
 
 

   

Program – tredje samling 18 og 19 januar 2023 

Lunsj til lunsj samling 

Thon Partner Hotel Førde Hafstadvegen 26, 6800 Førde 

Dag 1 – 18 januar 
12.15-12.30 Velkommen 

12.30-13.30 Vi starter med felles lunsj 

13.30-14.15 Presentasjon av kap. 3 i veilederen Gode helse- og omsorgstjenester 
til personer med utviklingshemming  
ved Linda Barøy fra NAKU 

14.15-14.30 Pause 

14.30-15.00 Introduksjon til Fuelbox og andre samtaleverktøy 
Ved Lennart Sølsnes Røsten og Aud Elisabeth Witsø fra NAKU 

15.00-15.30 Gjør dere kjent med Fuelboxen i gruppen deres.  

15.30 -15.45 Begrepsavklaringer 
ved Sølvi Linde HVL 

15.45-16.30 “Selvbestemmelse som gave” 
Ved Hilde Guddingsmo fra Universitetet i Nord 

16.30-17.00 Refleksjon i gruppe og pause 
Refleksjonsoppgave: 
Hvordan tenker vi om selvbestemmelse slik vi har det i kommunen 
vår? Ta utgangspunkt i Guddingsmo sin artikkel.  

17.00-17.45 
 

Beslutningstøtte til personer med alvorlig utviklingshemming 
Ved Anita Gjermestad/Sadeta Demic fra VID 

20.00 Middag på Pikant mat- og vinhus 
 

Dag 2 – 19 januar 
08.30-09.30 Beslutningstøtte  

Hva vet vi om tjenesteyternes holdninger? 
ved Sølvi Linde fra HVL 

09.30 - 09.45 Pause 

09.45- 10.15 Praktiske eksempler på selvbestemmelse 
ved Geir Johannsen fra Osterøy kommune 
 

https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/forde/hotel-forde/
https://www.pikant.no/


 
 

   

 

 

Erfaringer med å utøve selvbestemmelsesrett når du mottar tjenester 
fra kommunen  
Gitle Sande fra NFU 

10.15 -11.00 Gruppearbeid 
Grupper diskuterer egne systemer med utgangspunkt i: 

1) I hvilke dokumenter kommer det frem hvordan det skal bli lagt 
til rette for selvbestemmelse?  

2) I hvilke dokumenter kommer det frem hvordan din kommune 
skal sørge for medvirkning i planlegging, utforming, 
gjennomføring og evaluering av egne tjenester?  

3) Hvordan dokumenteres dette? 

11.00 -11.30 Hva når personer ikke vil ha hjelp?  
Erfaringer fra Birthe Helland, Etat for tjenester til personer med 
utviklingshemming i Bergen kommune 

11.30 -11.45 Pause 

11.45- 12.55 Sjølvbestemmelse og forsvarlige tenester i eiga heim. 
Hva plikter vi å gjøre når personer ikke vil ha hjelp? 
Case og gruppediskusjon inkludert i innlegget.  
Ved Elisabeth Larsen fra Statsforvaltaren i Vestland 

12.55 - 13.00 Takk for i dag 

13.00- 14.00 Vi avslutter med felles lunsj.  


