Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester

INFORMASJON OM KOORDINATOR
Hvem har rett på koordinator?
Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester
skal få innvilget en koordinator dersom de ønsker det.
Dersom du kvalifiserer for individuell plan og koordinator, men ikke ønsker
individuell plan, vil koordinator innvilges dersom du ønsker det. En individuell
plan er et plandokument der dine, de ulike instansene sine planer og felles må
står beskrevet.
Retten til å få innvilget en koordinator på bakgrunn av helsetilstand og
bistandsbehov er hjemlet i:
• Helse – og omsorgstjenesteloven § 7-2,
• Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a,
• Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og
koordinator § 21
Bestemmelsene om koordinator har også betydning for andre enn helse- og
sosialtjenestene. Alle instansene som du har kontakt med, vil kunne delta i et
samarbeid, alt ettersom hva det er behov for. Å få innvilget en koordinator
medfører ingen økonomiske kostnader for deg.
Hva skal en koordinator bidra med?
Koordinator har et ansvar for å bidra til at du skal få hjelp til å finne frem i de
ulike delene av hjelpeapparatet, og tjenestene skal fremstå som koordinerte og gi
et helhetlig tilbud i tråd med dine behov og egne mål.
Du har rett til å medvirke i arbeidet sammen med koordinator, og
tjenesteapparatet skal legge til rette for dette.

Hvordan gå fram hvis du ønsker en koordinator?
Når noen ønsker å få innvilget en koordinator, rettes en søknad til
Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester. Det kan være du selv som tar
kontakt, familie eller noen i tjenesteapparatet på dine vegne.
Dersom det vurderes at du har rett på koordinator, fattes et vedtak om
koordinator og koordinator utnevnes. Du har rett til å komme med ønsker om
hvem som skal bli din koordinator.

Taushetsplikt og samtykke
Alle opplysningene om deg er underlagt regler for taushetsplikt. Det innebærer
at du må gi samtykke dersom din koordinator skal gi taushetsbelagte
opplysninger om deg til andre tjenesteytere.
Klage
Du kan klage til Fylkesmannen på at du ikke har fått innvilget en koordinator.
Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester kan hjelpe deg med å klage.

Husk
 Dersom du synes det er vanskelig å møte tjenesteapparatet alene, har du
rett til å ha med deg en rådgiver / likemann i arbeidet.
 En koordinator gir deg ikke utvidet rett til tjenester. Det må søkes om hver
tjeneste, og disse vurderes ut fra gjeldende regelverk.

Informasjon om koordinator og søknadsskjema får du ved henvendelse til:
VEDTAKSKONTORET FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
v/Koordinerende enhet
Besøksadresse: Kirkegaten 85, 1.etg., 5528 Haugesund
Postadresse:
Postboks 2160, 5504 Haugesund
Telefon:
52 74 42 00

