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Referat fra nettverksmøte i fagnettverket 
funksjonshemmede/utviklingshemmede i Vestfold manda g 
15.september 2014. Møtet var på Revetal. 
 
 

 Deltakere:  -fra Larvik: Heidi Jansson     
-fra Signo: Beate Beaudoin og Anne Grete Midtbø 

  -fra Vidaråsen: Mette-Lill Pettersen  
  -fra Stokke: Ingvill Smeby, Toril Auby  og Julie Auby Johansen 

-fra Sandefjord: Kjetil Klepaker, Janne Askeland Caspersen og Elise 
Power 

  -fra Nøtterøy: Cecilie Bondevik 
-fra Hof: Grete Bu Jonassen, Henriette P. Sagdalen og Gunn Ellinor 
Hotvedt 

  -fra Holmestrand: Arnth Midtbu og Janne Fjørtoft 
-fra Re: Hanne Krogness og Margrethe Jacobsen 
-fra Tønsberg: Torunn Andersen 
- fra Lardal: Hanne Smukkestad og Hilde Bugge 

 
Fra Svelvik, Sande, Andebu, Tjøme og Horten møtte ingen.  
  

 Presentasjon fra Re kommune: En innføring i hvordan tjenestetilbudet i Re er 
organisert. 
 

 Opplæringspakken kapittel 9 
Vi har fått 400 000 kroner fra H-direktoratet for å fullføre e-læringspakken med filmer 
og tilrettelegging på læringsportalen. 
Kurset skal ligge på KS sin nye læringsportal, der skal det bli mulig for ledere å følge 
hvem som ha tatt kurset og evt resultat. 
https://kurs.kommit.no/  
Alle kan legge ut kurs på denne portalen gratis og det er gratis å bruke kursene. Det er 
meningen at dette skal bli en portal der også alle kurs fra sykehusene skal ligge. 
SOR kursene er allerede lagt ut på portalen: 
https://kurs.kommit.no/local/course_page/home_page.php?id=36 
Nettverket er enige om at det er viktig at filmene som blir laget er beskrivende for 
situasjoner en kommer opp i gjennom praksis, særlig der det er gråsoneproblematikk 
som hverdagstvangen. Det ble satt ned en gruppe som skulle jobbe videre med manus 
til filmene og visualisering av e-læringsprogrammet. Gruppen består av Heidi Jansson, 
Beate Beaudoin og en fra Tønsberg. Den blir ledet av Ida Eide Johansen fra USHT. 

 
 

 Tema for nettverkssamlingene fremover pårørendesamarbeid, nytt rundskriv KOHL 
kap 9 og etisk kompetanseheving. 
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Neste møte i 2014: 
o 17. november  

 
Sted 17. november er Sandefjord. Invitasjon kommer. 
Ref. Ellinor Bakke Aasen 

 
 

  
 

 
 
 
 


