
 
Individuell plan 
For hvem gjelder ordningen? 
Alle som har behov for langvarig og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell 
plan dersom de ønsker det. Som bruker har du rett til å medvirke i arbeidet. Det er din plan og 
tjenesteapparatet skal legge til rette for dette. Utarbeidelse av en Ip er frivillig.  

 

Ta kontakt med Familie og helse ved virkomhetsleder for informasjon om Individuell plan. 
Vurdering og evt. tildeling gir gitt herfra. Ansvarlig fra kommunen bekrefter henvendelse, avklarer 
behov og oppretter første kontakt med bruker. 

Retten er hjemlet i helselovgivning og i Sosialtjenesteloven, men har også betydning for andre 
etater enn helse- og sosialtjenester. Intensjonen er at din plan skal omfatte alle tjenester du har 
behov for. Å få utarbeidet en individuell plan medfører ingen økonomiske kostnader for deg som 
bruker. 

 Kontakt: Virksomhetsleder Familie og helse: Bjørg Olsson, telefon 909 78 959. 

Vedtak om individuell plan vedtas av virksomhetsleder Familie og helse. 

Sendes til Marker kommune, Postboks 114, 1871 Ørje eller send pr. e-post til : 
post@marker.kommune.no

 

Lenker:  
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/individuell-plan-veileder-til-forskriften/Sider/default.aspx  
http://helsenorge.no/Rettigheter/Sider/Individuell-plan.aspx
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	Individuell plan


SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN (IP)


I MARKER KOMMUNE


Navn:

Fødselsnummer:     

Adresse:      

Søker mottar hjelp/bistand fra følgende instanser:


*     

* 

* 

* 

* 

* 

Hvor lenge har søker hatt kontakt med hjelpeapparatet: …


Hvem bør stå ansvarlig for utarbeiding av planen:….


Tjenestemottaker har rett til å delta i arbeidet med sin IP.


Søknaden avgjøres for Marker kommune av virksomhetsleder familie og helse.


Vurdering blir gjort utfra forskrift om individuell plan med bl.a. tjenestemottakers rettigheter:


· Tjenestemottaker med behov for langvarige og koordinerte helse og/eller sosialtjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan(IP).


· Individuell plan skal ikke utarbeides uten tjenestemottakerens samtykke.


· Har ikke søker samtykkekompetanse, har nærmeste pårørende rett til å medvirke  sammen med pasienten.


· Den individuelle planen gir ikke tjenestemottaker større rett til helse- og/eller sosialtjenester enn det som følger av det øvrige regelverket.


Kommunen helse og sosialtjeneste og helseforetaket har plikt til å sørge for at IP utarbeides for tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.


Ørje, ………………………

…………………………….


tjenestemottaker




 
SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN (IP) 


 
I MARKER KOMMUNE 


 
 
Navn: 
Fødselsnummer:      
Adresse:       
 
 
Søker mottar hjelp/bistand fra følgende instanser: 
 
*      
*  
*  
*  
*  
*  
 
Hvor lenge har søker hatt kontakt med hjelpeapparatet: … 
 
Hvem bør stå ansvarlig for utarbeiding av planen:…. 
Tjenestemottaker har rett til å delta i arbeidet med sin IP. 
 
 
Søknaden avgjøres for Marker kommune av virksomhetsleder familie og helse. 
Vurdering blir gjort utfra forskrift om individuell plan med bl.a. tjenestemottakers rettigheter: 


- Tjenestemottaker med behov for langvarige og koordinerte helse og/eller 
sosialtjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan(IP). 


- Individuell plan skal ikke utarbeides uten tjenestemottakerens samtykke. 
- Har ikke søker samtykkekompetanse, har nærmeste pårørende rett til å medvirke  


sammen med pasienten. 
- Den individuelle planen gir ikke tjenestemottaker større rett til helse- og/eller 


sosialtjenester enn det som følger av det øvrige regelverket. 
 
 
 
Kommunen helse og sosialtjeneste og helseforetaket har plikt til å sørge for at IP utarbeides 
for tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 
 
 
Ørje, ……………………… 
 
 
 
……………………………. 
tjenestemottaker 





