Referat fra møte i faglig brukerråd EHS
Dato: 19.mai 2021
Kl. 13.00-15.00
Sted: Digitalt (Webex)
Tilstede: Ann Kathleen Hansen (Foreningen for hjertesyke barn), Bente Lill Krigerød
(Norsk Epilepsiforbund), Bente Nicolaysen (LHL Hjerneslag for barn og ungdom),
Anne Høydal (Barnekreftforeningen),
Ingeborg Dahl-Hilstad (Personskadeforbundet LTN)
Frafall: Mona Helen Ødegård (Foreningen for hjertesyke barn), Therese Ravatn
(Norsk Epilepsiforbund), Tone Wiig (Barnekreftforeningen)
Fra Statped: Bjørn Bakken (avdelingsleder EHS), Lynn-Mari Olsen Spencer (rådgiver
EHS) og Anne Mali Tharaldsteen (referent). I tillegg deltok Ana Maria Navarro Meldro
på sak 14/21.

Saklisten ble godkjent
Referat fra møtet 18.03.21 ble godkjent
Sak 11/2021 Oppfølging av Meld.St.6 (2019-2020) Tett på- Tidlig innsats innsats og
inkluderende fellesskap
https://www.regjeringen.no/contentassets/3dacd48f7c94401ebefc91549a5d08cd/no/
pdfs/stm201920200006000dddpdfs.pdf
Sak 11/2021 Status i arbeidet med nytt mandat for Statped- se vedlegg
Bjørn Bakken orienterte om status for omstillingsarbeidet i Statped og gjennomgikk
en presentasjon som er utarbeidet av kommunikasjon i Statped.
Sak 12/2021 Statped sitt nye mandat- spesielt med tanke på hvilke barn som
fortsatt skal følges opp og hvordan fagmiljøene besvares slik at de kan være
støttespillere for ansatte i PPT og skole

Representanten fra Foreningen for hjertesyke barn opplevde at saken ble godt nok
belyst i orienteringen under sak 11/2021. De ønsket likevel å legge til at de er noe
bekymret for hva som skjer med og i Statped. De ønsker et sterkt og synlig Statped
også i fremtiden.
Statped vil bli en landsdekkende organisasjon underlagt Kunnskapsdepartementet
Prosessen med utpakking av Statpeds nye mandat er startet og ansatte blir informert
gjennom allmøter for å sikre ansatte lik informasjon til lik tid. Det vil bli holdt flere
allmøter og ansatte gis muligheter til å komme med innspill til den videre prosessen
med å pakke ut mandatet. Ny organisasjonsmodell er også i prosess.
Møterepresentantene understreket ønsket om å bli holdt orientert og være en del av
denne prosessen fra deres ståsted. Fra Statped sin side er det viktig å påpeke at det
er viktig for oss å spille på lag og sikre gjensidig informasjonsflyt i sakene.
Sak 13/2021 Foreningen for hjertesyke barn skal gjennomføre en
spørreundersøkelse i samarbeid med Kantar/ Norsk gallup (i gjennomføring og i
analysearbeidet) blant familier med barn med hjertefeil. Her skal man kartlegge
hvilke offentlige tjenester og ytelser de mottar - og ikke, og hvilke erfaringer de har
med disse. Undersøkelsen vil gi foreningen et viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet for
å sikre best mulige velferdstjenester og rettigheter.
Vi spør om tjenester og tiltak innen helse og undervisningssektoren, i tillegg til
støtteordninger og rettigheter fra NAV og sosial sektor.
Undersøkelsen blir distribuert fra 25. mai og i løpet av sommeren vil svarene som
kommer inn bli analysert. Rapporten vil foreligge i løpet av høsten og offentliggjøres i
flere kanaler. Eksakte datoer og plan for offentliggjøring av rapporten er ikke satt på
det nåværende tidspunkt. Svarene som kommer inn vil til en viss grad være
retningsgivende for hvordan veien blir videre. Foreningen tenker at det de finner vil
være av interesse for samarbeidspartnere innen helse og utdanning. Spesielt med
tanke på tverrfaglig oppfølging av hjertebarn.
Målgruppen er familier med hjertesyke barn enten de er medlemmer i foreningen
eller ikke. Det vil bli sendt ut e-post til medlemmer, de vil distribuerer informasjonskort
og plakater via sykehusene. Informasjon vil også bli lagt ut på Facebook via ulike
grupper for foreldre med hjertesyke barn.
Sak 14/2021 Hjernerådet og Statpeds rolle og oppgaver presentert av Ana Maria
Navarro Melendro (psykolog i Statped).
www.hjerneradet.no

Se vedlegg!
Sak 15/2021 – saken utgår, men vil bli tatt opp igjen på et senere tidspunkt!
Eventuelt
-

Lynn-Mari Olsen Spencer (Statped) spurte hva representantene mener er
relevante og aktuelle tema å sette på dagsorden for fremtidig/kommende
møter? Hva ønsker de å få vite mere om fra fagavdelingen når det gjelder
tjenesteyting?
Innspill til aktuelle tema:
-Forsknings- og utviklingsarbeid. Hvordan arbeider avdelingen og Statped
med dette/ny kunnskap?
-Et langstrakt land og store forskjeller mellom kommunene; hvordan nyttiggjør
kommunene seg av Statpeds kompetanse? I tillegg er det mange som ikke vet
at Statped finnes. Hvordan kan vi håndtere dette?
-Når er det vi (Statped) lykkes i arbeidet? Finnes det suksesshistorier?
-Hvordan kan vi trekke synergier ut av samarbeidet mellom
brukerorganisasjonene/representantene og Statped?
-Fra en av representantene; Hva ønsker Statped å vite mere fra oss
organisasjonene? Hvordan kan vi samarbeide bedre og tettere, til det beste for
alle barn og unge?

-

Bjørn Bakken orienterte kort om status i fagavdeling EHS
Ingen store endringer, jevnt innsig av saker.
2 nye medarbeidere er ansatt, en i Kristiansand og en på Hovseter (Oslo)
2 medarbeidere som slutter (Gjøvik) hvor vi håper å få utlyst fast. Her vil det
først være en intern utlysning før de evnt. utlyses eksternt. Kommer tilbake til
saken

-

Neste møte: 1.september kl.13.00-15.00. Møte vil være digitalt.

Anne Mali Tharaldsteen
(referent)

