Referat faglig brukerråd EHS
Dato: 03.02.21
Tid: kl.13.00-15.00 (via Webex)
Til stede: Therese Ravatn (Norsk Epilepsiforbund), Bente Nikolaysen (Hjerneslag for
barn og ungdom), Anne Høydal (Barnekreftforeningen), Mona Helen Ødegård
(Foreningen for hjertesyke barn), Ingeborg Dahl-Hilstad (Personskadeforbundet)
Referent: Anne Mali Tharaldsteen

Dagens saksliste er godkjent
Referat fra møtet 21.10.20 er godkjent og vedtatt
Sak 01/21 Utsendt Nyhetsbrev fra Statped.
Representantene har dessverre ikke mottatt dette nyhetsbrevet, legges nå som
vedlegg til dette referatet. I tillegg vil Bjørn Bakken sørge for at brevet blir sendt
møtedeltakerne.
Sak 02/21 Oppfølging av Meld St. 6 (2019-2020) Tett på- Tidlig innsats og
inkluderende fellesskap
Oppfølgingen av meld St. 6 er en stor og omfattende sak i Statped.
•

Nytt mandat for Statped legges frem av Kunnskapsminister Guri Melby på et
allmøte for alle ansatte i Statped 15. februar 2021.
Deretter vil det jobbes med å utforme en ny organisasjonsmodell for Statped,
da som et direktorat med landsdekkende funksjoner. I den videre prosessen
vil man blant annet se på hvordan regionskontorene skal bygges opp.
Mandatet vil bli innfaset så raskt som mulig

•

•

Kompetanseløftet (2020-2025) skal bidra til at kommunene får bygd opp
kompetanse for å kunne ivareta barn, unge og voksne i større grad enn i dag.
Kompetanseløftet skal baseres på lokal kompetanseutvikling i samarbeid med
Universitet og Høgskoler. Hjelpen skal være tett på barna. Statped vil få en
tydeligere og mere spisset rolle og vil bistå med sin kompetanse i de mest
sammensatte og tyngste sakene og hvor kommunene selv ikke kan forventes
å inneha kompetanse.
Helserapporten

Denne rapporten omhandler skjæringspunktet mellom helsesektoren og
Statped. Rapporten er nå ute på høring med høringsfrist 11.mars 2021. Her er
lenken til rapporten;
https://statped.sharepoint.com/sites/Intranett/Delte
dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIntranett%2FDelte
dokumenter%2FOmstillingsportal%2FSluttrapport Utvikle samarbeidet mellom
Statped og helse med oversendelsesbrev og
vedlegg%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntranett%2FDelte
dokumenter%2FOmstillingsportal
•

Koronasituasjonen og tjenesteyting fra Statped

De fleste tjenester blir nå gitt digitalt, med unntak av noen utredninger. Slik vi ser det
nå fungerer dette godt, men vi ønsker å presisere at digital tjenesteyting ikke
erstatter all tjenesteyting. De fysiske møtene i oppstarten av en sak er det fortsatt
åpning for å gjennomføre i kritiske saker og hvor det haster med å få gitt tjenester
fysisk, men kommunen vil i slike tilfeller alltid bli kontaktet i forkant for nærmere
avklaring. Dette gjøres i hver enkelt sak. Vi ser at antall saker er noe redusert, dette
kan trolig skyldes koronasituasjonen. Statped har sendt ut forespørsel til PPtjenesten i utvalgte kommuner, både i Trøndelag og i Møre & Romsdal og bedt om
tilbakemelding på erfaringer de har gjort seg i forhold til tjenesteyting i denne
perioden. Dette vil gi oss en status med tanke på hvordan kommunene har opplevd
tjenesteytingen fra Statped i Koronatiden og bidra til at vi også i fortsettelsen kan
innrette tjenesteytingen på en måte som kommunene er tjent med.
Innspill i møtet: Det sies at det ikke er noen markant nedgang i antall saker i
koronaperioden, ser derimot Statped noe økning i henvendelser til lavterskeltilbudet
Spør Oss? Svaret på dette er at Spør-oss tjenesten opplever flere henvendelser enn
tidligere. Årsakene til dette kan være flere og antas blant annet å henge sammen
med at Koronasituasjonen gjør at rådgivere fra Statped i liten grad reiser ut på
fysiske oppdrag i tillegg til at Spør-oss tjenesten har blitt bedre kjent ute i
kommunene.
Sak 03/21 Representasjon i 2021-2022
Innspill fra representanter: Det oppleves noe uklart for oss som
brukerrepresentanter om selve oppnevning i de faglige brukerrådene var for
2019-2020 og/ eller om vi automatisk fortsetter videre i ny periode? Er det
Statped som oppnevner og eventuelt for hvor lenge? Vi representanter savner
ytterligere informasjon om neste periode (2021-2022)?
Statped tar her selvkritikk, vi har nok vært for utydelige. Mandatet sier at Faglig
brukerråd er et rådgivende organ for ledernettverkene på Statpeds fagområder. Det

har ført til at Statped forespør representanter om de ønsker å delta videre som
brukerrepresentanter, dersom de ikke gjør det er det ofte at de forslår nye
representanter fra sine organisasjoner. Så vurderer Statped (koordinator for det
aktuelle brukerrådet) om de vil være den rette representanten for det fagområdet.
Statped sender ut forespørsel til paraplyorganisasjonene FFO, SAFO og Unge
funksjonshemmede om oppnevning av representanter og vararepresentanter til
Nasjonalt brukerråd, Brukerråd Nord, -Midt, -Vest og – Sørøst. Statped vurderer og
beslutter oppnevningen i alle de brukerrådene. I Faglig brukerråd har ofte
representantene blitt spurt om gjenvalg for noe kontinuitet, men dersom de ikke
ønsker gjenvalg så er det dialog med paraplyorganisasjonene.
Sak 04/21 Prosesser fremover og hvordan kan faglig brukerråd bidra?
Innspill fra representanter: Opplever at Faglig brukerråd for ervervet
hjerneskade har vært preget av mye usikkerhet knyttet til mandat og hva som
er vår rolle. Opplever av at vi i liten grad vet om de prosesser som foregår i
avdelingen for ervervet hjerneskade. Det blir fort en blanding av at vi
diskuterer saker som er mer generelle for hele Statped, og dermed hører mer
hjemme i nasjonalt brukerråd, eller at det blir rene orienteringssaker om hva
som har skjedd i avdelingen siden sist. Hva ønsker Statped å bruke oss til?
De faglige brukerrådene er rådgivende organer for ledernetteverkene på Statpeds
fagområder. Brukerrådene skal bidra inn i diskusjoner om hvordan Statpeds
tjenesteyting best bør gjennomføres for å ivareta behovene til Statped ulike
brukergrupper. De skal involveres i prosesser hvor fagutvikling og FoU-prosjekter
planlegges, gjennomføres og evalueres. De skal også involveres når tjenestetilbudet
innenfor fagområdene vurderes endret. - Bidra med kunnskap om hvilke utfordringer
brukergruppene innenfor de ulike fagområdene står overfor - Bistå ledernettverkene i
prosesser hvor det skal foretas beslutninger som kan få konsekvenser for brukere
innenfor de ulike fagområdene - Gi råd til ledernettverkene og direktørene når
sentrale beslutninger skal implementeres innenfor de ulike fagområdene - Bidra med
sin kompetanse i utviklingen av faglige møteplasser, som faglige konferanser og
seminarer 9 - Involveres i planlegging, gjennomføring og evaluering av FoUprosjekter som omhandler spesifikke fagområder
Se også Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped (vedlegg)
Sak 05/21 Faglig brukerråd EHS- videre organisering
Bakgrunnen for denne saken ligger i at det fra brukerrådets medlemmer, over tid, har
vært reist flere spørsmål knyttet til rådets funksjon, egen rolle som
brukerrepresentant, rådets mandat og oppgaver. Noe av grunnlaget for disse

spørsmålene har vært en uttrykt opplevelse av at EHS som fagområde ligger tett opp
til- og delvis er overlappende med SLV-området. Dette gjør at det synes riktig å
vurdere om faglig brukerråd EHS i fortsettelsen skal utgjøre et felles brukerråd med
SLV, dvs et faglig brukerråd EHS/SLV.
Saken er lagt inn som en orienteringssak til rådet og i en svært tidlig fase da den ikke
er behandlet internt i Statped. Koordinator for faglig brukerråd SLV, Anne Katrine
Eikill, deltok på saken.
Følgende vurderinger er gjort som understøtter at en samordning av de to
brukerrådene, vil være en god løsning:
Faglig brukerråd EHS oppleves å avvike fra organisering på andre fagområder i
Statped (jf. Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped 2019-2022 (side 6-7).
Avdelingsleder ved landsdekkende faglig enhet EHS, ivaretar per dags dato rolle og
oppgaver til regionsdirektør, avdelingsleder og koordinator inn mot Faglig brukerråd
EHS. På samme tid er vedkommende også avdelingsleder HØR ved Statped midt,
og innehar en rolle, ansvar og oppgaver inn mot Ledernettverk HØR og Faglig
brukerråd HØR.
Dagens organisering oppleves å påvirke ressursbruk, rolleutøvelse og kvalitet i
tilrettelegging for brukermedvirkning på fagområdet EHS på uheldig måte.
Det er behov for å sikre at fagområdet EHS får samme kvalitet i brukermedvirkning
som andre fagområder. På bakgrunn av dette er det foreslått at det opprettes et
felles brukerråd for fagområdene EHS og SLV.
Innspill i møtet: det synes å være både fordeler og ulemper med en samordning av
rådene og fra én av representantene ble det gitt uttrykk for bekymring knyttet til at et
lite og sårbart fagområde kan bli ytterligere redusert. Det ble i møtet fremlagt et
forslag om at møtene i et evnt fremtidig felles råd legges opp slik at en del av et felles
brukerrådsmøte EHS/SLV gjennomføres delt (på hvert enkelt fagområde) og at man
deretter har felles møte EHS/SLV. Dette forslaget fikk bred tilslutning.
Fra Statped sin side er dette viktige innspill som vil bli tatt med i videre behandling av
saken.
Neste møte i faglig brukerråd EHS er 17. mars 2021.

