprosessen. 
- Felles IP mal for hele fylket/landet 
- Det må lages en brukervennlig IP som benyttes i hverdagen 
- Generelt samarbeid vil bidra til å avklare ansvarsområder 
 
Gruppe I 
- 2.linje tjenesten skal også bidra til å skrive individuelle planer 
- Fylkeslegens kontor skal formidle til staten at mange kommuner og andre ønsker en felles mal, den må være 

bra! 
- Aktivt vise takhøyde og toleranse i det tverrfaglige arbeidet 
 
Gruppe J 
- Arrangere dagsseminar i en kommune som i dag ikke har IP implementert 
- Erfaringskonferanse planlegges nå 
- Endre sentralt koordineringsutvalg til lokale koordineringsutvalg. Sør-midt-nord (koordinerigsutvalg) 
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- Individnivå, rett til å søke om IP/rett til å få 
- BUPA, kommune og bruker må snakke sammen 
 
 
Svar på gruppeoppgave 3, Dag 2 (12. desember) 
 
Gruppe A 
- Leder har ansvar for å gi informasjon om system og rutiner 
- Leder må tilrettelegge for at IP-arbeidet kan gjennomføres 
- SH dir lager en felles mal som gjelder for alle slik at alle kan bruke den 
- Klare retningslinjer 
 
Gruppe B 
1.Forankring i ledelsen: 
-Utarbeide en informasjonsfolder for brukere 
-Utarbeide en informasjonsfolder til ansatte 
-Utarbeide retningslinjer for IP i kommunen 
-Koordinator på overordnet kommunalt nivå 
2.Mal for IP: 
-Utarbeide mal for IP for alle kommuner 
-evt: Fylkesmannen samler inn IP fra alle kommuner og lager en IP mal for Vestfold. 
3.Arrangere årlige nettverksmøter: 
-Fokus på brukerens ressurser 
-Se mennesket, ikke bare diagnosen 
-Informasjon fra bruker/foreldre 
-Få tak i de gode eksemplene. Hva synes brukerne fungerer? 
 
Gruppe C 
- Koordinerende organ i kommunen innkaller til møte for at IP skal forankres i toppledelsen i alle 

samarbeidsorganer 
- Må definere sin organisasjons forpliktelser i fht. IP 
- Utarbeide overordnede rutiner 
- Undervisning/veiledning på enhetsnivå 
- Enhetsledere setter seg mål for iverksetting; sørge for at de som har behov for IP får tilbudet 
 
Gruppe D 
- Sørge for at arbeid med IP er forankret på Rådmannsnivå 
- Jobbe for å utarbeide en felles forståelse gjennom tverretatlig team (retningslinjer, rutiner) i kommunen for å 

sikre brukernes behov gjennom IP.  
- Det bør stå noe om den aktuelle etat/virksomhet har ift. IP i virksomhetsplanen. 
 
Gruppe E 
- Retningslinjer og prosedyrer i 1 og 2 linjetjenesten må forankres i ledelsen 
- Kunnskap og opplæring om disse 
- En person/instans som pådriver. Det må klargjøres hvem i kommunen som er ansvarlig 
- Det plasseres et ansvar for hvem som skal ta initiativ til tverrfaglig samarbeid for oppstart av arbeid med IP 
- Fastlegen må ansvarliggjøres i IP arbeidet (Kommunale retningslinjer i avtalen) 
- 2 linjens ansvar for å initiere 
- Felles mal for IP 
 
Gruppe F 
- Må skape felles forståelse for IP ved å utvikle kompetanse/kunnskap -> obligatorisk kurs for ansatte 
- Tydelig ansvarsavklaring -> plassering i lederlinjen 
- Lage felles mal/retningslinjer som følger med veileder til forskrift om IP 
- Definere kriteriene -> SHdir 
 
Gruppe G 
- IP-administrator må bidra til å sørge for kvalitetssikring 
- Skape felles forståelse av ”håndverket” ved å etablere tverrfaglig utvalg som enes om en felles mal og 

opplæring 
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- Koordinator må være den som sikrer kontinuitet 
 
Gruppe H 
- Lederne i kommunene må etablere en fast tverrfaglig koordineringsgruppe som har ansvaret for alt som har 

med IP å gjøre. Koordineringsgruppa lager retningslinjer, søknadsskjema for IP, vedtak for IP, informasjon 
til ansatte og befolkningen, definerer hva som er langvarige sammensatte behov, lager felles IP-mal (delte 
meninger: viktig med individuelle tilpasninger) 

- Koordinatorene må få tid til å utarbeide IP. Denne jobben må prioriteres. 
- Ansvaret for IP-tilbud må forankres hos ledelsen. 
- Husk brukermedvirkning 
- Felles samlinger/møter med felles fokus 
- Koordinator bør være den som kjenner brukeren best, elle den brukeren velger. 
- Kvalitetssikring av oppbevaring av IP ifht mapper og data 
 
- Gruppe J 
- Informasjon/holdningsendring/media, hjemmeside, brosjyrer, seminarer 
- Forankring i ledelsen – rutiner som ansvarliggjør fagpersoner inkludert legene 
- Felles IP mal for 1 og 2 tjenesten og i alle kommunene. 
- En adresse for IP-vedtak 
- Verktøy for kartlegging 
 
Gruppe K 
- Få inn ”arbeidsdimensjonen” (Aetat 18 ++ år) 
- Se utover eget ansvarsområde ->Fokus på innhold voksen/ungdom. (Alle) 
- Felles forståelse av IP (internt i kommunen og i 1. versus 2. linje) 
- Opplæring av personal. (Staten må ta ansvar) E-læring, nettsted, fagforum 
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Vedlegg 8 

Sammenfatning av tema fra de to første konferansene 
 
Felles plattform – lik forståelse i arbeidet med IP 

• Det må skapes nettverk – samarbeidsfora- tverrfaglige team – møtested for tverr-etatlig 
samarbeid, som utvikler retningslinjer og rutiner for initiering og oppfølging av IP.  

• Det må utvikles lik forståelse for hvem som har ansvar for initiering og oppfølging av IP og 
hvem skal ha rett til å få IP. 

• Det bør være et koordinatorforum for mindre områder (DPS) – eller eget organ ? 
• Spesialisthelsetjenesten og kommunene må bli mer synlige for hverandre. Det må etableres 

samarbeidsorgan mellom dem.  
• Det må være en systemkoordinator i kommunen – hva med spes.tj ? 

 
Bredere involvering 

• Flere instanser, etater, samarbeidsparter må involvere seg i arbeidet med IP. 
• Det må avklares og finnes løsninger for hvordan samarbeidspartnere som barnevern og skole 

kan involveres i arbeid med IP. (Barnevernet og skolen har ulike lovverk, barnevernsloven og 
opplæringsloven, som kan skape hindringer i IP-arbeidet) 

• Det må finnes løsninger for hvordan fastlegene kan bidra (og lønnes) v/ IP arbeid. 
 
Informasjon og opplæring 

• Det er stort behov for opplæring om gjeldende rutiner ved IP, rettigheter til å få IP og hva som 
er intensjonen med IP 

• Det er behov for bekjentgjøring om IP både for brukere og for ansatte 
• Turnover hos ansatte gir et løpende opplæringsbehov 
• Det er behov for å etablere et kompetansenettverk i fylket 

 
Rammebetingelser for arbeidet 

• Lederne har et ansvar for å skape lyst og engasjement for arbeid med IP. 
• De må bidra til at ansatte avdramatiserer arbeidet med IP 
• Det må utarbeides klare kriterier for valg av koordinator 
• Lederne må sørge for ressurser til arbeidet med IP, legge til rette for ansattes mulighet til å 

investere tid til arbeid med IP 
• Det må utarbeides stillingsbeskrivelse for systemkoordinator som gir armslag 
• Det må utarbeides stillingsbeskrivelse/manual for IP-koordinator som gir armslag 
• Lederne må avklare mandat og myndighet for medl. i IP-gruppa. 
 

Brukermedvirkning og egenmestring 
• Brukerne trenger informasjon om intensjon, rettighet og rutiner ved IP 
• Utfordringer ifht kortsiktighet - langsiktighet – avhengighet v/ bruk av IP 
• Hvordan ha fokus på brukernes egenmestring og deltakelse i utarbeidelse og oppfølging av IP 

i praksis? 
 
Behov for felles mal – sterkt fokusert av deltakerne 

• Mange har ønske om å få en ny mal - er dette et reelt behov? 
•  Skal man følge en miniversjon av mal (veileder) eller utarbeide en ny, fullstendig mal 

/skjema? 
• Hvordan utvikle lyst hos fagfolkene til å arbeide med IP?  
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Vedlegg 9 

Eksempler på svar fra individuelt arbeid 12. januar  
 
 

- Evaluere eksisterende regningslinjer for IP. Inkludere retningslinjer i prosedyrer som definerer ansvar. 
 

- Integrere arbeidet med IP hos ledelsen i kommunen. 
 

- Informasjon og opplæring til samarbeidspartnere, også på ledernivå (rektorer). Eksisterende forum i 
kommunen brukes som arbeidsgruppe. 

 
- BUPA har et arbeid å gjøre angående sluttrapporter – ikke bare konkludere med IP, men bør følge opp 

utover dette ved å ta kontakt med rette vedkommende i kommunen, snakke sammen slik at 
tanker/meninger med arbeidet kan forankres. 

 
- Arbeid med IP er innenfor kjerneoppgavene til BUPA. Gi mer opplæring til egne kolleger for å få opp 

engasjementet og kunnskapen om IP. Mer/bedre fokus på forklaring til bruker. 
 

- Som veileder ser jeg at min rolle er å si fra til medarbeidere om at her må en tenke IP. Jeg skal veilede 
arbeidet med IP. Jeg vil i enkeltsaker snakke med familier, motivere for å ta imot IP. Når jeg ser at 
samarbeid med skole er nødvendig vil jeg ta det til min veileder som sitter i tverrfaglig utvalg. 

 
- For å få samarbeid med spesialtjenesten vil jeg starte med enkeltsaker, motivere for at vi i BV 

(barnevernet) og spesialisttjenesten og skole, intensiverer innsats samtidig når vi går inn. Ca 70 barn i 
BV. Vi har ikke oversikt over hvem som har IP. Vil starte med de barna som har en diagnose og tenke 
IP. Videre har BV mange barn med ”gråsonediagnoser”. Disse får vente og mange i BV er ennå ikke 
utredet. 

 
- Brukerne trenger informasjon om intensjon, rettigheter og rutiner v/ IP. Lage informasjonsbrosjyrer om 

brukernes rettigheter om IP. Utdeles der brukeren henvender seg: sosialkontor, fastlege, helsestasjon. 
Informere om rettigheter. 

 
- Ønsker å bli innkalt til samarbeidsmøter, gjensidig informasjon/nettverk til spesialisthelsetjenesten. 

Hvis de ikke tar ansvar, må jeg henvende meg m/ forespørsel. Jeg kan initiere behov overfor dem. 
 

- Vi i vår kommune har utarbeidet en mal for barn og unge m/psykososiale problemer som vi er fornøyd 
med. Jeg jobber med å integrere denne i ulike tjenester i kommunen. Jeg skal jobbe videre med dette og 
bidra til å avdramatisere arbeidet m/ IP. Skal lage eksempel m/ case og utfylt IP og presentere på 
seminar for de andre tjenestene i kommunen. 

 
- Skal etablere tverrfaglig team: Psykiatri, rus, funksjonshemming, sosial, Barnevern, PPT, 

hjemmetjenester, lege (skole?) 
 

- Sørge for opplæring av ansatte i virksomhetene om IP. Utpeke en systemkoordinator for IP. Kan 
plasseres til virksomhetsleder for tiltakstjenester / evt annen fagstilling. 

 
- IP må forankres i sentral org. Noen må etterspørre resultat. Rådmannen må gi konkret ansvar for 

oppfølgning blant sin stab, drive internkontroll. 
 

- Lage lokale erfaringskonferanser for koordinatorer og medlemmer i arbeidsgrupper rundt IP. 
 

- Informere om IP’s nytteverdi i skoler og tjenester som benytter seg lite av IP som et redskap. 
 

- Avklare mandat og myndighet når det blir utpekt koordinator, samt informere alle kommunes ansatte 
om hvordan koordineringsutvalget for individuelle planer arbeider. 

 
- Etablere møter med BUPA+ DPS for å diskutere forbedringer og klargjøring ifht hvem gjør hva. 
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- Når anbefaling om utarbeidelse av IP kommer fra 2. linjetjenesten via foreldrene, må jeg ta direkte 
kontakt med den som har gitt anbefalingen og diskutere begrunnelsen. 

 
- Jeg må jobbe med veiledning, informasjon og oppmuntring til helsesøstrene i kommunen slik at de føler 

seg skikket til å være koordinator for IP. ”Avdramatisere” arbeidet med IP ved å hjelpe dem å komme i 
gang med arbeidet. 

 
- Jeg må ha løpende kontakt med de som jobber i ”tiltak for funksjonshemmede barn” for å diskutere 

hvem som bør få IP. 
 

- Ta opp hvordan jobbe med IP i ledergruppe i kommunen. Holde infomøter om hvordan / dele erfaringer 
fra egen enhet i arbeid med IP. Arbeide med gruppeoppgave: ”Hvordan skal du som leder få til å 
arbeide med individuelle planer på en god måte i din tjeneste/virksomhet?” 

 
- Avdramatisere arbeidet med at det å skrive IP er mye jobb osv. På ledernivå. Arrangere konferanse for å 

avmystifisere og avklare hvilke oppgaver man allerede gjør i kommunen. Se på om noen av 
arb.oppgavene kan kombineres med å tenke IP samtidig. 

 
- Har allerede kommet veldig godt i gang innenfor RMO, men trenger å arbeide med at resten av 

kommunen skal synes dette er viktig. 
 

- I forhold til samarbeid mellom spesialisttjenestene og kommunen, der spesialisttjenestene er 
premissleverandør, må kommunen være mer tydelig på behov for og forventninger om aktiv bistand i 
forhold til oppfølgning og veiledning og deltagelse i utarbeidelse av IP. Kommunen må stole på egen 
fagkompetanse og stille krav. 

 
- Avklare/diskutere rutiner i forhold til vedtak/behov for vedtak når IP innvilges. 

 
- Innarbeide eksisterende rutiner innen påske. Denne avklaringen må tas med alle relevante enheter, og 

må forankres i alle enheter. Informasjon om rutiner må gis til alle koordinatorer på systemnivå. 
 

- Arbeid med IP i forhold til beboere i bofellesskap må intensiveres. Ta opp dette med 
virksomhetsledelse for hjemmetjenesten. Sett opp fremdriftsplan. 

 
- En gruppe på systemnivå, sammensatt av representanter fra ulike faggrupper og virksomhetsområder, 

lager retningslinjer for arbeidet med IP – inneholdende: Hvem har ansvar for initiativ til tverrfaglig 
arbeid/ansvarsgruppe? Hvem har rett til IP? Hvordan utarbeide IP?. Må være forankret hos rådmann. 

 
- Koordinator er ikke nødvendigvis den samme som tar initiativ til tverrfaglig samarbeid / ansvarsgruppe/ 

utarbeiding av IP. Kriterier for å være koordinator: en som ar god oversikt over tjenestetilbudet til 
brukere, en som har tillit hos/god ”kjemi” med bruker og er godtatt av bruker. Må utpekes i /være 
enighet om i tverrfaglig møte/ansvarsgruppe. 

 
- IP er et utrolig bra tverrfaglig verktøy. Viktig å selge dette. Få med en person til fra den tverrfaglige 

gruppen. Dra rundt på skolene – helsestasjonene – sosialtjenesten osv for å ”selge” produktet. 
 

- Arrangere en samling for alle som representerer i ansvarsgrupper. Presentere case for å utfordre 
deltakerne til å utarbeide en konkret IP. Gjøre avklaring om hva en IP er – konkretisering av 
omfang/innhold. 
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Vedlegg 10 
 

Deltakernes evaluering av de to første konferansene 
 
Spørsmål 1: Hva har du lært i dag? 

- at min kommune har mye bra på gang, men mangler evne og mandat til å implementere dette ut i 
verden 

- at det er store forskjeller i kommunene (5) 
- at mange strever ifht IP-arbeid og alle har mye å lære om IP (3).  
- vi trenger stadig opplæring og veiledning om IP 
- viktig at vi har fått utforme konkrete tiltak i egen kommune. Har vært hjelp til å ta tak i neste steg 
- om viktigheten av informasjon om IP 
- om viktigheten av felles mal for IP og at årlige samhandlingsmøter er viktig 
- at mange tenker likt om IP-arbeidet i kommunene ifht hva som må til for at arbeidet skal gå lettere / 

komme bedre i gang 
- informativt og lærerikt 
- lært mye om IP. Nyttig å dele frustrasjoner og potensiale ifht IP-arbeid  
- blitt kjent med folk 
- nyttig å treffe fagfolk fra ulike nivåer og kommuner 
- lært av andres erfaring 
- ser at vi har mange felles tanker, mer likheter enn ulikheter (3) 
- at det er positiv opplevelse av vilje for å bruke IP som verktøy 
- om behov for forankring i ledelse i organisasjonene 
- veldig bra at brukerorganisasjonene var med 
- dette legger til rette for at vi lager bedre løsninger i framtida 
- konferansen motiverer for videre arbeid i kommunen 
- har fått oversikt over felles problem og bekymring over om IP-arbeidet fungerer så godt som det bør 
- at vi har sammenfallende tanker om forbedringstiltak 
- viktig med felles plattform / bevisstgjøring av kommunenes hjelpeapparat 
- at det kreves mye mer samarbeid mellom instansene i kommunen 
- at IP er mer omfattende enn jeg hadde trodd 
- at tenkningen omkring IP har en felles forankring i de ulike hjelpe- og faginstanser 
- at det trengs mer opplæring av koordinatorer 
- informativ konferanse – jeg kunne lite om IP 
- nyttig konferanse for oss som arbeider med mennesker som har krav på IP 
- ikke lært noe nytt 
- utveksling av erfaringer og praksis i de ulike kommunene 
- fått konkretisert forskjellige meninger 
- fått utvidet nettverket (2) 
- fått noen nye tanker og fått satt fingeren på ting som er ”hodebry” 
- ser at en del er uavklart om hvem som har ansvar for hva 
- om hvordan man kan utarbeide en dialog / tankeprosess rundt IP 
- denne tverretatlige sammenkomsten er svært positiv, se navn og personer 
- fått på nytt oppleve frustrasjonen fra forskjellige etater og kommuner om hvordan gjør vi dette, deres 

redsel over at planen blir de ansattes plan og ikke brukerens plan 
- vi har fått gode råd om implementering 
- lite nytt, men den dårlige samvittigheten min for at jeg ikke kan / gjør nok ble mindre 
- vi har for ulik grunnkompetanse / erfaring om IP 
- nyttig med tilbakemeldinger fra brukerorganisasjonene 

 
Spørsmål 2: Hva synes du om arbeidsformen på konferansen? 

- positivt med grupper 
- OK å treffe andre 
- fin arbeidsform (2) 
- greit nok 
- ok å sitte så tett under gruppearbeid 
- noe av det mest konstruktive vi har vært med på 
- veldig bra arbeidsform (3)  
- viktig at deltakerne fikk jobbe selv i grupper 
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- dialog ble dialog 
- bra og konstruktiv arbeidsform 
- morsom og spennende 
- god og lærerik arbeidsform 
- bra med både faggrupper og tverrfaglige grupper 
- forpliktende 
- arbeidet i gruppene var nyttig og effektivt 
- krevende arbeidsform, hektisk 
- gruppearbeidet krevde samarbeid, det var positivt og spennende å bli mer kjent 
- Workshop er en nyttig måte å jobbe på 
- god arbeidsform som har bidratt til god aktivitet og engasjement 
- arbeidsformen har vært bra, bra at vi ble aktivisert 
- bra at vi ble bedt om å være både konkrete og drømmende 
- oppbygningen av dagen hadde en hensikt - bra 
- bra med tverrfaglighet og idè- og erfaringsutveksling 
- kunne vært ennå mer utveksling av kommunenes praksis / erfaringer  
- liten tid til refleksjoner 
- hadde ønsket litt mer tid til drøfting av erfaringer 
- psykiatri er overrepresentert 
- noen i gruppa liker formen, andre synes den er overpedagogisk 
 

Spørsmål 3: Hva synes du om gjennomføring og ledelse av konferansen? 
- bra ledet (3) 
- tydelig og strukturert ledelse (4) 
- stram og god regi (3) 
- flott konferanse 
- ok (3) 
- lett og ledig 
- dette kan godt gjentas 
- likte måten / metoden konferansen ble gjennomført på 
- bra med innledning om en mors erfaringer 
- god mat (4) 
- hyggelig dag 
- savnet litt flere pauser (de trenger ikke være lange) 
- for strukturert / fastlåst / styrt 
- skulle hatt litt lengre tid til første delen 
- rom for å utvide tidsmarginen etter behov hadde vært OK 
- for mye treghet i gruppenes presentasjon 
- presentasjon etter oppgave 3 ble litt for lang, mye repetisjon 
- lang dag på en fredag –noe av grunnen til at flere gikk tidlig (2) 

 
Spørsmål 4 Hva kan bli bedre neste gang? 

- når 11 grupper skal oppsummere kunne man vært strengere med å unngå gjentakelser 
- rasjonalisering av presentasjonene (3) 
- ha presentasjon bare fra utvalgte grupper for å korte ned på tida 
- sett av mer tid til åpen debatt om hva som kan fungere i praksis i forhold til gjennomføring av IP 
- vi skulle hatt mer tid for dialog med andre deltakere. Ønsker mer tid sammen med dem man ikke jobber 

med til daglig ( i egen kommune) 
- ha en kort introduksjon om IP først 
- noe mer info i starten (3) 
- avklare / tydeliggjøre problemstillingen - tematisere 
- skulle vært bedre avklaring om hensikten med konferansen – skulle holdt BUPA, kommuner, 

målgruppa fram og om gråsone, forpliktelser, samarbeid mm.  
- når engasjementet er OK kunne det være rom for å forandre programmet 
- faste pauser 
- pause i første økt 
- lunsj kl. 11.30 
- husk høytalerne / mic 
- glutenfri kost 
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Vedlegg 11  
 
Systemansvarlig i kommunene 
 
Sande  
Tove Hallgrimsen, kommunalsjef 
 
Re 
Anne Hestnes, virksomhetsleder Helse 
Kristin T. Østlie, områdeleder tiltak funksj.hemmede  
 
Holmestrand 
Marit Torkildsen, systemkoordinator tlf. 33098410 
(tiltakskonsulent for funksjonshemmede) 
 
Horten 
Inger Svensrud, leder for SOR: Enhet for ressurs og samordning. (Gir vedtak om utarbeiding 
av IP) tlf. 33085000 
 
Tønsberg 
Aina Semb / Sigrid Bugge tlf. 33348351/33348569 
 
Nøtterøy 
Koordineringsutvalget KOU i Nøtterøy kommune 
Lise Olafseng, Jon Andersen, Tone B. Evensen, Kari Askerå og Linda H. Paulsen 
Tlf Nøtterøy kommune 
 
Tjøme 
Reidun Fjeld Carlsen, koordinator for psyk. tlf. 33067800 
Elisabeth Lauvstad, konsulent for funksjonshemmede tlf. 33067800 
 
Svelvik 
Foreløpig: Halvard Helgesen, PRO-sjef tlf. 33780215 / 33780100 (sentralbord) 
 
Stokke 
Laila Stadsnes (leder for psykiatritjenesten) 33295300 
 
Sandefjord 
Ledende helsesøster 
 
Larvik 
Grete Thunold, koordinator re-/hab, tlf. 33171904/98231904 
 
Lardal 
Lisbeth Wåg, konsulent for funksjonshemmede tlf. 33155238 



 

 


