
    

  

Velkommen til  
Lokalt fagnettverk om psykiske 
lidelser og utfordrende atferd hos 
personer med utviklingshemning 
 
29.november 2013  
v Kjersti Eide, Rådgiver med koordinerende enhetsfunksjon i HST og bindeleddstilling til 
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i HV  

                         
 Tverrfaglige nettverk innen 
 habilitering og rehabilitering 



 Regionalt kompetansesenter satsing på 
 i samarbeid med HF og kommunene  
 
 Etablert arbeidsgruppe  

 
 Tema for 2013: «Målrettet avlastningsopphold og behovet 

for å etablere lik praksis på ulike arenaer» 
 

 I dag siste av tre nettverkssamlinger i 2013 
 

 Informasjon om nettverkssamlingene på www.sus.no/rehabilitering   
eller www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab  

 

1 år med fagnettverk psykiske lidelser og utfordrende atferd 
hos personer med utviklingshemning  

                         
 Tverrfaglige nettverk innen 
 habilitering og rehabilitering 

http://www.sus.no/rehabilitering
http://www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab
http://www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab
http://www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab
http://www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab
http://www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab
http://www.sus.no/omoss/avdelinger/medisinsk-divisjon/koordinerende-enhet-for-habilitering-og-rehabilitering/Documents/M%C3%B8teplassen 2012/Moteplassen 24. oktober 2012.pdf


 Tilbakemeldinger fra dere fra tidligere samlinger  

Aktuelt, variert innhold, konkret fra praksisfeltet mm  

Ønsker innlegg fra skolefronten, mer på metode mm 

  

 Arbeidsgruppen planlegger for 2014  

Ønsker innspill på årlig tema  

Forslag til årlig gjennomgående tema 2014 : 

«Samarbeid mellom profesjonelle aktører, bruker og 

deres pårørende».  

 

 

 

Planer for nettverkssamlinger 2014  



Program 29. november:  

08:45 Registrering og kaffe  

09:00-9:10  Informasjon om nettverket og praktiske opplysninger  Kjersti Eide RKHR/ Helse Stavanger (HS)  

9:10-10:00  Innføring i differensielle forsterkningsprosedyrer:  

- Med kliniske eksempler  

Bjørn Roar Vagle  
HAVO Helse Stavanger 

10:00 Pause 

10.15- 10:45  Kort gjennomgang av innholdet i Tidlig Intensiv Opplæring Basert på Anvendt Atferdsanalyse  

(TIOBA) 

Asle Hjelmen BUPA  
Helse Stavanger 

10:45-  
11:30    

Pause: Ta med niste eller kjøp lunsj i kantinen i 2.etg   

11:30- 

12:15 

 Utfordringer knyttet til bruk av makt og tvang i skolen. Marta Vignes 

Utdanningsavdelingen 

FM i Rogaland 

12:15 Pause   

12:25- 

12:55 

Presentasjon av spesialisthelsetjenestene innen habilitering: HAVO, HABU, MIT og BUPA 
autismeteam   
- Hva kan en få hjelp til og hvordan?  

Bjørn Roar Vagle, Arne Leif Pedersen, Asle 
Hjelmen og Kari Helene Bjo Reinås    

12:55- 

13:00 

Avslutning.  Kjersti Eide 



Neste nettverkssamling planlegges til februar/mars 
2014  

Arbeidsgruppen møtes i begynnelsen av januar:  

Planlegge neste samling, evaluere  

Nytt årlig Tema og samlinger for 2014. 

Innspill  

 Evalueringsskjema, mona.larsen@forsand.kommune.no  

 Sender ut dato og program til dere så snart dette er 
klart  

 

Avslutning 

mailto:mona.larsen@forsand.kommune.no


 Helseforetaket:  

 Asle Hjelmen, Autismeteamet. Marit Nygaard, 

 Barnehabilitering Østerlide. Arne Leif Pedersen, MIT. 

 Bjørn Roar Vagle, HAVO Lassa og Kjersti Eide, avd 

 for rehabilitering/RKHR.  

 Kommunene:  

 Mona L.Kjærvoll, Forsand kommune. Hanne Lene 

 Grutle Haara, Time kommune. Ann Elin Tingvik og 

 Omar Saleem, Stavanger kommune.   

 Fylkesmannen i Rogaland: 

 Tor Selmer Olsen, Seniorrådgiver.  

Arbeidsgruppen for fagnettverket  


