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SOR HAR VÆRT OPPTATT AV INDIVIDUELL PLAN 
og hatt det på dagsorden i ulike sammenhenger mange ganger. 
Dersom planen blir utarbeidet sammen med og for den det gjelder, 
og brukt hensiktsmessig, er den et glimrende verktøy for mennesker 
med langvarige og komplekse behov.  

Under SOR-konferansen om Samhandlingsreformen i februar 
2010 tok fler av innlederne opp de gode intensjonene om samarbeid 
på langs og på tvers i systemet. Samtidig som de peker på at 
habilitering og rehabilitering ikke løftes opp i den grad en skulle 
ønske. Det er i forhold til mennesker med behov for tjenester fra 
ulike etater og instanser, at målet om samhandling virkelig blir satt 
på prøve. Samhandlingsreformen har et sterkt fokus på helse, og da 
gjerne i en medisinsk betydning. For personer med habiliterings – 
eller rehabiliteringsbehov vil det være nødvendig at også represen-
tanter fra skole, arbeid eller Nav inkluderes i arbeidet for å få til et 
godt resultat. Når mange instanser og etater skal samarbeide vil en 
Individuell plan være et viktig hjelpemiddel. Og her er  
koordinatorene den viktige nøkkelen. Det er de som må ha tid, 
myndighet og kompetanse til å følge opp den enkelte, ha oversikt, 
og kunne legge til rette for at vedtak blir fattet og tiltak satt i verk. 

Individuell plan er en soleklar rettighet og blir berørt i 
Stortingsmeldingen, men i stedet for å løfte opp dette verktøyet og 
ikke minst vektlegge koordinatorenes behov for tid og myndighet, 
blir det hele tonet ned når meldingen sier at ordningen med fast 
koordinator bare skal gjelde de som har særlig nytte av det og 
at:«Det praktiske opplegget skal ikke legge urimelig byrde på 
virksomhetenes arbeidssituasjon.»

Samhandlingsreformen skal behandles i Helse- og omsorgs-
komiteen i slutten av april og SOR har, sammen med Nfu, sendt et 
innspill der vi ber om at individuell plan løftes opp og at fokus rettes 
mot koordinatorenes mulighet til å utvikle og følge opp hensikts-
messige planer for og sammen med den det gjelder.
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