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Navn på tjenesten

Koordinerende Team. Enhetsleder HRO, NAV, helsesøster, psykiatrisk sykepleier,
avdelingsleder hjemmebaserte tjenester, kommunefysioterapeut, ergoterapeut, fagleder
tjenesten for funksjonshemmede.

Beskrivelse av
tjenesten

Koordinerende Team skal: være adresse for henvisninger til (re)habilitering, registrere
rehabiliteringsbehovet i kommunen, sikre at individuelle planer utarbeides og
gjennomføres, sikre at ansvarsgrupper dannes, sikre samarbeid mellom kommunen og
helseforetak/hjelpemiddelsentral, fremme tverretatlig samarbeid, drive
kompetanseutvikling, være oppdatert i forhold til lovverk og praksis, ha oversikt over
kommunale tjenester og andre samarbeidspartnere, forebygge at personer i faresonen
får behov for rehabilitering. Teamet har møter en gang i måneden.

Målgruppe
Kriterier/vilkår
Pris for tjenesten
Mer info

Alle med behov for rehabilitering.
Det stilles ikke spesielle vilkår for å motta tjenesten. Alle som selv ønsker det, og /eller
blir henvist av andre, vil bli vurdert.
Gratis
Se kommunens hjemmeside: www.folldal.kommune.no

Samarbeidspartnere

2. og 3. linjetjenesten

Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og
regelverk

Lov om helsetjenester i kommunene, Pasientrettighetsloven, Lov om grunnskolen og
den videregående opplæringa, Helsepersonelloven, Lov om sosiale tjenester, Lov om
etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, Lov om barneverntjenesten, Lov om
folketrygd, Forskrift om habilitering og rehabilitering, Forskrift om individuelle planer

Om søknadsprosessen
Veiledning - hvordan Må fylle ut henvisningsskjema til koordinerende team. Dette kan man få hjelp til av
få utført eller motta noen som arbeider i Helse, rehabilitering og omsorg.
tjenesten
Søknadsskjema
Søknaden sendes til
Søknadsbehandling
Saksbehandlingstid
Klagemulighet

http://www.folldal.kommune.no
Koordinerende Team v/ leder
Behandles fortrinnsvis i Koordinerende Team. Ved hastesaker behandles
søknad/henvisning av leder i Koordinerende Team.
Muntlig tilbakemelding innen en uke
Kan klage til Folldal kommune v/enhetsleder HRO. Hvis man fortsatt får avslag, må
klage sendes til Fylkesmannen /Fylkeslegen.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Ansvarlig leder
Kontaktperson

Helse, rehabilitering og omsorg
Enhetsleder HRO
Enhetsleder HRO Else Laila Tuveng

Telefon
E-postadresse
Nettadresse
Postadresse
Besøksadresse
Åpningstid

62 49 10 00
postmottak@folldal.kommune.no
www.folldal.kommune.no
2580 Folldal
Folldal bo- og servicesenter
kl. 08.30 - 15.00

Andre opplysninger
Dato opprettet
Ajouransvarlig
Dato oppdatert
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Enhetsleder HRO
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