
 
 

 

 

ÅRSMELDING FOR PERIODEN SEPTEMBER 2021 – SEPTEMBER 2022 
 
 
 
Styret som ble valgt på årsmøtet 16. august 2020 
Region Nord: Rolf Øistein Barmann-Jenssen, Tromsø PPT, 2 år 

Vara: Evy Jeremiassen, Bodø PPT, 2 år 
Region Midt: Gro Bjørnstadjordet Ericson, Aukra, Midtsund og Molde PPT, 2 år 
  Vara: Svein Ola Lillestøl, Ålesund PPT, 2 år 
Region Øst: Anders Tønnesland, Råde PPT, 2 år 
  Vara: Kristin Ramsjø Solberg, Rygge PPT, 2 år 
Region Sør: Hæge Odberg, Porsgrunn PPT, 2 år 
  Vara: Hanne Kristin Lervik, Lister PPT, 2 år 
Region Vest: Liv Ingunn Heie Medhaug, Etne og Vindafjord PPT, 2 år 
  Vara: Solveig Beate Elvik, Osterøy PPT, 2 år 
 
 
 
Styrets sammensetning 
Styret har hatt faste møter 2-3 ganger i året i perioden. Koronaepidemien har satt en 
begrensning på rådets aktivitet i perioden. I perioden har faste medlemmer deltatt i de 
avholdte styrermøtene. 
 
Konstituering av styret september 2020: 
Leder:     Gro Bjørnstadjordet Ericsen 
Nestleder, nettsideansvarlig:  Rolf Øistein Barmann-Jenssen 
Kasserer:    Liv Ingunn Heie Medhaug 
Sekretær, nettsideansvarlig:  Hæge Odberg 
Styremedlem:    Anders Tønnesland 
 
 
Styrets arbeid 

Styremøter:  
14. januar 2021   - Sted: Teams  
17. mars 2021    - Sted: Teams  
15. april 2021    - Sted: Teams 
8. juni 2022     - Sted: Teams 
18. august 2022   - Sted: Teams 
 
 
 



 
 

 
 
 
Styret har fokus på å utvikle samarbeidet med Statped, 
Utdanningsdirektoratet og Barneombudet. Styret opplever at 
det er utfordrende å nå ut til alle PP-kontorer. Ulik organisering 
av regionale samarbeid spiller også inn på hvordan den 
gjensidige dialogen mellom Faglig råd og de ulike PP-tjenestene 
arter seg.  
 
Faglig råd har hatt en prosess for å etablere ny nettside som 
skal oppleves mer funksjonell og informativ. 
 
Faglig råds aktivitet i perioden september 2021 – september 
2022: 
• Faglig råd har deltatt i piloteringen av Ståstedsanalyse for PPT 

 
Ståstedsanalysen for PPT er et refleksjons- og prosessverktøy 
for støtte til kvalitet i tjenesten. Verktøyet gir støtte til å 
identifisere styrker og utfordringer, reflektere sammen, og å 
sette mål og tiltak for videre arbeid. 

 
 

• Faglig råd har deltatt i utarbeidelse av Råd til PPT i samarbeid 
med Forandringsfabrikken 
 

Beskrivelse av god praksis og publikasjonen «Spør oss så får 
du vite»  

 
 

• Faglig råd har deltatt i innspillskonferanse med Udir 
 

I konferansen ønsket Udir innspill til tiltak 10 i sammenheng med St.  Meld. St. 6 (2019-2020) 
«Tett på – tidlig innsats, og inkluderande fellesskap i barnehage, skole og SFO» 

 

• Faglig råd har deltatt i møte med Barneombudet 
 

Møtet var knyttet til Barneombudets prosjekt «Psykisk helsetilbud til barn og unge i 
kommunen».  

 
 
Styret Faglig råd 21.8.2022         
 

Styrets formål: 

Skape og koordinere nasjonal og 

fremtidsrettet utvikling av PP-tjenesten 

gjennom: 

 Styrket dialog og samhandling mellom 

PPT og sentrale aktører innen opplæring 

 Søke å gi inspirasjon, utveksle 

erfaringer og bidra til økt kompetanse- 

og organisasjonsutvikling internt og 

eksternt 

 Skape en mer enhetlig forståelse i 

vurdering og tilrådning slik at 

likeverdighetsprinsippet ivaretas 

 Fremme god kvalitet og utvikling av 

profesjonsutøvelsen 

 Være en høringsinstans i forhold som 

omhandler PP-tjenesten og andre 

sentrale beslutninger innenfor 

opplæringssektoren 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/stastedsanalyse
https://forandringsfabrikken.no/skole-3/god-praksis-i-ppt/
https://forandringsfabrikken.no/spor-oss-sa-far-dere-vite/
https://forandringsfabrikken.no/spor-oss-sa-far-dere-vite/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/?is=true&q=tiltak+10
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/?is=true&q=tiltak+10
https://www.barneombudet.no/aktuelt/aktuelt/barneombudets-rapport-om-psykisk-helsehjelp-for-barn-og-unge-som-representantforslag-pa-stortinget
https://www.barneombudet.no/aktuelt/aktuelt/barneombudets-rapport-om-psykisk-helsehjelp-for-barn-og-unge-som-representantforslag-pa-stortinget

