
                              

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE)

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter med 
behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. De bør ha særlig oppmerksomhet 
rettet mot pasient- og brukergrupper, både innen somatikk, psykisk helse og rus, som har 
behov for tjenester innen habilitering og rehabilitering i et livsløpsperspektiv.

Enhetens oppgaver

 Oppfølging av kommunens planer og plattformer

 Legge til rette for brukermedvirkning

 Ha oversikt over tilbud og behov innen habilitering og rehabilitering

 Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator

o Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator

o Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator

o Oppnevning av koordinator

o Kompetanseheving om individuell plan og koordinator

o Opplæring og veiledning av koordinatorer

 Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer

 Ivareta familieperspektivet

 Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere

Informasjon om enhetens oppgaver må være tilgjengelig for pasienter, brukere, 
helsepersonell, interne og eksterne samarbeidspartnere. Dokumentasjon av ansvar, oppgaver, 
rutiner og avtaler må inngå i kommunens kvalitetssystem. ( jmf Veileder om rehabilitering, 
habilitering, individuell plan og koordinator à 29.09.15).

Enhetens sammensetning

Koordinerende enhet i Tolga kommune er direkte underlagt rådmannen og representerer alle 
kommunens sektorer tilknyttet habilitering og rehabilitering.

 Sektorleder Velferd
 Virksomhetsleder for Vingelen oppvekstsenter
 Virksomhetsleder for Tolga skole
 Virksomhetsleder for Tolga kommunale barnehage

Postadresse Besøksadresse Telefon E post
2540  TOLGA Omsorgstunet 47 97 11 30 rigmor.bjorsagard@tolga.kommune.no

TOLGA KOMMUNE



 Leder for NAV
 Systemkoordinator for individuell plan

Les mer om KE og tilhørende publikasjoner på Helsedirektoratets hjemmesider.

Føringer for koordinerende enhet:
Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 – 2011
Forskrift om habilitering og rehabilitering, med merknader (2001 – 06 – 28)
St.mld 21 (1998 – 1999). Ansvar og meistring – mot ein helskapleg rehabiliteringspolitikk
Rundskiv IS-1/2010 – Nasjonale mål og hovedprioriteringer for 2010, Helsedirektoratet
Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten 2005 – 2015, 
Helsedirektoratet
St. meld nr. 47 (2008 – 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid (Samhandlingsreformen)

http://helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/habilitering-rehabilitering/koordinerende-enhet/Sider/default.aspx
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-strategi-for-kvalitetsforbedring-i-sosial--og-helsetjenesten-og-bedre-skal-det-bli-2005-2015/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-strategi-for-kvalitetsforbedring-i-sosial--og-helsetjenesten-og-bedre-skal-det-bli-2005-2015/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-mal-og-hovedprioriteringer-for-2010/Sider/default.aspx
http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/Dokument/proposisjonar-og-meldingar/stortingsmeldingar/19981999/stmeld-nr-21-1998-99-.html?id=431037
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20010628-0765.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stprp/2007-2008/Stprp-nr-1-2007-2008-/10.html?id=483776
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/Sider/default.aspx?SearchExpression=koordinerende%20enhet%20for%20habilitering%20og%20rehabilitering

