Mandat for koordinerende enhet
Hensikt og omfang
Den koordinerende enheten i spesialisthelsetjenesten skal ha en sentral funksjon under planleggingen og
organiseringen av habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet. Enheten skal ha god oversikt over
tjenestetilbudet i foretaket og i helseregionen og være et knutepunkt for samarbeidet mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Den koordinerende enheten skal medvirke til
tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og det kommunale tjenestetilbudet og ha faste
møteplasser for å utveksle informasjon og samarbeide på begge nivåer (Helsedirektoratet IS-1530).
Koordinerende enhet skal ha:
Generell oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen og i
kommunens helse- og omsorgstjeneste (jf Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5b)
Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan (IP), opplæring, faglig støtte og veiledning av
koordinatorer (jf Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5b)
For pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester etter loven her, skal det
oppnevnes koordinator. Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient, sikre
samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med institusjonsopphold og overfor andre tjenesteytere samt
sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan (jf. Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a).
Videre bør koordinerende enhet ha et hovedansvar for å etablere faste og stabile samarbeidsrutiner og
møteplasser med kommunene i helseforetakets primære nedslagsfelt. Koordinerende enhet bør utvikle et
formalisert samarbeid med brukerorganisasjoner (Helsedirektoratet IS-1530).
Koordinerende enhet skal være oppdatert om endringer i lover- og forskrifter knyttet til individuell plan og
videreformidle dette. Koordinerende enhet er ansvarlig for opplæring/ informasjon om individuell plan til de
klinikkene/avdelingene/seksjonene som ønsker dette.
Videre skal koordinerende enhet ha et særskilt ansvar for at det finnes en oversikt på nettsidene til OUS
over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen
Organisering av Koordinerende enhet ved Oslo universitetssykehus
Ansvaret for koordinerende enhet ved OUS er lagt til Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling. Enheten
skal ha representanter fra aktuelle klinikkene samt Brukerutvalget og representant for fagområdet pasientog pårørendeopplæring ved sykehuset. Gruppen representerer således stor faglig bredde.
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Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for
innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner.
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