REFERAT FRA MØTE I INTERKOMMUNALT FAGNETTVERK, 11. april 2016 kl. 09.30-14.30
Tilstede: Ingrid Løland Andersen, Anne Marit Tørnes,Kristin Schau, Linn Anita Mossestad,
Elisabeth Rasmussen, Monica Eieland, Anne Karen Haaland, Marita Steen, Trine Lise T.
Enersen, Helene Tånevik, Ramona Rosseland, Marry-Anne Vinnem, Karen Homme, Bothild
Kvernland, Oddveig Rusdal Omdal, Kirsten Klungland Nedland, Lisbeth Birkeland, Annette
Fromeide, Reidun Rasmussen, Ingunn Åtland, Heidi Sirnes, Carina Alemi, Christin Vatland,
Susanne Rossevatn, Lill Sørensen, Jan Terje Einarsmo, Kine Eikeland, Rune Ulvestad, Laila
Ljosland, Olav Åsland, Anniken Gray, Reidun Fossdal, Lasse Svenstrup Andersen, Turi
Stapnes, Elisabeth Holen-Rabbersvik (referent).
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Informasjon om prosjekt i Flekkefjord ved Ramona Rosseland. Se
vedlagt presentasjon «11.04.16-PP1»
 Drift og tjenestetilbud ved Heidi Velund Sirnes. Omvisning.
Se vedlagt presentasjon «11.04.16-PP1»
 Å eie egen bolig. Beboer forteller om forskjellen på å leie og å
eie.
Informasjon fra Fylkesmannen




Landsomfattende tilsyn høsten 2016
Sammenslåing av fylkesmannsembete.
Konferanse ang kapittel 9 i samarbeid med NFU. 20.-21. oktober
på Rosfjord, Lyngdal.
Se vedlagt presentasjon «11.04.16-PP2»
Angående Kompetanse og innovasjonstilskudd har dette frist 1.
mars. Turi og Elisabeth informerer om tilskuddet neste år.

4
Diverse informasjon



FoU leder Elisabeth Holen-Rabbersvik:
Søknad velferdsteknologi til personer med utviklingshemming. Se
vedlagt presentasjon «11.04.16-PP3»

Heidi Sirnes
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Mitt livs ABC v/ Turi. Se vedlagt presentasjon
Det har vært et samarbeid mellom aldring og helse og NAKU i
utarbeidelse av «Mitt livs ABC». Dette samarbeidet er opphørt og
Aldring og Helse vil sluttføre arbeidet. Studiemodellen har
planlagt oppstart høst 2016. Fagnettverket inviteres til første
fagdag i oktober 2016. Hver kommune tar med ansatte som skal
fungere som ressurspersoner i ABC-satsingen til neste
nettverkssamling.



Søgne: Info om prosjekt jevn fordeling av helsetjenester knyttet
til kommunens innbyggere. Det pågår nå en prosess for å se på
behov knyttet til helsetjenester etter sykehusopphold i psykiatri
og habiliteringstjenesten. Det er konkludert med at disse
gruppene skal få samme tilbud som andre når de kommer hjem
etter sykehusopphold. Det er også sendt henvendelse til
Knutepunkt Sørlandet om behov for tydeligere prosedyrer i
delavtalene knyttet til bistand for personer med
utviklingshemming ved sykehusinnleggelse. Utviklingssenteret
vurderer om dette er noe som kan tas videre.

Runde rundt bordet.
 Representant fra Søgne kommune etterspør tips eller erfaring
knyttet til utfordringer med tvangsbruk i bil. Representanter fra
Farsund har erfaring med bruk av plexiglass. Det formidles godt
samarbeid med spesialisthelsetjenesten i prosesser hvor det er
behov for tvangsvedtak.










Søgne skal flytte lokalisering for dagsenter. Dette blir i samarbeid
med Ungdomsklubben, og det er planer om sambruk av enkelte
rom. Ideen er at dette skal bli et «levende hus» med utveksling på
tvers av brukergrupper.
Knyttet til vekstbedrifter/VTA oppleves det å være stadig større
fokus på produksjon og inntjening, samt brukergrupper innen
rus/Psykiatri. Det går utover tilbudet til personer med
utviklingshemming som jobber i vekstbedrifter/VTA. Brukerne
ender da ofte opp på dagsenter. Det er behov for utvikling også
hos vekstbedrifter. Sak og erfaringer drøftes i gruppen.
Geocaching med personer med utviklingshemming anbefales som
et sosialt og aktivt tiltak til personer med utviklingshemming.
Representant fra Flekkefjordformidler oppstart av
foreldresamlinger for foreldre med barn med store hjelpebehov i
Lister-kommunene.
Det formidles informasjon om e-læringskurs i utfordrende adferd.
Gode refleksjonsoppgaver, kursene anbefales! Kursene finnes på
helsekompetanse.no
Det etterspørres en kort informasjonsbrosjyre for sommervikarer,
som det er formidlet at skal komme i forbindelse med ABCsatsingen. Turi etterspør dette hos Aldring og helse.
Det informeres om e-læringskurs i legemiddelhåndtering
gjennom KS-læring.

Turi/Alle
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Erfaring fra nettverkssamling:
Det formidles at det er veldig godt å ha en arena for utveksling av
kompetanse. Nettverkssamlingen er en arena hvor man får tid og
anledning til faglige diskusjoner og det gir inspirasjon til videre arbeid.
Neste samling:
Sted: Songdalstunet
Tid: 5. september, kl 10.00-15.00

Alle

