
   

Dialogforum 14.11.22. 
 

Program for dagen 
• Velkommen og introduksjon til dagens tema, ved kommunedirektør Øyvind Henriksen 
• Hvordan jobber kommunen med innspillene vi får i dialogforum? Ved områdeleder 

Habilitering, Aina Geitz 
• Informasjon om pårørendekafe, ved Line Haug Nilsen 
• Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2023-2026. Hvordan berøres 

brukergruppen? Ved Øyvind Henriksen og Marit Kronborg 
• Oppsummering og avslutning, ved Øyvind Henriksen  

 
 

Referat 
 
Kontaktinformasjon til habilitering: 
E-post: habilitering@nordrefollo.kommune.no 
Vakttelefon: 98 29 87 44.  
Vakttelefonen er betjent fra kl. 08.00-15.30. 
 
Aina Geitz, områdeleder Habilitering, snakket om hvordan kommunen arbeider med innspill som har 
kommet i tidligere dialogforum. 
 
Om koordinering: 
 
Barnekoordinatorer 
1. februar 2022 begynner de to nye barnekoordinatorene. De vil kunne følge familiene tettere og 
ivareta behovet for mer koordinering. 
Det arbeides med hvordan strukturer og opplæring rundt rollen skal være.  
 
Tilbakemeldinger fra deltakere var at koordinatorene må ha tid til å gjøre jobben sin, og at det kan 
være vanskelig å få koordinator. Tips fra deltaker: Kunne man hatt en 
opplæring/godkjenningsordning for koordinatorer tilsvarende det som finnes ved vergekurs?   
 
Koordinatorrollen er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, det gjør at det er færre som kan ta 
oppgaven. Kommunen må se på hvordan vi skal løse det. 
 
Voksenkoordinatorer  
Hvordan opplæres de?  
Kommunen har hatt opplæring for koordinatorer for voksne og vi skal etablere det igjen, men av 
ulike grunner har det vært vanskelig å få til de siste to årene.  
 
Alle aktuelle avdelinger og koordinatorer oppfordres til å bruke e-læringskurset fra Helsedirektoratet 
(https://www.kompetansebroen.no/courses/koordinator-og-individuell-plan?o=ahus).  
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Koordinerende enhet i Mestrings- og mottakssenter er tilgjengelige for å veilede både 
enkeltpersoner (koordinatorer) og personalgrupper.  Når barnekoordinatorer og digital IP er på plass, 
vil vi planlegge en mer systematisert opplæring av koordinatorer. 
  
 
Saksbehandler og kontakt i Habilitering: 
Alle med vedtak har en saksbehandler på sin sak. Skolene er flinke til å ta kontakt med habilitering, 
som ønsker å være med på ansvarsgruppemøtene. Oppfordring til de pårørende også: pass på at 
Habilitering inviteres med i ansvarsgruppemøtene. Det er spesielt viktig i de ulike overgangene i livet.  
 
Kontaktinformasjon til habilitering: 
E-post: habilitering@nordrefollo.kommune.no 
Vakttelefon: 98 29 87 44.  
Vakttelefonen er betjent fra kl. 08.00-15.30.  Hvis det ikke passer å ta telefonen, blir alle ringt opp. 
Hvis dere ikke vet hvem som er saksbehandler, send navn og fødselsdato på e-post, det holder. 
 
Boligmøter: 
Habilitering har arrangert to boligmøter det siste året, for pårørende og interessenter. Ønsker å ha 
møte hvert halvår. Eiendom er med neste gang, før påske 2023. Oppfordrer til deltakelse. 
 
Tilbakemelding fra deltakere er at det er fint at de også får vite om kommunens prosesser rundt 
planlegging av bolig for målgruppen.  
 
 
Annet  
 
Ernæring 
Aina informerer om at ernæring har vært i fokus i Habilitering i år. Alle i de samlokaliserte boligene er 
ernæringskartlagt.  
 
Det ble fremmet ønske om felles struktur mellom boligene, og at kommunen ser på hvordan vi 
håndterer målrettet miljøarbeid – bevissthet rundt veiledning vs. tvang. Et eksempel som ble trukket 
frem var hvordan de ansatte veileder i forhold til overspising.  
 
Samarbeid med Ahus 
Kommunen jobber for å få til et samarbeid med Ahus der de skal jobbe med overgangen fra Ahus og 
hjem til kommunen når familier har født et barn med spesielle behov.  
 
Aktiviteter etter videregående skole 
Foresatte etterlyser aktiviteter for barn etter videregående skole. Dagaktivitet, jobb etter skole. 
Aktuelt tema i et nytt dialogforum? To interessenter meldte seg, som er villige til å jobbe sammen 
med kommunen om dette temaet.  
 
Hvordan når kommunen ut med informasjon?  
Pårørende opplever at det er vanskelig å finne informasjon om de ulike arrangementene.  I møtet 
kom det forslag om en digital oppslagstavle på hjemmesiden, der kommunen informerer om 
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arrangementer i Habilitering, som temakafeer, boligmøter og dialogforum. Administrasjonen har tatt 
tak i dette, og vil se på en løsning for informasjon om arrangementer på nettsidene til habilitering. 
 
Økonomiske forutsetninger  
Det ble stilt spørsmål rundt økonomiske forutsetninger for boligene. Mange der har faglig funderte 
vedtak om IP, men innhold kan gjøres til gjenstand for alminnelige kutt. Staten har ordning med 
toppfinansiering av ressurskrevende bruker. Sparer kommunen på vegne av staten, når vi sparer på 
de brukerne som er ressurskrevende? 
 
Menneskerettighetsloven i økonomi- og handlingsplan – positivt! Følg det opp! 
 
 
Temakafe:  
Line Haug Nilsen fra Habilitering informerte om temakafe som Habilitering arrangerer for pårørende 
av brukere i Habilitering. Kommunen ønsker å fortsette dette tilbudet. Det skal være åpen dør, de 
pårørende kommer på de kveldene som er relevante for dem. Noe aktuelt for de med små barn, noe 
for voksne. I kafeen belyses temaer som de pårørende er opptatt av, for påfyll og inspirasjon. Rydde 
tid for å snakke sammen? Det er åpent for innspill til temaer. 
 
Tre kafeer høsten 2022  
Hittil har det vært kafe om livssorg ved Frambu, og utviklingshemming og alderdom/demens.  
29. november: autismespekterforstyrrelser: gode tilrettelegginger i hverdagen, men også i 
overganger i livet. 
Det vil arrangeres fire kafeer til våren, onsdager 18-20. Forsøker å sende ut informasjon i god tid.  
Prøver å nå bredt ut gjennom ulike kanaler, følg med. 
 
Økonomi- og handlingsplan: 
Øyvind Henriksen holdt innlegg om forslag til Økonomi og handlingsplan, ØHP, som nylig er forelagt 
politikerne.  ØHP behandles politisk 14. desember i kommunestyret. Her kan dere lese mer om årets 
ØHP: https://www.nordrefollo.kommune.no/nyheter/2022/oktober/har-lagt-fram-forslag-til-
okonomi--og-handlingsplan/  
 
Marit Kronborg holdt et innlegg om de forslagene i ØHP som gjelder helse- og omsorgstjenestene.  
 
Presentasjonen ligger ved referatet. 
 
Ønsker involvering, bidrag og innspill 
Hvis noen etter dagens møte har innspill, vil holde innlegg eller på andre måter vil bidra inn, ta 
kontakt!  
Skriv hva du kunne tenke deg å bidra med, og hvor – for eksempel i dialogforum, temakafe eller 
andre arenaer. Mail kan sendes Siri.fjeld@nordrefollo.kommune.no.  
Det er opprettet en arbeidsgruppe, som bistår som sparringspartnere og med innspill i forbindelse 
med arrangering av dialogforum. Det er også mulig å kontakte dem, eller Øyvind Henriksen direkte.    
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Oppfordrer alle til å svare ut Ivaretatt. Det er en undersøkelse for pårørende av innbyggere som 
mottar helse og omsorgstjenester i kommunen. Undersøkelsen er åpen for besvarelser fra 1.12. til 
31.3.: https://www.parorendesenteret.no/p%c3%a5r%c3%b8rendeunders%c3%b8kelsen 
 
 
Det vil arrangeres nytt dialogforum i løpet av våren 2023.

https://www.parorendesenteret.no/p%c3%a5r%c3%b8rendeunders%c3%b8kelsen
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