Delevaluering av autismeprosjektet i Hallingdal
Skrevet av prosjektleder Elisabeth Mork Fjeldvær – Gol, 29. juni 2016

Organisering av prosjektet
Styringsgruppe for prosjektet er nettverket for koordinerende enhet i Hallingdal. Gol og Hemsedal
ble utnevnt som prosjektgruppe, sammen med KLM-koordinatoren i Hallingdal (kompetanse, læring
og mestring). Sistnevnte stilling har vært ubesatt siden tidlig i prosjektperioden, men blir besatt igjen
fra august. Gol har vært representert av Vlasta Sundmoen, leder for koordinerende enhet og
Elisabeth Mork Fjeldvær, fagkonsulent for funksjonshemmede. Hemsedal har vært representert av
Henrik Torseth, fagutviklingssykepleier, og Rita Johnsen, leder for koordinerende enhet.
Prosjektgruppa utnevnte Elisabeth til prosjektleder.
Prosjektleder har en kontaktperson i hver kommune, som sørger for å distribuere informasjon.
Det interkommunale ressursteamet består av to fagpersoner fra hver kommune (Hol, Ål, Hemsedal,
Gol og Nes). Flå ønsket ikke å være med i ressursteamet, men deltar på kursene i grunnpakken.
Det er søkt om prosjektmidler (1,5 mill), men til tross for at søknadsfrist var 1. februar er den ikke
ferdigbehandlet i skrivende stund.

Evaluering av prosjektet så langt
De tre første kursene i grunnpakken er gjennomført med ca. 100 deltakere på hvert kurs.
Torpomoen fungerer godt som kurslokale. Tilbakemeldingene på kursene har vært gode, og
prosjektgruppa er fornøyde med antall deltakere. Når det gjelder innhold og nivå, har kursholderne
lagt seg på et riktig nivå. Tilbakemeldingene går på at det er enkelt nok slik at alle henger med,
samtidig som det gir gode påminnelser for de som har mye utdanning og/eller erfaring. Ting blir satt
på spissen, hvilket gjør at poengene kommer godt fram. Spesielt kursdag 2 og 3 trekkes fram som
svært engasjerende.
Ressursteamet har fått kurs i psykoedukasjon, to kursdager. Tilbakemeldingene også her har vært
gode, men ressursteamet føler seg ikke kompetente til å gjennomføre psykoedukasjonsforløp ennå.
Kurset fungerte godt som en introduksjon, men det er behov for mer oppfølging i en oppstartsfase
av psykoedukasjon.
Prosjektgruppa har hatt noen møter, og ellers kontakt på mail og telefon. Det var et oppstartsmøte i
april, hvor Glenne og SUA deltok, og møtte prosjektgruppa, styringsgruppa og ressursteamet.
Prosjektleder har i juni orientert styringsgruppa om forløpet så langt og hva som er viktigst til
høsten. Prosjektleder har løpende kontakt med Glenne.
Det er en stor arbeidsbelastning på prosjektleder, når det ikke er satt av egne midler/ressurser til
prosjektledelse. Det er også mye administrativt. Prosjektleder anslår å bruke 20-30 % av sin tid på
dette prosjektet, men hadde trengt rundt 40 % for å være à jour.
Prosjektet ble satt i gang svært fort. Det er gøy og inspirerende at det er mulig å få til ting så fort i en
kommunal organisasjon, men det har også sine ulemper. Med litt bedre tid, kunne man forankret
prosjektet enda bedre og tenkt litt bedre gjennom administrering og prosjektledelse, samt
ressursbruk.

Videre arbeid
Det gjenstår to kurs i grunnpakken, vi håper på like god deltakelse her. Lokale er booket og mat
bestilt.
Det er kommet til to dager om tidlig intervensjon i september. Informasjon er sendt ut til alle
aktuelle instanser. De tilbakemeldingene som er kommet (de er dog få) går på at det er et
etterlengtet tiltak. Det er vanskelig å anslå antall deltakere på dette, men vi går trolig for å ha dette
også på Torpomoen.
Ressursteamet skal ha en todagers workshop i september, samt kurs i Glennes
foreldreveiledningsprogram i oktober. Det har vært snakk om å få til overnatting på workshopen i
september, men dette avhenger av om det kommer prosjektmidler. Hvis ikke blir disse på Gol,
samme sted som psykoedukasjon.
En viktig oppgave til høsten blir å avklare bruken av ressursteamet og utarbeide retningslinjer.
Prosjektgruppa har avtalt møte med den nye KLM-koordinatoren og samhandlingssjefen i Hallingdal i
august for å diskutere hvordan vi skal gå videre med dette. Prosjektleder er innstilt på å reise rundt i
alle kommunene for å selge inn prosjektet på rådmannsnivå. Etter hvert som forslag for bruken av
ressursteamet er litt mer konkret vil dette sendes bredt ut på høring, og brukerrepresentanter vil
inviteres med inn i arbeidet.

