
Orienteringer

• Korona-situasjonen v/kommunalsjef Espen Sørvig

• Informasjon om høringen av nasjonal veileder – Gode helse- og omsorgstjenester til 
personer med utviklingshemming v/ kommunalsjef Espen Sørvig 

• Informasjon om Pilotprosjekt ang. CRPD v/kommunalsjef Espen Sørvig

• Varsling om besøk av sivilombudsmannen v/kommunalsjef Espen Sørvig



Koronasituasjonen
• Det er ikke blitt iverksatt besøksforbud. 

• Alternative måter å kunne ivareta kontakten med sine nærmeste på. 
• KompPro. 

• Ingen tjenestemottakere eller ansatte er så langt smittet av Covid-19. 
• Tjenestemottakerne skal oppleve god livskvalitet. Besøk og å reise på besøk og 

ha kontakt med pårørende og venner er viktig. 

• Private leverandører

• Individuelle beredskapsplaner er etablert rundt den enkelte 
tjenestemottaker.
• Individuelt tilpasset gjennomføring, der det tas hensyn til tjenestemottakers 

særlige utfordringer og behov.



• Alle ansatte skal ha grunnleggende kompetanse på smitte og 
hygiene.

• Trygghetsteam er opprettet

• Etablert samarbeid med spesialisthelsetjenesten ved behov 
for veiledning 

• Egen avdeling for barn i karantene / smitte

• Egen enhet for å ivareta ved smitte /karantene utfordringer 
som kan oppstå hos enkelte tjenestemottakere

• Samarbeid - erfaringsutveksling med andre kommuner

• Informasjon om pandemien for målgruppen innenfor 
programområdet har også blitt spesifisert gjennom 
kommunens internettsider. (Link)

Koronasituasjonen

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/tjenester-for-mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne/koronautbruddet-og-tilbudet-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne


Høring av nasjonal veileder

https://diktorg-my.sharepoint.com/personal/espen_sorvig_drammen_kommune_no/Documents/Nye%20Drammen%20Espen/Nye%20Drammen/Presentasjoner/Til%20Rådet%20for%20pers.%20m.%20nedsatt%20funksjonsevne/Presentasjon%20av%20veileder%20rådet%202020.pptx


Pilot prosjekt –
konvensjonen CRPD

• Pilotprosjekt i samarbeid med 
Fylkesmannen 

• for å øke kunnskapen om 
konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD) i kommunen

• utforming av opplæringsmateriell

• mulighet til å bli en 
foregangskommune på feltet, 
samtidig som kommunens deltakelse 
vil bidra til oppfyllelse av Norges 
plikt til å sette inn tiltak for å 
oppfylle forpliktelsene etter 
konvensjonen



Besøk av sivilombudsmannen
• Besøk til et eller flere bofellesskap for personer med utviklingshemming i 

kommunen.

• Målet - undersøke kommunens tjenestetilbud til personer med 
utviklingshemming.

• Enkelte mennesker med utviklingshemming som mottar helse- og 
omsorgstjenester i sitt eget hjem, kan være utsatt for utgangs- og 
frihetsbegrensninger som ledd i tjenestene de mottar. Dette er begrensinger 
som kan utgjøre frihetsberøvelse.  

• Siden 2014 har forebyggingsenheten gjennomført ca. 70 besøk til steder for 
frihetsberøvelse 

• Etter besøkene utarbeides det en rapport med funn og anbefalinger.

• De vil i forkant av besøket ta kontakt med enkelte bofellesskap for å sikre at 
besøket blir gjennomført i henhold til gjeldende smittevernregler. 


