HENVENDELSESSKJEMA
KOORDINATOR OG/ELLER
INDIVIDUELL PLAN
(dette skjemaet må skrives ut og sendes pr. post til
Koordinerende Enhet Hamar kommune, postboks
4063, 2306 Hamar
på grunn av personopplysninger)
NAVN:
ADRESSE/POSTNR:
FØDSELSNUMMER:
E-POST:
MOBILNR:

Sett kryss:
Jeg har fått informasjon om koordinator og individuell plan, herunder informasjon om
hva samtykke til å innhente informasjon innebærer.
Jeg ønsker koordinator
Jeg ønsker individuell plan og koordinator
Jeg ønsker ikke koordinator eller individuell plan
Jeg har fått informasjon om klagegangen i forhold til rett til individuell plan
Jeg ønsker å bytte koordinator
Jeg ønsker å avslutte min individuelle plan og koordinator

Foreldre/Foresatte/Pårørende/hjelpeverge:
Navn
Relasjon
Adresse

Telefon

Samarbeidsparter:
Navn

Saken gjelder:

Ønske om koordinator :

Adresse

Telefon

Samtykke:
Jeg samtykker til informasjonsinnhenting fra:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
i forbindelse med vurdering av behov for koordinator og individuell plan.
Jeg har følgende reservasjoner:

Dato:_____/_____- _______ _________________________________________________
Brukers underskrift
_________________________________________________________
Eventuelt underskrift av brukers foresatte, pårørende, hjelpeverge, verge
Ved muntlig samtykke:
Tatt i mot av:
Dato:
Hvordan:

Henvendelsen er sendt av:
Navn:____________________________________________________________________
Adresse:__________________________________________________________________
Telefon:__________________________________________________________________

Koordinerende enhet benytter det elektroniske fagsystemet, Gerica til saksbehandling
av henvendelsen.
Hamar kommune benytter DIPS Samspill som et elektronisk samarbeids- og
koordineringsverktøy, se vedlagt informasjonsskriv.
Henvendelsen sendes til Hamar kommune v/ koordinerende enhet, Helse og Omsorg
postboks 4063,2306 HAMAR

Informasjon til medlemmer av tverrfaglige koordineringsgrupper i Hamar kommune.

Hamar kommune bruker dataprogrammet DIPS Samspill til å opprette og følge opp
individuelle planer.
DIPS Samspill er tilgjengelig via internett.
Tilganger gis personlig og pålogging skjer ved hjelp av brukernavn, passord og egen kode.

DIPS Samspill tilfredsstiller sikkerhetskrav fra datatilsynet. Ingen konfidensiell informasjon
går ut til andre enn de forhåndsdefinerte mottakerne.
DIPS Samspill er lett å bruke og alle får opplæring i bruken av programmet.
Koordinatorene registrerer inn alle deltakerne i den tverrfaglige gruppa. Når dette skal gjøres
er det behov for tre typer opplysninger fra deltakerne:
 Personnummer (11 siffer)
 e-postadresse (brukes til varsling av melding i planen)
 mobilnummer (nødvendig for å motta engangspassord for innlogging i planen)
Disse opplysningene fylles inn på eget skjema.
Ved spørsmål, ta kontakt med koordinerende enhet:
Koordinerende.enhet@hamar.kommune.no
Anette.Christiansen@hamar.kommune.no telefon 469 50 554
Gry.Akre@hamar.kommune.no telefon 469 28 038

