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Sammendrag
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har gjennomført en uformell
undersøkelse om brukere og pårørendes erfaringer med individuell plan (IP).
Vi fikk 200 svar. Av disse var det 13 % som oppgav at de hadde en godt fungerende og
oppdatert plan.
De som hadde en fungerende plan, var godt fornøyde med den og mente den hadde stor
betydning i livene deres.
Flertallet fortalte imidlertid om planer som ikke ble evaluert, at samarbeidet ikke fungerte og
at de ikke fikk de tjeneste de hadde behov for.
Ingen av informantene var negative til selve ideen om individuell plan, de aller fleste uttrykte
ønske om mer samarbeid, bedre rutiner og bedre oppfølging, og flere sa spesifikt at de skulle
ønske at planen deres ble fulgt opp.
Når 70 % av informantene likevel sa at deres plan var helt eller nokså unyttig, handlet dette
først og fremst om planer som ikke ble fulgt opp, ikke ble evaluert, eller som ble direkte
misbrukt (gjennom f.eks. urimelige krav til brukeren).

1. Innledning
En av de viktigste oppgavene til Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
er å utforske hvordan mennesker med egenerfaring med psykiske lidelser, inkludert
ruslidelser, og deres pårørende, selv opplever sin situasjon. Siden vi er et lite senter med
begrensede forskningsressurser, har vi dessverre ikke mulighet til å igangsette formelle
forskningsprosjekt på alle områder vi skulle ønske å utforske. Som en mellomløsning ønsker
vi derfor å gjennomføre vi noen mindre, uformelle spørreundersøkelser, for å gi et lite
inntrykk av situasjonen på ulike områder, og et av de første områdene vi utforsker på denne
måten er brukeres og pårørendes erfaringer med individuell plan.
Retten til en individuell plan (IP) ble lovfestet i 2001. I lov om Pasient- og brukerrettigheter, §
2-5, står det at:

«Pasient og bruker med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har
rett til å få utarbeidet IP.»
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Dette gjelder uavhengig av alder og diagnose, og for både fysiske og psykiske helseplager.
Det er behovet for koordinerte helsetjenester, over tid, som er det avgjørende, ikke hvilken
diagnose personen har.
Til tross for at dette er en rettighet pasienter har hatt i nesten 20 år, vet vi at det er svært ulikt
hvordan loven følges opp i praksis.
Selv om det finnes noen undersøkelser om bruken av IP, (f.eks. SINTEF: Kommunalt psykisk
helse- og rusarbeid 2016. Solveig Osborg Ose og Silje L. Kaspersen), har det ikke lyktes oss å
finne sikre tall på hvor mange av brukerne med alvorlige og varige psykiske lidelser som har
en IP. Vi vet heller ikke hvor mange som har en oppdatert plan som er i aktiv bruk. Vi vet
også lite om hvordan pasienter/brukere og pårørende selv opplever IP som verktøy.
I samtaler med helsepersonell sies det ofte at grunnen til at få brukere har en plan, er at de
selv ikke ønsker det, men vi vet lite om dette faktisk stemmer. Vi vet heller ikke hva som er
begrunnelsen for at folk ikke ønsker en plan, dersom det skulle stemme at det er brukernes
motvilje som hindrer at planer blir etablert.

2. Metode
2.1 Spørreskjema og datainnsamling
For å innhente opplysninger om erfaringer med IP, ble det utviklet et enkelt spørreskjema.
Første spørsmål omhandlet informantenes erfaringer med bruk av helsetjenester
(egenerfaringer, pårørendeerfaringer) osv. Personer som svarte at de utelukkende hadde
egenerfaringer ble sendt videre til et spørreskjema som omhandlet egne erfaringer med IP.
Personer som oppgav at de hadde pårørendeerfaringer ble sendt til et skjema som etterspurte
erfaringer med IP som pårørende, og personer som oppgav at de hadde begge typer erfaringer
ble sendt til et kombinert skjema.
Etter innledningsspørsmålet fulgte fem (ti på det kombinerte skjemaet) flervalgspørsmål om
erfaringer med IP, og til slutt var det et åpent spørsmål, hvor informantene kunne komme med
tilleggsopplysninger, dersom de ønsket det.
Bakerst i denne rapporten finnes det en oversikt over alle spørsmålene, med tabeller som
oppgir detaljer om svarene på hvert spørsmål, for både pasienter og pårørende, og i antall og
prosent.
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Informasjon om undersøkelsen, med lenke til spørreskjemaet, ble spredd via Facebook,
nettsidene til Erfaringskompetanse og nyhetsbrevet fra Erfaringskompetanse og Mental Helse.
Undersøkelsen ble offentliggjort mandag 31.08, og det var mulig å svare ut dagen 14.09.20.

2.2 Etikk
All deltagelse i undersøkelsen var frivillig, og ingen enkeltpersoner ble spesifikt bedt om å
delta.
Alle svar er helt anonyme, uten kobling til personidentifiserbare data. Vi spurte om
erfaringsbakgrunn, men ikke om annen demografisk informasjon, som alder, kjønn, eller
annet. Undersøkelsen var derfor ikke meldepliktig til NSD.
Informasjon om steder, institusjoner og annet er redigert bort fra de åpne svarene av hensyn til
personvernet.
Siden vi ikke vet kjønn på informantene benyttes kjønnsnøytrale beskrivelser som «person»,
«informant», osv., i omtalen av svarene på de åpne spørsmålene. Noen steder brukes også det
kjønnsnøytrale pronomenet «hen».

2.3 Analyse og begrensninger
Det er viktig å understreke at dette er en uformell undersøkelse, ikke et formelt
forskningsprosjekt. Hensikten med undersøkelsen er først og fremst å utforske et område hvor
det finnes lite annen kunnskap, og også å stimulere og inspirere til videre forskning.
Svarene ble systematisert og regnet om til prosenter, men det er ikke foretatt noen statistiske
analyser. De åpne svarene ble systematisert, og det ble gjort en enkel, kvalitativ
innholdsanalyse ved hjelp av N-Vivo analyseprogram.
Vi fant ingen systematiske forskjeller i svarene fra pasienter og pårørende, og i presentasjonen
av resultatene er derfor svarene fra alle informantene slått sammen, og behandlet som en
enhet.
I tillegg til begrensningene ved at det ikke er gjort formelle statistiske analyser, er det også en
svakhet at informantene har meldt seg selv, siden selvpåmelding alltid øker sannsynligheten
for skjeve utvalg.
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I teksten som informerte om undersøkelsen ble det gjort helt klart at vi ønsket svar fra både
personer som hadde en IP, fra de som ikke hadde en og fra personer med både positive og
negative erfaringer. Svarene våre reflekterer dette, vi har fått svar fra personer med og uten
IP, og fra personer med både positive og negative erfaringer. Samtidig er det et begrenset
antall informanter, og vi har ingen muligheter til å si hvor representativt utvalget er.

2.4 Hvem var informantene?
Vi fikk svar fra 200 personer. 137 har pasienterfaring, 44 har pårørendeerfaring, og 19 har
kombinert erfaring. Siden de 19 har svart både på spørsmål om sin egen erfaring, og på
spørsmål om erfaring som pårørende, er det totale antall svar på flere av spørsmålene over
200.
De fleste informantene mottok flere ulike typer tjenester. Samlet sett var det 39 % som mottok
polikliniske tjenester fra spesialisthelsetjenesten og 34 % som mottok kommunale tjenester.
21 % hadde erfaring med døgninnleggelser, og 6 % fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB) (se figur 1).
Det er dermed en god fordeling mellom personer som oppgir at de mottar kommunale
tjenester og spesialisthelsetjenester, noe som er representativt for målgruppen vi ønsket å nå.
Det er imidlertid få informanter med erfaring fra spesialisert rusbehandling.

Erfaring med helsetjenester
6
34
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Kommunale tjenester

Døgn

Poliklinikk mm.

TSB

Figur 1. Oversikt over hvilken erfaringsbakgrunn pasientene hadde, omregnet til prosent.
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3. Resultater
3.1 Hvor mange har en (fungerende) IP?
Det første spørsmålet i selve undersøkelsen var om informantene hadde fått tilbud om en IP,
og om de hadde en fungerende IP som var i aktiv bruk.
Resultatene her viste at et mindretall av informantene, 13 %, hadde en fungerende, oppdatert
plan (se figur 2).

Har du en IP?
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Aldri forespurt

Fikk avslag

Takket nei
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Ikke i bruk

Ja, i aktiv bruk

Figur 2. Oversikt over andel som har og ikke har fungerende plan, og årsaken til dette.

3.1.1 39 % oppgir at de aldri har blitt forespurt om IP, til tross for at de er i målgruppen.
I de åpne svarene utdypes dette. Noen forteller at de aldri har fått informasjon i det hele tatt,
og ikke visste at IP var et tilbud de hadde krav på:
Synes det er vanskelig å begripe i etterkant at jeg som tidligere langvarig og alvorlig psykisk
syk, eller min familie ikke fikk noe tilbud eller info. Først gjennom sosialfaglige studier har
jeg blitt gjort oppmerksom på lovfestet rett til IP.

Oppsiktsvekkende at dette er et tilbud som eksisterer, men som jeg aldri har fått tilbud om - til
tross for at jeg har vært oppfulgt både gjennom BUP og DPS, samt andre offentlige
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institusjoner som voksen. Dette kunne vel ha gjort situasjonen mer forutsigbar og rettighetene
mine tydeligere

Det har aldri dukket opp spørsmål om IP fra verken fastlege, DPS eller
spesialisthelsetjeneste.
En person forteller at hun ikke ble informert om IP, og at behandler i tillegg har journalført at
dette ikke var aktuelt, uten at personen selv ble forespurt:
Synes det er enda mer skremmende at noen bevisst har krysset av på ‘ikke aktuelt’ da jeg i
etterkant har snakket med familien om hvor fint det hadde vært da jeg trenger/trengte struktur
og målsettinger.

3.1.2 4 % sier at de har bedt om IP, men har fått avslag.
Et klart mindretall av informantene, 4 % (totalt 9 personer), sier at de selv, eller personen de
er pårørende til, har ønsket seg IP, men fått avslag. Dette er få personer, men informasjonen
som er gitt som svar på det åpne spørsmålet, forteller om store personlige belastninger for
dem det gjelder, både for personen selv og de pårørende:
Kommunen har mottatt søknad om IP for over et år siden, (dette gjelder et barn med
sammensatte behov), men har ennå ikke laget en IP. (…) Jeg fungerer derfor i praksis som
koordinator selv, og har gjort dette i snart 4 år. Dette har gått på bekostning av mye annet og
er krevende med stadig utskiftning av kontaktpersoner hos de ulike instansene (…). Har
inntrykk av at IP og koordinator bare fungerer «på papiret» (…).

Som pårørende har jeg bedt om det, men blir møtt med taushet.

Jeg har mast om IP i mange år, men personalet vegrer seg

Savner IP for langvarig alvorlig syk sønn.
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Vi har tidligere blitt nektet både individuell plan, men også kriseplan. Sistnevnte må jeg si at
var, vel, helt krise. Å stå uten kriseplan (evt. krisedelen av IP) var veldig sårbart, gjorde det
vanskeligere for både pårørende og pasient å bli tatt på alvor. Det var et verktøy vi brukte
aktivt tidligere og hadde god erfaring med. Som pårørende fikk jeg også mitt pass påskrevet
for å krisemaksimere, være vrang og ikke vise "nok kjærlighet og tro på helbredelse" ved å
kreve at vi skulle ha en kriseplan. Needless to say kanskje, så gikk det veldig, veldig dårlig, og
kriseplanen kom tilbake etter to brutale sykdomsforløp med langvarige innleggelser.

Mitt ønske om IP ble avvist, og jeg våget ikke spørre på nytt.

Jeg opplever at NAV har motvilje til å jobbe med en IP, pga. arbeidet det medfører. Min
Ruskonsulent på NAV opplyste meg om at det ikke er så viktig med en IP og at det egentlig
ikke har noe å si. Helt hårreisende. Jeg har gitt opp IP. Orker ikke.

3.1.3 7 % sier at de selv takket nei til IP.
IP skal som hovedregel ikke utarbeides dersom ikke pasienten selv ønsker en plan, og
pasienters motstand mot planen oppgis ofte av helsearbeidere som begrunnelse for at ikke
flere av brukerne har en IP.
Det er derfor interessant at bare 7 % av våre informanter sa at de selv ikke ønsket en IP. Ut fra
svarene på de åpne spørsmålene fremkommer det også disse har hatt en IP tidligere, som ikke
har fungert, og at dette er en vesentlig grunn til at de har sagt nei til senere forespørsler.
At personen selv ikke ønsker en IP er selvsagt heller ikke til hinder for at hjelpere kan finne
andre måter å samordne tiltak på, innenfor pasientens ønsker:
I vårt tilfelle ønsket ikke NN en IP, men det er laget en plan med samme innhold som en IP,
samme overskrifter og tema.

3.1.4 35 % sier at det har blitt laget en plan, men at denne ikke er oppdatert eller i bruk.
Godt over en tredjedel av informantene sier at det er laget en plan en gang, men at denne ikke
er i bruk. Manglende oppfølging av planer, og problemer knyttet til dette, var noe av det som
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hyppigst beskrevet som svar på de åpne spørsmålene, og mange beskrev at når planen ikke
følges opp, betyr det i praksis at de ikke har noen plan:
Vitsen med IP faller bort når ikke den brukes aktivt eller følges opp av de ulike instanser.
Jeg har IP men den følges ikke!!! Koordinator har aldri gjort noe!!
Jeg opplevde at den planen ble jobbet med noen få ganger, og så lagt bort, plukket opp av
"ny" koordinator og heller ikke fulgt opp. Det har ikke vært noe hjelp i det for meg, og jeg
husker knapt hva som var så bra med å ha den. Har fått et negativt bilde av hele greiene fordi
det aldri har vært noe annet enn masse engasjement i 1-3 møter med koordinator som f.eks.
ønsket seg IP på et ansvarsgruppemøte for så at den forsvinner og at ingen verken har sett på,
brukt den eller ferdigstilt noe innen neste møte 6 mnd. etterpå.
Jeg vet jeg har hatt IP tidligere da jeg var innlagt over flere år på DPS, men vet ikke om jeg
har denne fremdeles og kan ikke huske hva som ble beskrevet der heller, mener det er minst 5
år siden temaet IP i det hele tatt er nevnt, men jeg ønsker egentlig mer aktiv bruk av en slik
plan og delta i utforming av den.

Jeg fant selv ut om IP og leste meg opp på det. Etter jeg hadde fått en forståelse for hva det er
spurte jeg behandler om det var aktuelt for meg. Fikk til svar at det var en veldig god ide da
jeg har sammensatte plager og får hjelp fra flere steder (har mottatt hjelp fra
spesialisthelsetjenesten, kommunen og NAV siden 2013). Etter planlegging der jeg selv var
svært aktiv og utarbeidet målsettinger for planen som jeg (og hjelpeapparatet for øvrig) syns
er aktuelt, samt satte opp tiltak med noe hjelp fra innspill av de ulike instansene, avholdt vi et
møte og satte opp en IP. Men det ble aldri snakket om igjen eller fulgt opp tross etterspørsel
fra meg. Planen vi satte opp er fortsatt aktuell for meg og jeg jobber fremdeles mot målene og
har nådd noen, men dette gjør jeg kun på eget initiativ og uten den hjelpen som ble skissert.
Dårlig samarbeid og kommunikasjon mellom tjenestene.
IP blir ikke brukt av ansvarsgruppa.
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Jeg og psykologen fulgte opp IP, men kommunen la den i en skuff. I 2017 kunne de søkt om
opptrappingsmidler, men de hadde ikke kunnskap om opptrappingsplanen engang. Jeg fikk
beskjed om at de ikke hadde noe tilbud til meg. Og ingen vilje til å skape tilbudet jeg trengte.

Jeg mener å huske at vi, for omtrent 15 år siden, så vidt pratet om IP og skrev noe, men at vi
aldri kom i gang med den ordentlig. Jeg hadde lyst på en, men jeg trengte ting på planen som
liksom føltes så "storforlangende", så jeg turte ikke å si det - de ville aldri ha forstått
behovene og ønskene mine, følte jeg.
Min sønn har fått utarbeidet en IP men tiltakene i den ble aldri satt i gang.

Noen beskriver at utfordringene handler om manglende samarbeid mellom instanser, stor
utskiftning av hjelpere, mangel på systematiske rutiner (inkludert oppnevning av koordinator)
og problemer med å få til en kontinuitet:
En IP kunne vært et flott hjelpemiddel. Den burde ha blitt evaluert jevnlig, noe den sjelden
blir. Sånn jeg har opplevd det med tidligere planer, er at det virker veldig bra og ryddig når
man setter opp planen. Men når planen er ferdig stopper det der. Det viser seg ofte å være
vanskelig å få alle instanser i ansvarsgruppe til å samarbeide om en individuell plan. Som
igjen fører til dårlig oppfølging.
Mye av grunnen til at IP ikke funket for meg var at flere av samarbeidspartnerne ble hyppig
byttet ut, spesielt saksbehandlerne i NAV. Ingen samarbeidet og fra ett møte til et annet kunne
flere av hjelperne være byttet ut, uten at noen var oppdaterte på noe som helst.
IP ble laget etter påtrykk fra en behandler for å sikre god oppfølging videre. Personen er
mindreårig. Virket som kommunen følte de måtte, men fulgte aldri opp, sykdom og ingen som
tok tak videre. Merkelig opplegg, skremmende!
Det ble aldri et møte eller samarbeid med de ulike aktørene, dvs. NAV, psykolog, lege,
veileder.
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Andre beskriver at de opplever en motstand eller vegring hos helsepersonell mot å bruke
planen som verktøy.
Ønsker IP, og at den blir fulgt. Har hatt IP i over 1 år uten at den har blitt fulgt opp eller
brukt av hjelpepersonell og deltagere. Helsetjenesten vil ikke bruke IP, noe som er
problematisk for meg som bruker. Har fått ny IP nå, som enda ikke er blitt tatt i bruk, og jeg
har heller ikke skrevet samtykkeerklæring eller fått velge deltakere selv. IP fungerer ikke som
det skal, pga. helsetjenestenes motstand mot å bruke den.

Om IP planen hadde blitt fulgt og evaluert så tror jeg planen hadde vært veldig nyttig.
Føler helsepersonell syntes det er for tungvint å bruke den.
Skremmende at fagpersoner kan nekte å påta seg oppgaven.
IP fungerer delvis nå etter at hun kom i bolig.
Fagpersoner ignorerer mye av det som er nedskrevet, kan virke som de tror det som er vedtatt
bare er tull.
Enkelte peker på at årsaken til motstanden hos helsepersonell, i tillegg til manglende
systemer, kan være manglende kompetanse og at planene blir for omfattende og tungvinte til
praktisk bruk:
Jeg er kjent med at både 1. og 2. linjetjenester huker av for at de har spurt bruker om IP er
ønskelig, men at bruker svarer nei, i sine ulike fagsystemer. Jeg tror grunnen er at hjelper
ikke ser nytteverdien av dokumentet, troen om at bruker ikke nyttiggjør seg av planen, og gjør
selve IP-en langt vanskeligere enn nødvendig. Prosessen blir fryktstyrt og nok en ting som
krever ressurser. Dette er en misforståelse. Frem med tusj og serviett, ikke 11 sider med vrøvl,
og kall det heller «Min Plan».
Min oppfattelse av IP er at det er for omfattende, for utilgjengelig å bruke og blir noe som
gjøres uten å ha noen videre betydning i behandlingen.
Jeg har IP men kommunen har ikke kompetente ansatte så det har aldri skjedd noe med IP på
3 år. Jeg har blitt dårligere fordi IP ikke er verdt papiret det er printet på. Søplesystem.
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Flere av informantene har imidlertid nyttige innspill om hvordan planen kunne vært mer
nyttig, og fungert bedre:
IP burde vært mer fulgt opp i kommunene. Det burde vært tilsyn på evalueringstid, slik at
dette ikke ble nedprioritert arbeid.

Jeg tenker at planen bør være mye mer forpliktende. Begge veier selvsagt. Det bør være et
administrasjonsverktøy som gjør det lettere for meg og de som skal hjelpe meg.

Skulle vært betingelser for alle involverte parter hvor mange samarbeidsmøter som var
stipulert for 1 år. F.eks. ett år klarte vi gjennomføre 5-6 IP tverrfaglige samarbeidsmøter.
Året etter, selv pga. min sykdom, gjennomførte vi ett, 1. Det året fikk jeg tilbakefall.

3.1.5 13 % av informantene sier at de har en oppdatert plan som er i aktiv bruk og fungerer.
Dette er et lavt tall, særlig siden IP er en lovpålagt tjeneste. Det positive er imidlertid at for de
som har en IP, ser den ut til å fungere godt og etter hensikten:
Føler meg heldig som har hatt min IP i mange år, som har fungert godt og vært levende. Den
har fungert godt både når det har vært fremgang og når jeg har hatt dårlige perioder. Jeg
føler virkelig det det er MIN plan!
Jeg er på ingen måte i tvil om at en trygg primærkontant/koordinator og en aktiv bruk av plan
(særlig kriseplan) er grunnen til at personen jeg er pårørende for lever i dag.
Bare gode erfaringer. Har et godt team rundt meg. IP er viktig og en trygghet for meg.
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3.2 Begrunnelser for å takke nei til IP
Syv prosent av informantene sier de har takket nei til IP. Noen beskriver at de tidligere har
takket nei til en plan, men nå har forsøkt på nytt og har en plan. Andre sier at de tidligere har
hatt plan, men nå har takket nei. Det kan derfor være noe uoverensstemmelse i tallene over
hvor mange som sier de har takket ja og nei, siden noen har gjort begge deler.
Grunnene til å takke nei varierer og er sammensatte (se figur 3), og de fleste informantene har
krysset av for flere svaralternativ her.

Begrunnelser for å avslå IP
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Figur 3. Begrunnelser for å takke nei til IP, oppgitt i prosent.
Det er likevel interessesant at de fleste oppgir at det er forhold ved hjelpesystemene som gjør
at de ikke ønsker IP. Gjennom de åpne svarene blir det tydelig at mange har hatt en plan
tidligere, som ikke har fungert, og at de på grunn av denne erfaringen er blitt skeptiske.
Bare 3 %, to pasienter og en pårørende, sier at grunnen til at de ikke ønsker IP er at de ikke
ønsker at hjelperne skal samarbeide, og også i disse tilfellene er det tydelig at det er tidligere,
negative erfaringer som gjør at de ikke har tiltro til de aktuelle hjelperne.
Det er ingenting i disse svarene som tyder på at ikke informantene våre syns IP er en god ide
– hvis den hadde fungert etter hensikten, og blitt brukt slik den er ment å brukes.
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3.2.1 20 % sier at grunnen til at de ikke ønsker IP er manglende informasjon.
IP skal være pasientens plan, og basert på informert samtykke. Hvis personen ikke får nok
informasjon, blir det umulig å ta et godt, informert valg:

Jeg opplever infoen for utydelig. Jeg får ikke tak på hva det er, og om det er noe jeg burde
hatt. Jeg har blitt spurt om jeg har, eller om jeg trenger. Men derfra så stopper det.

3.2.2 18 % sier at de ikke ønsker en IP fordi den ikke er tilpasset dem og deres behov.
Hensikten med en IP er nettopp at planen skal være individuell, og ta hensynet til den enkeltes
personens unike og sammensatte behov. Når det ikke skjer, oppleves planen lite nyttig, eller
den virker mot sin hensikt:
IP oppleves av pasienten som en plan som eies av tjenesteapparatet, og ikke av hen selv.
Planen søker å oppfylle hva behandler og tjenestetilbud anser som viktig og riktig å oppnå.
Det er ganske langt unna hva pasienten selv uttrykker at er hens behov.
Føler at ingen av fagfolkene bryr seg noe om det som jeg skriver i planen. Fagfolkene bryr
seg ikke så mye om det som jeg sier. Føler at jeg ikke blir hørt og trodd.

Jeg synes det er et meningsløst verktøy for meg, da jeg opplever det er mer for å trygge de
rundt. Opplever at det er pjatt og ikke noe virkemiddel som fungerer for meg.

Jeg så ingen potensiell nytte av planen, dels fordi det var åpenbart at det endringsbehovet jeg
hadde i relasjon til kommunal helsetjeneste, som dreide seg om økt timebruk, uansett ville bli
avvist, og jeg ønsket ikke sette mitt navn på det som nødvendigvis ville bli en mangelfull plan.

Plan ble ikke tatt på alvor eller forstått av dem som skal hjelpe til med å sette den opp.

Skjønner ikke greia med IP. Da jeg hadde det, hjalp den meg jo ikke til noe. Jeg opplevde at
det var mest kontaktpersonen i kommunehelsetjenesten som ville ha IP på meg. Vi brukte
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mange timer på å krangle om det skjemaet og det var timer vi kunne brukt til å heller snakke
om andre ting jeg trengte å snakke om. Og nå etter noen år så har jeg fått hele IP-greia i
vrangstrupen. Selv om jeg har nye kontaktpersoner som ikke tvinger meg til å jobbe med IP,
så blir jeg irritabel og får angst av ordet "individuell plan".
Jeg blir ennå redd for at noen skal tvinge meg til å ha det, og at de skal skrive opp regler for
hvem av hjelperne som har ansvar for å hjelpe meg med sånn eller slik, og at hjelperne
kommer til å oppføre seg kjemperigid på å skille mellom deres arbeidsoppgaver. F.eks. at den
ene plutselig kan si nei til å følge meg til tannlegen fordi det står ikke i IP-en at h*n har den
oppgaven. Mens h*n kunne gjøre det hvis det passet sånn FØR det ble skrevet ned i IP-en.
Det ble veldig rigid da jeg hadde den forrige kontaktpersonen. Den individuelle planen kan
gå og ta seg en bolle.
Jeg ser det er et godt verktøy for mange. For meg blir det svada, og opplever at det er kun for
å ha «noe» håndfast for at de skal ha gjort plikten sin på ansvarsbiten. Jeg hjelper meg selv,
til krisen inntreffer, og da er planen ineffektiv, og det er allerede for sent å bruke den. Jeg
kunne ønske det var mer hva jeg faktisk hadde behov for, og at jeg turte å si det uten
besserwisser fagpersonalet som ALLTID vet best. Jeg er i friske perioder svært
velfungerende, og liker ikke da som ellers å bli
behandlet som et umyndig barn. (…)

3.2.3 16 % sier at de ikke ønsker IP fordi de opplevde at det fulgte mange krav med planen
og at de måtte gjøre ting de ikke orket/var frisk nok til/ville.
Hensikten med IP er å tilby brukeren godt koordinerte og sammenhengende helsetjenester.
Dette er altså et verktøy som skal sikre pasientens rett til hjelp, og organisere hjelperne. Til
tross for dette vet vi at planene noen steder brukes for å stille krav til brukeren, slik at dette
oppleves som en ekstra belastning. Dette beskrives også i flere av de åpne svarene:
Jeg ble fullstendig nedkjørt av de ulike tiltakene jeg måtte gjennomføre.

Det har aldri vært en koordinator for IP. Hovedfokuset har vært hva jeg kan gjøre i enhver
situasjon og dermed ikke noe å koordinere mellom de ulike instansene. IP har vært en byrde
fordi den brukes mot meg når jeg ikke har fulgt den. Når jeg har takket nei til å lage ny IP er
det som om jeg takker nei til en viktig sikkerhetsline og dermed takker nei til å bli ivaretatt.
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3.3 Hvordan beskrives planene?
Vi ba de som hadde en plan, enten de var fornøyde med den eller ikke, om å beskrive enkelte
grunnleggende forhold med planen, som om de hadde fått velge koordinator selv, om de selv
hadde fått velge egne mål, involvering av pårørende, osv. (se figur 4).

Hvordan beskrives planen?
Totalt: Pårørende er involvert etter pasientens ønsker.
Pårørende: Jeg er involvert etter pasientens ønsker.
Pasienter: Pårørende er involvert etter mine ønsker.
Relevant og viktig
Hjelperne samarbeider bedre
Får tjenestene på planen
God kontakt med koordinator
Velge koordinator
Får hjelp til å nå målene
Målene handler om det viktige i livet
Selv valgt mål
0%

10 %

20 %

Ja

Nei

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 % 100 %

Figur 4. Beskrivelse av grunnleggende forhold ved egen/pårørendes IP.

3.3.1 Valg av mål, planen handler om det viktige livet, og oppleves viktig og relevant.
62 % av informantene sier at de selv har fått velge målene på planen. 49 % sier at målene
handler om det som er viktig i deres liv, og bare 32 % opplever planen som viktig og relevant.
IP er en plan som skal sikre brukerne nødvendig hjelp til å nå viktige mål i eget liv. I Forskrift
om habilitering og rehabilitering, Individuell plan, §19a står det at en individuell plan skal
inneholde en «oversikt over pasientens/brukerens mål, ressurser og behov for tjenester». I
Helsedirektoratets veileder for rehabilitering, habilitering og individuell plan, 13.1, står det at
formålet med en individuell plan er å «sikre pasient/brukers medvirkning og innflytelse» og at
«Tjenestemottakerens mål, ressurser og helhetlige behov for tjenester skal danne grunnlag for
valg og prioritering av tiltak i planen.». Av dette følger at det er pasienten/brukeren selv som
skal avgjøre hvilke mål de har i sitt eget liv, og at dette burde vært tilfelle i alle utarbeidede
planer.
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Et annet av formålene med individuell plan, ifølge Helsedirektoratets veileder for
rehabilitering, habilitering og individuell plan, 13.1, er å «sikre at pasient/bruker får et
helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud». At bare 38 % sier de får hjelp til å
nå målene på planen, og 44 % sier de får tiltakene på planen, er ikke overraskende sett i
sammenheng med opplysningene om at planene ikke blir fulgt og evaluert. Samtidig er det
alvorlig at omtrent 60 % sier de ikke får den nødvendige hjelpen, sett i sammenheng med
Helsedirektoratets oppgitte hensikt med individuell plan.

3.3.2 Koordinator.
Arbeid med individuell plan er et personlig arbeid, og god gjensidig kontakt er avgjørende for
et nyttig samarbeid og godt resultat. Det gir derfor grunn til bekymring at bare 17 % sier de
selv har fått velge koordinator for sin individuelle plan, og under halvparten, 42 %, sier de har
en god kontakt med koordinator.

3.3.3 Involvering av pårørende
37 % av de pårørende og 43 % av pasientene i denne undersøkelsen, 41 % totalt, oppgir at de
pårørende er involvert så mye som pasienten selv ønsker det.
Det er interessant at tallene er så like, og at både pårørende og pasienter mener at pårørende
burde vært involvert mer. Selv om dette kan tolkes på mange måter, tyder dette på at det ikke
manglende interesse fra verken pasienter eller pårørende som er den viktigste grunnen til
manglende pårørendeinvolvering, men heller at pårørende ikke blir spurt og inkludert.
Det er helsepersonell sitt ansvar å spørre pasienten om hen ønsker at pårørende skal
involveres, og om de pårørende selv ønsker dette. Hvis begge parter ønsker det, skal
pårørende inviteres inn i samarbeidet. I forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell
plan, §16, står det at «Pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den utstrekning
pasienten/brukeren og pårørende ønsker det». Det betyr at kravene i forskriften brytes i
omtrent 60 % av de beskrevne tilfellene.
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3.4 Blir planen evaluert?
En IP skal være et aktivt arbeidsverktøy, og for at den skal fungere som dette, er det helt
avgjørende at den blir regelmessig evaluert. I helsedirektoratets veileder om IP står det at
«Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy i koordinering og
målretting av tjenestetilbudet».
Vi spurte derfor informantene om når planen deres var blitt evaluert sist (se figur 5).

Når ble planen sist evaluert?

21

44
11

9
14

0 - 6 mnd siden

6 - 12 mnd siden

1 - 2 år siden

2 - 4 år siden

Ikke i aktiv bruk

Figur 5: Oversikt over når planen sist ble evaluert.
Omtrent en tredjedel, 32 % sier planen har blitt evaluert det siste året. Dette svaret inkluderer
også de som sier at de nettopp har fått en ny plan, og hvor planen foreløpig ikke er tatt i bruk.
Dette stemmer godt med det informantene sier om at planer blir laget, men ikke evaluert eller
brukt.
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3.5 Oppleves planen som nyttig?
Det siste åpne spørsmålet vi stilte, var om planen opplevdes nyttig (se figur 6).

Oppleves planen som nyttig?

9
20

48

22

Helt unyttig

Nokså unyttig

Litt nyttig

Veldig nyttig

Figur 6. Oversikt over prosentandel som opplever planen som nyttig.

Omtrent en tredjedel, 29 %, oppgir at de opplever planen som litt eller veldig nyttig, mens
70 % sier planen er helt eller nokså unyttig.
Disse svarene stemmer godt med det informantene tidligere har oppgitt. Det er rimelig å anta
at de som har en oppdatert plan som brukes aktivt og er utformet etter deres mål, opplever den
som nyttig, mens de som ikke har en oppdatert plan, opplever den helt eller delvis unyttig.
Det er imidlertid viktig å være klar over at ingen av informantene uttrykker noen form for
misnøye med en plan som brukes slik retningslinjene sier at en IP skal brukes. Videre er så
godt som alle informantene positive til ideen om individuell plan. Flere sier spesifikt at hvis
den hadde blitt fulgt opp og evaluert, hvis de hadde fått de tilbudene de hadde behov for, blitt
hørt og tatt med på råd, så hadde dette vært flott. Det er når planen misbrukes eller ikke
brukes i det hele tatt at det oppleves meningsløst og destruktivt for brukere og pårørende.
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4 Oppsummering og avslutning
IP er en lovpålagt tjeneste som alle pasienter med behov for varige og sammensatte tjenester
har krav på. Samtidig finnes det lite norsk forskning på hvordan dette verktøyet fungerer i
praksis, og om pasientene får de rettighetene de har krav på.
Dette er en uformell undersøkelse, og resultatene må derfor anses som usikre. Samtidig har vi
fått svar fra 200 informanter, og de gir nyttige og viktige tilbakemeldinger om hva som
fungerer og ikke fungerer.
Hovedbudskapet fra våre informanter er at når IP brukes etter hensikten, er det et godt og
nyttig verktøy som gir god hjelp.
Samtidig er det et mindretall av informantene som opplyser om at de har en IP som faktisk
fungerer etter hensikten, og at planen da blir verdiløs og ubrukelig.
Det fremkommer også opplysninger i de åpne svarene om svært mangelfulle tjenester, og
enkelte beskriver situasjoner som ut fra deres beskrivelse fremstår som direkte lovbrudd.
Oppsummert peker informantene på tre hovedproblemer som gjør at IP ikke fungerer etter
hensikten:

4.1 Mangel på gode systemer og rutiner for samarbeid og oppfølging
Informantene beskriver at mangel på gode rutiner for samarbeid, både innen samme
tjenestenivå og mellom tjenestenivå, gjør at arbeidet med IP ikke fungerer. De beskriver også
mangel på rutiner og systemer, planer som ikke blir evaluert, stadige utskiftninger av ansatte,
og at ingen egentlig har ansvaret for at planen blir fulgt opp.
Nettopp denne type utfordringer (mangel på sammenheng, koordinering, osv.) var noe av
begrunnelsen for at IP ble innført som en rettighet, og utfordringer som det var meningen at IP
skulle bidra til løse.
Retten til IP løser imidlertid ikke problemet i seg selv, særlig ikke når det bare registreres om
kommunen har opprettet en IP, ikke om planen blir evaluert og fulgt opp.
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4.2 Mangel på tilpassede og tilstrekkelige tjenestetilbud
Under halvparten av informantene forteller at de får de tiltakene som står på planen, og/eller
at de får hjelp til å nå målene sine. Mangel på tilpasset og tilstrekkelig hjelp og oppfølging er
et gjennomgående tema også i de åpne kommentarene.
Det kan være flere ulike grunner til dette. Mangel på kommunikasjon og gode rutiner for
oppfølging er sannsynligvis medvirkende til at behov ikke blir registrert og fulgt opp.
Det kreves også kompetanse for å vurdere behov, noe flere av informantene er inne på. Hvis
den som skal vurdere behovet ikke har nok kompetanse, faglig og relasjonelt, til å gjøre en
slik vurdering, vil ikke behovene bli registrert og kan derfor ikke bli dekket.
Selv i de situasjonene hvor behovene er vurdert og registrert, og kanskje også nedskrevet i en
plan, er det ingen garanti for at brukerne får det de har krav på, ofte fordi tjenestestedet
(gjerne en kommune) ikke har nok økonomiske og/eller faglige ressurser.

4.3 Mangel på samarbeid med, og relasjoner til, brukere og pårørende
Arbeid med personlige mål og utvikling krever et godt samarbeid. De informantene som
forteller om gode og fungerende planer, understeker betydningen av å bli sett, hørt og tatt på
alvor, og viktigheten av godt samarbeid mellom dem selv og hjelperne, og mellom ulike
hjelpere.
Motsatt forteller flere av de som ikke har en fungerende plan, og som ikke får de tjenestene de
har behov for, om mangel på kommunikasjon, om dårlig samarbeid, og at hjelperne ikke hører
på dem, tar dem på alvor eller tar hensyn til deres behov.
Både pasienter og pårørende sier også at pårørende i liten grad blir involvert, og at det er
behov for bedre samarbeid med pårørende i de tilfellene det er aktuelt.
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5 Anbefalinger
Som nevnt flere ganger tidligere, er dette en uformell undersøkelse, og resultatene må derfor
vurderes som usikre. Svarene fra informantene gir likevel relevant og viktig informasjon, som
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse mener bør følges opp videre:
•

Det er behov for mer forskning, både kvalitativ og kvantitativ på hvordan systemet
med IP fungerer, og hva som skal til for at det skal fungere bedre.

•

Det er nødvendig med bedre registrering av bruk av IP. Ikke bare på om IP er
utarbeidet, men også om når den sist ble evaluert, og hvor mange
møtepunkter/samarbeidsmøter det er per år. Slik det er nå, blir kommunene målt på
om de en gang har laget en IP, ikke på om planen faktisk fungerer.

•

Det er nødvendig med bedre systemer i for å sikre samarbeid mellom ulike tjenester.
Dette samarbeidet må bli mer forpliktende enn det er i dag, og hjelpere må ha
praktiske rammer (tid og tilgjengelighet) slik at det faktisk er mulig for dem å
samarbeide. Mange helsearbeidere, særlig i spesialisthelsetjenesten, opplever at hvilke
koder de kan sette på arbeidet de gjør, og hvilken finansiering dette utløser, i stor grad
påvirker hvilke oppgaver de kan prioritere i hverdagen. Det bør derfor vurderes om
kodesystemet i større grad kan belønne økt samarbeid, også på tvers av tjenestenivåer.

•

Det er nødvendig med nok ressurser for å sikre at brukerne får de tjenestene de har
krav på og rett på. Per i dag kan brukere sette opp hva de ønsker på en IP, og noen
ønsker vil selvsagt falle utenfor det de har rett på. Det bør imidlertid lages et system
som sikrer kvaliteten på den enkelte IP, og på at brukerne faktisk får de tilbudene de
har behov for og krav på i tråd med formålet med individuell plan.

•

Det bør utvikles registreringssystemer som kan fange opp alle tilfeller hvor
tjenestestedene ikke kan tilby brukere de tjenestene de har krav på og behov for, enten
det er på grunn av manglende kompetanse, manglende ressurser, feil disponering av
ressurser eller annet.
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•

Det er behov for mer kunnskap og kompetanse i helsetjenesten, særlig kommunene,
både om hva IP er, retten til IP og hvordan en IP skal følges opp.

Det er også behov for økt kompetanse i helsetjenestene om hva en IP ikke er, slik at den ikke
misbrukes. I Helsedirektoratets veileder for rehabilitering, habilitering og individuell plan,
13.1, står det at formålet med IP er å:
-

Sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset
tjenestetilbud
Sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse
Styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt
pårørende
Styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer

Når informanter opplyser om at planen ikke blir brukt til å koordinere tjenester, men heller til
å stille økte krav til dem selv og deres mestring, er dette dermed direkte i strid med formålet
til individuell plan.
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6 Vedlegg. Tabeller med oversikt over alle spørsmål og svar.

Hvem er informantene?
137 har pasienterfaring
44 har pårørendeerfaring
19 har kombinert erfaring

Kommunale
psykiske
helsetjenester

Spesialisthelsetjeneste, Spesialisthelsetjeneste, Tverrfaglig
avdeling, innleggelse

poliklinikk, ambulant
team, andre samtaler.

spesialisert
rusbehandling
(TSB)

Pasient

94

49

96

15

Pårørende

25

24

37

5

Sum

119

73

133

20

%

34

21

39

6
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1. Har du en IP?

Pasienter:
Pasienter Pårørende Sum %
Nei, jeg har aldri blitt spurt om jeg ønsker

62

23

85

39

7

2

9

4

Nei, jeg har blitt spurt, men takket nei

15

2

17

7

Ja, det har blitt laget en plan en gang, men

56

20

76

35

15

15

30

13

en IP
Nei, jeg har ønsket meg en IP, men fikk
avslag

den er ikke i bruk
Ja, jeg har en plan som blir jevnlig evaluert
og er i aktiv bruk
SUM:

217
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2. Hvis du har takket nei til IP, hvorfor gjorde du det?

Pasienter Pårørende Sum: %
Jeg fikk lite informasjon, og visste ikke nok

6

13

19

20

9

8

17

18

9

7

16

16

Jeg likte ikke personen som var koordinator

2

3

5

5

Jeg opplevde å være for syk til at dette var

6

4

10

10

10

2

12

12

2

1

3

3

14

1

15

15

om hva dette var
Jeg opplevde ikke at planen var tilpasset meg
og mine mål
Jeg opplevde at det fulgte mange krav med
planen, at jeg måtte gjøre ting jeg ikke
orket/var frisk nok til/ville

aktuelt for meg
Jeg opplevde å være for frisk til at dette var
aktuelt for meg
Jeg ønsker ikke at hjelperne mine skal
samarbeide
Annet:
Sum:

97
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3. Hvis du selv har en IP, enten du opplever den som nyttig eller ikke, hvordan vil
du beskrive din IP?
Pasienter Pårørende Sum:

% %

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja Nei Ja Nei

Jeg har selv fått velge mine mål

53

25

20

18

73 43

63 37

Jeg opplever at målene handler om

37

40

19

18

56 58

49 51

28

49

15

22

43 71

38 62

Jeg har selv fått velge koordinator

14

64

5

31

19 95

17 83

Jeg opplever å ha god kontakt med

35

45

13

21

48 66

42 58

36

41

14

23

50 64

44 56

20

46

8

26

28 72

28 72

25

51

11

25

36 76

32 68

33

43

15

26

48 69

41 59

det som er viktigst i livet mitt nå
Jeg får hjelp til å nå målene på
planen

koordinator
Jeg får de tjenestene/tiltakene som
står på planen
Planen gjør at hjelperne mine
samarbeider bedre
Jeg opplever planen som relevant og
viktig i hverdagen min
Jeg opplever at mine pårørende er
involvert så mye som jeg selv ønsker
det
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4. Hvis du har en IP, når ble planen sist evaluert?

Pasienter Pårørende Sum

%

Ble evaluert for 0-6 mnd. siden.

13

10

23

21

Ble evaluert for 6 – 12 mnd. siden

7

5

12

11

Ble evaluert for 1-2 år siden

7

3

10

9

Ble evaluert for 2-4 år siden

13

2

15

14

Har aldri blitt evaluert/er ikke i aktiv bruk

31

17

48

44

Sum

108

5. Hvis du har en IP, opplever du den som nyttig?

Pasienter Pårørende Sum
Nei, den er helt unyttig

31

14

45

48

Nei, den er nokså unyttig

13

8

21

22

Ja, den er litt nyttig

13

7

20

21

Ja, den er veldig nyttig

1

7

8

9

Sum

94
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