Retningslinjer for ressursteamet
for autismespekterforstyrrelser og asperger syndrom
Formål med ressursteamet
Ressursteamet skal være et interkommunalt mestringstilbud hvor kommunene kan søke
bistand i enkeltsaker, be om kompetanseheving/kursing av ansatte og veiledning til familier
og personer med autismespekterforstyrrelser eller asperger syndrom.
Ressursteamet skal ikke erstatte spesialisthelsetjenesten, men det er et mål at teamet på
sikt skal redusere kommunenes bruk av private aktører til veiledning i enkeltsaker.
Ressursteamet skal bidra til at kommunene i Hallingdal kan gi et bedre tilbud til familier og
personer med autismespekterforstyrrelser og asperger syndrom.
Deltakere
Følgende kommuner er representert med to personer hver i ressursteamet: Gol, Hemsedal,
Hol, Nes og Ål.
Møtevirksomhet
Ressursteamet har under implementeringsfasen faste nettverksmøter hver måned. På sikt
vil disse nettverksmøtene være sjeldnere. Ressursteamet har en leder som svarer på
henvendelser og leder nettverksmøtene. På nettverksmøtene vil man ta opp henvendelsene
som er kommet.
Representant fra Flå kommune og PPT øvre og nedre Hallingdal er invitert til å delta som
faste medlemmer på nettverksmøtene.
Henvendelser
Kommunene kan henvende seg til ressursteamet ved ønske om bistand til veiledning,
kompetanseheving eller psykoedukasjon. Henvendelser skal komme fra fagansvarlig eller
leder gjennom henvendelsesskjema, som ligger på www.hallinghelse.no.
Ressursteamet fører oversikt over antall henvendelser og medgått tid i hver sak.
Hva ressursteamet tilbyr
Ressursteamet tilbyr veiledning i enkeltsaker, kompetanseheving/kurs, atferdsavtaler,
psykoedukasjon og foreldreveiledningskurs ved behov. Ressursteamet kan også veilede
kommunene videre i hjelpeapparatet.
Veiledning for ressursteamet
Ressursteamet mottar veiledning fra Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i
Vestfold HF og Spesialseksjon for utviklingshemming og autismediagnoser, Vestre Viken HF.
Det er fast halvårlig veiledning, i tillegg til veiledning per telefon og e-post ved behov.
Veiledningen gis på systemnivå, ikke i enkeltsaker.
Vedtatt av nettverket for koordinerende enhet i Hallingdal 24. november 2016

Kompetanse hos ressurspersonene
Ressurspersonene har kompetanse knyttet til autismespekterforstyrrelser og/eller asperger
syndrom. Teamets medlemmer må holde seg faglig oppdatert. Det er en styrke for teamet
at det både er tverrfaglig og tverretatlig. Det skal etterstrebes å fortsette med dette hvis det
blir frafall og nye personer skal hentes inn. Ved frafall må kommunen oppnevne en ny
ressursperson.
Rapportering
Ressursteamet rapporterer til nettverket for koordinerende enhet i Hallingdal halvårlig. Det
samme gjelder helse- og omsorgslederforum og oppvekstlederforum.

