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Bergen



Oppdrag

«I 2022 skal (USHT) bidra til å gjøre den nasjonale veilederen "Gode 
helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming" 
kjent og tatt i bruk i kommunene i sitt fylke. 

USHT-ene bør søke samarbeid med NAKU, SOR og aktuelle 
brukerorganisasjoner. 

USHT bør bistå med råd og veiledning overfor kommunene når det 
gjelder å identifisere utfordringer og jobbe med forbedringsarbeid. 

USHT-ene bør bidra til at kommunene i fylket lager og forankrer 
planer for forbedringsarbeidet og implementering av anbefalingene i 
veilederen.»

Hentet fra tildelingsbrev fra Helsedirektoratet.



• Samarbeid mellom USHT Sogn 
og Fjordane og Hordaland.

• Har midler til å drifte prosjektet i 2 
år.

• Målet er å styrke fag- og 
tjenesteutvikling 
og kompetanseheving hos 
personell som yter tjenester 
til personer med 
utviklingshemming.

• Overordet målsetning er å bedre 
levekårene for personer med 
utviklingshemming.
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Hvorfor dette fagnettverket?

• Bakgrunnen for fagnettverket
• Tilsyn og styrende dokument peker på utfordringer

• Nasjonal veileder som bygger på menneskerettighetene

• Hvorfor navnet?
• Convention on the Rights of Persons with Disabilities

• FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller 
Funksjonsevnekonvensjonen
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NFU har to representanter med på denne samlingen

Bilde: GettyImages



Hvorfor være med?

• Inngående kjennskap til CRPD, veilederen fra Hdir og faglige
anbefalinger på feltet.

• Lære av erfaringsdeling.

• Faglig påfyll og inspirasjon.

• Tilgang til et nettverk av fagpersonrr i regionen samt  fagmiljø som 
deltar i prosjektgruppen.

• Råd om hvordan vurdere egne tjenester opp mot lovkrav og faglige
anbefalinger.

• Veiledning i innføring av nye tiltak lokalt.



Introduksjon til forbedringsmodellen -
Itryggehender (itryggehender24-7.no)

Modell for kvalitetsforbedring -
Helsebiblioteket.no

Lean - Helsebiblioteket.no

Bilde: hentet fra Allmenningen Bergen kommune

Forbedringsarbeid

https://www.itryggehender24-7.no/kvalitetsforbedring/systematisk-forbedringsarbeid/forbedringsmodellen
https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/anbefalte-metoder-og-verktoy
https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/lean


Veiledning

Tilbud mellom hver samling.

Foregår på teams på følgende datoer:

17.10.22
20.10.22 

Hver enkelt kommune må melde inn behov så får dere tildelt et 
klokkelsett. 

Mer informasjon kommer på epost etter samlingen. 



Prosjektgruppen

Kim Berge, Seniorrådgiver/Nestleder (NAKU)

Evy Skogedal og Else Berit Ingvaldsen (NFU)

Elisabet Larsen, Seniorrådgiver (Statsforvalteren i 

Vestland) 

Øystein Høyvik, Spesialrådgiver (KS)

Sølvi Linde (Senter for omsorgsforskning Vest)

Eireen Finden, konstituert Fagseksjonsleder (HVL)





Plan for samlingene

 8 samlinger
 8 kap i veilederen



Referansegruppe 
ønskes

Å sitte i en referansegruppe innebærer 
deltakelse på teams møte (1 time) mellom 
hver samling.

Ønsker innspill til innhold og gjennomføring 
på samlingene. 

Fortløpende evaluering. 

Om du vil være med: gi oss en lyd i løpet av 
samlingen evt send en epost etter samlingen. 

Bilde: Villfarelser.se




