Nyhetsbrev 3/2022
TikTok

Husk fristen for psykiatrimidler!

Er noen i lokallaget aktive på TikTok? Eller kanskje noen
har tenåringsbarn som er det? Vi trenger innspill fra våre
medlemmer og støttespillere til et nytt og spennende prosjekt. Vi har opprettet en enkel spørreundersøkelse som tar
omkring 3-5 minutter å fylle ut.

AiN sentralt søker om støtte fra Helsedirektoratet gjennom
tilskuddsordningen Bruker- og pårørendearbeid innen rus,
psykisk helse og voldsfeltet. Foreningen kan søke om støtte
til drift og informasjonsvirksomhet, hvor en del av de mottatte midlene fordeles på lokallagene. Vi har i år laget et
digitalt rapporterings- og søknadsskjema.

Svar på undersøkelsen ved å fylle ut og sende inn
dette skjemaet.

Målgruppen for undersøkelsen er 13-25 år, men alle aktive
TikTok brukere er velkommen til å svare. Del gjerne
lenken med medlemmer i målgruppen.
Alle som svarer på undersøkelsen er med i trekningen av
to kinobilletter.

Skjema finner du her.
Fristen for rapportering for midler mottatt i 2021, samt søknad for aktiviteter i 2022 er 1. mars.

Møte i Helse Vest
Sentralstyret i Autismeforeningen har en representant i alle
helseforetakene i landet. I forrige uke deltok Ruth Gravdal
i sentralstyret på møte i Helse Vest. Et av temaene i dette
møtet var rapporten fra Riksrevisjonen, som ble publisert i
høst: Undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn
med funksjonsnedsettelser. Rapporten slår fast at Riksrevisjonen er kritiske til hvordan norske myndigheter gir hjelp
til familier med hjelpetrengende barn. Tjeneste til familier
med barn som har funksjonsnedsettelser, er avhengig av
hvor de bor. Familiene må selv ta et stort ansvar for å få
hjelp og koordinere tjenestene. Rapporten konkluderer videre med at det bør være en utdannet IP-koordinator som
kun jobber med sine spesialfelt. Representanter fra Helse
Vest var enig i at de burde stille med kurs for IP koordinatorer og at kommunene burde ha fast heltidsansatte IP-koordinatorer som bistår familiene slik at de får det de har rett
på og trenger.

Likepersonskurs
Autismeforeningen har fått et nytt likepersonskurs. Dette er et digitalt kurs alle likepersoner i lokallagene skal gjennomføre
innen de begynner sitt verv som likeperson.
Kurset, som psykiatrisk sykepleier og veileder Marie Storjord har utviklet, er delt opp i fem deler. Hver del inneholder en
film, en oppsummering og en refleksjonsoppgave. Likeperson Helene Kværnø er en erfaren likeperson i foreningen, og i
slutten av hver film gir hun tips og råd for hvordan man kan håndtere ulike situasjoner.
Kurset finner du på autismeforeningen.no/likepersonskurs.
Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

AiN i media

Les kommentarene fra styreleder Annette Drangsholt i
artikkelen om Martin som har blitt skuespiller.
”– Vi ønsker at det skal være en selvfølge å få jobb, bidra i
samfunnet, kunne ha en aktiv fritid og bestemme over sitt
eget hjem.” NRK 13.2.2022

Les artikkelen og intervjuet med styremedlem i Rogaland
AiN Iselin F. Stokka. Karmøynytt 21.02.2022
Karmøynytt fulgte med på filmvising av filmen ”Hvorfor
hopper jeg” på Karmøy arrangert av lokallaget i Rogaland.
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