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HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 

2013- 2015 
 

 

Forrige handlingsplan ble vedtatt av bydelsutvalget 10.02.2011. Vedlagt følger forslag til ny 
handlingsplan. 
 
Status eksisterende handlingsplan 

 

Noen tiltak er avsluttet og noen er iverksatt og videreføres fordi de er relevante for vår 
tjenesteproduksjon, disse er gjengitt nedenfor.  
 

 

Oversikt over iverksatte og gjennomførte tiltak:   

 

� Gjøre lokalmiljøet oppmerksom på tiltak som kan hindre diskriminering etter tips fra rådet 
for funksjonshemmede: Iverksatt og videreføres. 

� Tilgjengelighet for bevegelseshemmede knyttes til høringsuttalelser for skjenkebevillinger, 
ved omregulering og ombygging der bydelen er høringsinstans: Iverksatt og videreføres. 

� Ved utleie av fortau skal avtaler ikke forlenges når det er avdekket gjentatte brudd på 
betingelsene i leiekontrakten. Iverksatt og videreføres. 

� Arbeide for framkommelighet og merking i de parkene som bydelen har ansvar for: 
Iverksatt og videreføres. 

� Tidlig utnevnelse av koordinator og ansvarsgruppe: Iverksatt og videreføres  
� Utarbeidelse av individuell plan: Iverksatt og videreføres. 
� Sammenslåing av fagavdeling for ergo- og fysioterapi med fagavdeling for sykepleie: 

Gjennomført 

�  Samarbeid med instanser utenfor bydel: Iverksatt og videreføres. 
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� Utarbeide mål og tiltak i samarbeid med bruker: Iverksatt og videreføres. 

� Tilbud om ansvarsgrupper for de som har behov for det: Iverksatt og videreføres. 
� Dialog med bruker i utførelsen av hjemmetjenestene: Iverksatt og videreføres. 

� Tilbud om støttekontakt/treningskontakt etter behov: Iverksatt og videreføres. 
� Tilby kurs i fysisk aktivitet for støttekontakter gjennom partnerskapsavtale med HEV og 

OI: Iverksatt og videreføres.  

� Videreutvikle bassengtilbudet og tilbud om terapiridning for barn og unge: Iverksatt og 

videreføres. 

� Hjemmetjenesten skal ha fokus på å gi hjelp til selvhjelp: Iverksatt og videreføres. 

� Utvikle modell/metode for å yte rehabilitering: Iverksatt og videreføres. 

� Tydeliggjøring av målsetting i vedtak: Iverksatt og gjennomført. 

� Rehabiliteringsplasser ved Sofienbergsenteret økes fra 7 til 17 plasser: Gjennomført. 

� Videreutvikle koordinatorfunksjonen ved familiesenteret: Gjennomført.  

� Delta i nettverkssamlinger i regi koordinerende rehabiliterende enhet ved lokal sykehus / 
sektor: Iverksatt og videreføres. 

� Delta i ulike samarbeidsmøter barn/unge ved Ullevål sykehus: Iverksatt og videreføres. 
� Følge opp eksisterende samarbeidsavtaler: Iverksatt og videreføres. 
� Oversikt over ansatte med behov for tilrettelegging:  

Tjenesteledere dokumenterer til avdelingsdirektør om arbeidet med ansatte med behov  for 
tilrettelegging, som en del av HMS – arbeidet. Sikres gjennom HMS 
 rapporteringssystem og logg for oppfølging av sykefravær: Oversikt over ansatte med 
 behov for tilrettelegging: Iverksatt og videreføres. 

� Krav om universell utforming/diskrimineringsloven: 
Alle nye tjenestesteder og tjenestesteder som rehabiliteres/ombygges skal ha universell 
 utforming med i planene for arbeidet med tanke på å kunne ta i mot ansatte med  redusert 
funksjonsnivå: Iverksatt og videreføres. 

� Ha et variert tilbud med tiltaksplasser: Iverksatt og videreføres. 
� Flere tiltaksplasser for uføretrygdede: Iverksatt og videreføres. 
� Utarbeide egen boligplan for bydelen som også inkluderer tiltak rettet mot 

funksjonshemmede: Gjennomført. 

� Tilrettelegging av bolig ved ergoterapitjenesten: Iverksatt og videreføres. 
� Tildele lån og tilskudd (behovsprøvd) Iverksatt og videreføres. 

� Bygge videre på allerede gjennomført opplæring/kurs: Gjennomført. 

� Utveksle kompetanse mellom oppvekst- og helse- og sosialavdelingen: Iverksatt og 

videreføres. 
� Videreutvikle felles IP- rutine for alle tjenestesteder: Iverksatt g videreføres. 
� Videreutvikle koordinatorrollen: Iverksatt og videreføres. 
� Følge opp arbeid med individuell plan der dette er igangsatt ved innleggelse på sykehus: 

Iverksatt og videreføres. 
� Delta i prosjekt for web basert IP- verktøy med sektorsykehus og sektorbydeler: 

Gjennomført. 

� Videreføre partnerskapsavtale med Oslo Idrettskrets: Iverksatt. 

� Utvikle samarbeidet med lokale idrettslag om integrerte og tilrettelagte tilbud, inklusiv 
tildeling av frivillighetsmidler: Iverksatt og videreføres. 

� Samarbeide med et eldresenter om tilbud for voksne med funksjonsnedsettelser: Ikke 

iverksatt, videreføres. 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Status handlingsplan 2011-2012 tas til orientering. 
2. Handlingsplan 2013-2015 vedtas. 

 
 

 

  
 
 


