
RESSURSGRUPPEN  
UTVIKLINGSHEMMING OG 

ALDRING 
ORGANISERING OG ERFARINGER 

 

MAJA NIELSEN OG MARGIT KATRINE VIK 



RANDABERG KOMMUNE 

• 24 kvaderatkilometer 

• Innbyggere per 01.07.17: 10 976 

• Bolig- og avlastningstjenesten (BOAT) består av: 

• 4 bofellesskap med heldøgnspleie 

• 1 avlastningsenter 

• Gir tjenester til 32 brukere over 18 år. Der den eldste er 72. 



BAKGRUNN FOR RESSURSGRUPPEN  

• Flere og flere av brukerne ble eldre 

• Nye utfordringer 

• Skille hva som er følger av utviklingshemmingen/diagnosen og hva er aldring 

• Manglende kartleggingsverktøy av aldringsprosess 

• Manglende forum for deling av kunnskap mellom boligene 

• Behov for kompetanse 

 



ORGANISERING 

• Per dags dato et forum for 3 av boligene. 4 bolig har yngre brukere. 

• 2 stk fra hver bolig. Vernepleier, sosialpedagog og fagarbeider 

• Ledere i boligene med i ressursgruppen 

• Møter 4 ganger i året – fra 2018 møter 2 ganger i året. 

• 2 timer per møte 

• Fast punkt – Tidligere tegn kartleggingsverktøy 



POSITIVE ERFARINGER 

• Samlet fokus på brukergruppen og å kunne dele erfaringer 

• Bevissthet rundt hvordan aldring kan påvirke hver enkelt 

• Drøfte utfordringer, både i forhold til enkelte brukere og fremtidsplaner i kommunen 

• Oppfriskning i de enkelte diagnoser 

• Diskutere utfordringer i forhold til Tidligere tegn og registreringer 

• Kunnskap fra eksterne fagpersoner 

 

 



UTFORDRINGER 

• Blir tatt opp mange av de samme utfordringene hver gang 

• Vanskelig å finne dager der alle kan 

• Gi kunnskapen videre til resten av personalgruppen 



VEIEN VIDERE 

• 2 møter per år 

•  Kartleggingsverktøyet Tidligere tegn 

• Påfyll av fagstoff  

• Kurs 

• Forelesning fra interne/eksterne med kunnskap innen enkelte områder  

• Studietur til andre kommuner 

• Aktive aktører i forhold til utfordringer i kommunen med tanke på at brukerne blir 

eldre  

 



SITAT 

• «Nasse Nøff tittet på Ole Brumm der han satt i sengen sin og koste seg med 

sin honningkrukke. Da sa Nasse til Brumm: Brumm vent aldri på det perfekte 

øyeblikk. Ta alltid hvert eneste øyeblikk og gjør det til ditt mest perfekte.» 

• (Opphav Ole Brumm) 


