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Litt om meg, og litt om stillingen som 

konsulent/saksbehandler: 

- Utdannelse: Vernepleier, utdannet ved Rogaland 

vernepleierhøgskole i 1996. Har jobbet som 

miljøterapeut i Risør kommune siden 1998, ved Linken 

arbeids og aktivitetssenter. 

- Gikk over i nyopprettet 100 % stilling som konsulent og 

saksbehandler i enhet for habilitering 1. feb. 14.  

- Hadde før dette noe overlapping med konsulent for 

funksjonshemmede, Lone Agnalt. 

- Jeg «arvet» hennes oppgaver, og fikk noen ekstra i 

tillegg.   

- Det har vært mye nytt å sette seg inn i, men jeg 

begynner å få en grei oversikt.   
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Hovedoppgaver:  
• Saksbehandler i fht: Støttekontakt (tildele og 

rekruttere, samt opplæring/veiledning av 

støttekontakter), omsorgslønn, kommunal bolig 

(Sandnes eller Orreveien ressurssenter), Avlastning 

(Privat og innen enhet for habilitering). 

• Saksbehandler i fht koordinator/Individuell Plan. Samt 

systemkoordinator.  

• Sekretær for koordinerende enhet (KE).  

• Videreutvikling av tjenester (f.eks gruppetenkning når 

det gjelder støttekontakt). 

• + litt div.; Veileder for brukere og foreldre. Fungere som 

koordinator for noen. Utsteder ledsagerbevis.  
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Case 

• Tradisjonelt er støttekontakt gjerne brukt i 

forbindelse med å få til en aktiv fritid.  

• Det kan oppstå situasjoner der en 

støttekontakt også får andre oppgaver. 

• Jeg vil legge fram et kort case, med eksempel 

på det.  
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Av og til må man tenke litt ut av boksen. Presentasjon av et case: 

Hva støttekontakt/støtteperson også kan gjøre: 

Vinter 2014: 

• En person «NN» Tidlig i 20 åra. Har akkurat kommet ut 

fra fengsel (rus, vold). Det kunne være fare for 

gjentakelse. 

• NN Var ikke motivert, eller i posisjon for hjelp da NN var i 

fengsel. 

• Mor ønsket hjelp; en støttekontakt/støtteperson for NN. 

Hun klarte ikke å hjelpe alene.  

• Det var snakk om en spesiell person, og denne personen 

kunne tenke seg å prøve.  

• Jeg fikk inn en søknad om «støtteperson». Underskrevet 

av NN.  
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Case 

• Hva ble gjort: 

• Samarbeid/samtale med NN’s veileder på 

NAV. Samt samtale med kontaktperson i 

psykisk helse. De mente det var verdt å 

prøve.  

• NN fikk vedtak på 3 timer støttekontakt/ 

støtteperson per uke, i 3 måneder.  

• Et prøveprosjekt med evaluering  

underveis. 
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case: 

• Støttepersonen hjalp med: 

• «Få orden på livet». NN ønsket å komme 

seg bort fra rus og kriminalitet.  

• Motivere i forhold til måla til NN. 

• Minne på avtaler, og være med i møter. 

• Holde litt generell «oversikt». 

• En person i systemet som NN har tillitt til. 

• Noe praktisk bistand. 
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Case: 

-støttepersonen skulle også hjelpe 

personale i psykisk helse med å «komme i 

posisjon». NN kan være litt vanskelig å 

«komme innpå».   

Prosjektet ble evaluert etter 3 mnd, og det 

var så vellykket, at det ble fattet nytt vedtak 

på ytterligere 3 måneder. Ny evaluering til 

høsten 14. 
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Case: 

• Status per i dag (juni 14): 

• Det er hele tiden en gradvis fremgang, men ting 

tar tid. 

• NN har (så vidt vi vet) holdt seg borte fra 

kriminalitet. 

• Holder avtaler og har god kontakt med 

støtteperson. 

• Er fortsatt motivert. 

• Har fått seg jobb/praksisplass, i utgangspunktet 

hver dag i en lokal bedrift.(fantastisk!)  
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Case: 

• Dette har vært et spennende og vellykket prosjekt, så 

langt. Det er også en rimelig løsning. hvis dette kan 

holde NN borte fra kriminalitet, er det god samfunns-

økonomi. 

• Det er fortsatt en vei å gå, men alt i alt går det over all 

forventning. 

• Støttepersonen har gjort en svært god jobb. Personlig 

egnethet og god kjemi er viktig.   

• Det blir spennende å følge prosjektet videre. Og, det 

viser at det kan være lurt å tenke litt «utenfor boksen». 
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Tanker og planer videre: 

• Planlegger en trimgruppe for utviklingshemmede på 

tirsdager på Hope.(I samarbeid med personale på 

Sandnes). Håper å få den i gang i aug. 14. 

• Ønsker å organisere noen av støttekontakttilbudene i 

grupper. Har et prosjekt i startfasen nå. Oppstart i juni, 

«aktivitetsgruppe» for ca. 5 – 6 unge/unge voksne. 

• Ønsker å bruke Linken til base for flere slike grupper. 

Tenker meg bl.a en «kompisgruppe» for gutter i 

barneskolealder. Det hadde vært fint om Linken kunne 

blitt ferdig renovert snart… Kan brukes som 

aktivitetshus for flere, også på ettermiddag og helg.  
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Tanker og planer videre: 

• Interkommunalt samarbeid; fortsetter i forhold til 

koordinator / IP.(Jevnlige møter med Vegårshei, 

Tvedestrand, Åmli og Gjerstad). Det har allerede 

vært avholdt 2 koordinatorsamlinger/opplæring i 

Risør. Det var vellykket. Gode tilbakemeldinger.  

• Har avtalt møte med Tvedestrand og Gjerstad ang. 

støttekontakt; Utveksle erfaringer og kanskje gjøre 

noe sammen? F.eks en kurs/fagdag for 

støttekontaktene. De gjør en viktig jobb. Har lyst til å 

gjøre litt «stas» på de.   

• Ønsker også et samarbeid med Frivilligsentralen og 

Røde kors (besøkstjenesten).   
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Tanker og planer videre: 

• Alternativt tilbud til avlastning. Per nå har vi kun tilbud 

om kommunal avlastning på Sandnes (Orreveien). Det 

er en del barn/unge som faller litt utenfor/ikke helt 

passer inn der (Har for eksempel ikke diagnosen 

utviklingshemming).  

• Ser også for meg samarbeid med andre frivillige 

organisasjoner (f.eks Kiwanis, Lions etc.) 

• Jeg tror man kan få til mye bra og gøy med litt kreativitet 

og samarbeid.  
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Til slutt: 

• Det er en spennende jobb, med (for meg) mange nye 

oppgaver og utfordringer.  

• I tillegg til kollegaer i enhet for habilitering samarbeider jeg 

også med f.eks. skolen, helse-stasjonen, NAV, 

fysioterapeut, PPT, Psykiatri, barnevern, Hjemmetjenestene 

m.v. (får et bredt perspektiv). 

• + direkte kontakt med brukere av de ulike tjenestene 

(selvfølgelig). 

• Jeg gleder meg til fortsettelsen.   

                

  Takk for oppmerksomheten.  
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