
    

  

Velkommen til  
Lokalt fagnettverk om psykiske 
lidelser og utfordrende atferd hos 
personer med utviklingshemning 
 
12. september 2014   
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 



 
 Tema for 2014: «Informasjon og samarbeid mellom aktører i 

hjelpeapparat, bruker/pasient og pårørende» 
 

 Informasjon om nettverkssamlingene på 
www.sus.no/rehabilitering  under samhandling med 
kommunen – lokalt fagnettverk..   

• Mandat, arbeidsgruppe og informasjon om nettverkssamlinger  

 
 I dag andre nettverkssamlinger i 2014.  
 - Fredag 21. mars, - Fredag 12. september - Fredag 21. november  

 

 Økonomisk støtte fra H.dir til nettverket for 2014  
 

2. året med fagnettverk psykiske lidelser og utfordrende 
atferd hos personer med utviklingshemning  

                         
 Tverrfaglige nettverk innen 
 habilitering og rehabilitering 

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


Program 12.september  2014:  
Informasjon og samarbeid mellom aktører i hjelpeapparat, bruker/pasient og pårørende 

09:00 Registrering    

09:00  Informasjon om nettverket og praktiske opplysninger  Kjersti Eide RKHR/ 
koordinerende enhet Helse 
Stavanger (HS)  

9:10 -
9:40  

Foreldres erfaringer med spesialundervisning i 
grunnskolen, omfang og vedtaks- og klageprosessene. 

Foreldre representant  

9:40 - 
10:00 

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse 

- Om parforhold og tjenestetilbud, en pilotstudie til 
doktorgradsarbeid  

Elen Siglen, Regionalt 
kompetansesenter (RKHR), 
Haukeland 
Universitetssykehus, HIB 

10:00 Pause   

10:15 -
11:00 

Presentasjon av prosjekt: «Barn og unge med alvorlige 
atferdsvansker.  Samarbeid mellom Avdeling 
Barnehabilitering Østerlide og kommunalt hjelpeapparat 
om felles målgruppe m.t.p. kompetanseoppbygging og 
forslag til rutiner for samarbeid.»  

Marit Nygaard,  

Psykologspesialist 
Barnehabilitering Østerlide  

11:00 -  
11:45    

Lunsjpause med servering av kaffe og enkel lunsj   

11:45 - 

12:30 

Pasientforløp ut fra samhandlingsreformen og 
forebyggende perspektiv.  Om behov for informasjon og 
samarbeid mellom aktører i hjelpeapparat, 
bruker/pasient og pårørende  

Geir Sverre Braut, 
seniorforsker 
Forskningsavdelingen Helse 
Stavanger  

12:30 - 

12:45 

Felles drøfting av innmeldte problemstillinger om dagens 
tema  

Hanne Lene G Haara  
Klepp kommune  

12:45 - 

12:55 

Avslutning. Presentasjon av neste samling  Kjersti Eide 



Neste nettverkssamling planlegges til  Fredag 21. 
november 2014  

 

 Evalueringsskjema  + forslag til neste samling innen 
torsdag 1809  Johanne.Helene.Grutle.Haara@klepp.kommune.no  

   

 Sender ut program og påmeldingsinformasjon til dere 
etter planlegging i arbeidsgruppen    

 Se også info på www.sus.no/ReHabilitering lokalt 
fagnettverk  

Avslutning 

mailto:Johanne.Helene.Grutle.Haara@klepp.kommune.no
http://www.sus.no/ReHabilitering


Ideer og forslag? Ta kontakt med arbeidsgruppen  

 Helseforetaket:  

 Asle Hjelmen, Autismeteamet. Marit Nygaard, 
 Barnehabilitering Østerlide. Arne Leif Pedersen, MIT. Bjørn 
 Roar Vagle, HAVO Lassa og  

 Kjersti Eide, Avd.for rehabilitering/Regionalt kompetansesenter 

 Kommunene:  

 Mona L. Kjærvoll, Forsand kommune.  

 Hanne Lene Grutle Haara, Klepp kommune.  

 Ann Elin Tingvik og Omar Saleem, Stavanger kommune   

 Fylkesmannen i Rogaland: 

 Tor Selmer Olsen, Seniorrådgiver.  

Arbeidsgruppen for fagnettverket  


