
 
 
 

 

       GRUPPEBASERT TILBUD 
 

Gruppetilbud for ungdommer med 

generelle lærevansker eller lett 

utviklingshemming 
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Arrangeres av 

Habiliteringstjenesten for voksne, HAVO 

 

 

 

Behandlingsforløp:  

 
Bakgrunn for gruppetilbud:  

  

HAVO har i flere år drevet  

«Mestringskurs» for ungdommer med 

lærevansker og lett utviklingshemming. 

Utfordringer gjelder ofte overgangen fra 

ungdom til voksen, mangel på sosial 

kompetanse, å takle følelser og manglende 

mestring av hverdagen. HAVO arrangerer 

ett gruppetilbud i året der innholdet varierer 

ut i fra sammensetning av gruppen.  

 

Mål for gruppetilbud: 

 

✓ Bevisstgjøring av egen identitet og 

bli tryggere på seg selv og 

omgivelsene 

✓ Bli bedre i stand til å ta egne 

avgjørelser  

✓ Øke sosial kompetanse   

✓ Øke kunnskap om tema som er 

viktig i overgang fra ungdom til 

voksen 

✓ Utveksle erfaringer med andre i 

samme situasjon  

 

 

 

 

 

 
 

Målgruppe: 

 

Målgruppen er personer med generelle 

lærevansker eller lett utviklingshemming i 

alderen 18 – 25 år som er: 

✓ Motivert å delta  

✓ Ønsker å treffe andre i liknende 

situasjon  

✓ Ønsker å lære om hvordan å takle 

utfordringer i hverdagen  

 

 

 

 
    Foto: Colourbox 

Henvisning via 
lege

Forsamtale Målsamtale Infomøte 10  samlinger
Oppfølgings

samtale



 

Habiliteringstjenesten for voksne, HAVO 

 

Habiliteringstjenesten gir tilbud om 

tverrfaglige helsetjenester til brukere over 

18 år som trenger spesialisert habilitering. 

Målgruppen vår er pasienter med medfødt 

eller tidlig ervervet sykdom, funksjons-

hemming og skade (som utviklingshemming 

og ulik tilleggs-problematikk, 

autismespekterforstyrrelser og komplekse 

tilstander som medfører alvorlige og 

sammensatte funksjonsnedsettelser).  

Fokuset er de konsekvenser funksjons-

hemmingen/sykdommen kan ha i form av 

kognitiv svikt, tilpasningsvansker, 

utfordrende atferd, 

kommunikasjonsvansker, behov for særskilt 

tilrettelegging og bruk av hjelpemidler. 

Målet er å gi brukeren best mulig 

mestringsevne og funksjon.  

Tilbudet vårt består av:  

✓ Bistand til undersøkelse, diagnostikk 

og utredning  

✓ Utvikling av individuelle 

behandlings- eller utviklingstiltak  

✓ Samhandling med og veiledning av 

det kommunale hjelpeapparatet 

✓ Undervisning og opplæring 

✓ Faglig vurdering og veiledning for å 

begrense bruk av tvang og makt 

(HOT, kap.9) 

✓ Gruppebasert tilbud, ulike fag- og 

temakurs etter behov 

Faggrupper tilknyttet HAVO:  

Nevrolog, vernepleier, 

barnevernspedagog, sykepleier, 

psykolog, testteknikker, fysioterapeut og 

sosionom. 

      Innhold i gruppetilbudet:  

 

✓ Overgang fra ungdomsliv til 

voksenliv 

✓ Trening i sosial kompetanse 

✓ Utdanning og arbeidslivet  

✓ Positiv tenkning  

✓ Mestringsstrategier 

✓ Hvordan forstå seg selv og andre 

✓ Vennskap og relasjoner 

✓ Kropp og seksualitet  

 

 

Pedagogiske verktøy og teoretisk innhold i 

gruppetilbudet er blant annet basert på 

programmer for trening av sosial 

kompetanse som Aggression Replacement 

Training (ART) og kognitiv terapi.  

 

     Rammer for gruppetilbudet: 

 

✓ 6-9 deltakere i gruppa 

✓ 1 samling per uke 

✓ Hver samling varer fra  

10:00 – 14:00 

✓ Samlinger holdes i godt tilrettelagt 

lokale med oppholdsrom, spiseplass, 

kjøkken og plass til å samle gruppen 

for presentasjoner og rollespill 

✓ Samlinger med flere aktiviteter 

utenfor lokalet 

✓ Fast struktur for dagen 

✓ To kursledere 

✓ Tverrfaglig samarbeid  

✓  

     Kontaktinfo: 

 

        

  

HAVO: 

Langflåtveien 5, 3.etasje,  

4017 Stavanger 

Resepsjon: 51 51 48 40/ 908 00 672 


