
    

  

Velkommen til  
Lokalt fagnettverk om psykiske 
lidelser og utfordrende atferd hos 
personer med utviklingshemning 
 
21. mars 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 



 Regionalt kompetansesenter satsing på 
 i samarbeid med HST HF og kommunene  
 
 Etablert arbeidsgruppe i 2012  

 
 Tema for 2014: «Informasjon og samarbeid mellom aktører i 

hjelpeapparat, bruker/pasient og pårørende» 
 

 I dag første av tre nettverkssamlinger i 2014.  
 - Fredag 21. mars, - Fredag 12. september - Fredag 21. november  

 
 Informasjon om nettverkssamlingene på www.sus.no/rehabilitering   

eller www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab  

 

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.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


09:05 Registrering    

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

9:15 -
9:45  

Foreldres liv og erfaringer på hjemmebane og overfor det 
offentlige hjelpeapparatet  

Foreldre representant  

9:45 - 
10:15 

Utfordrende atferd, selvbestemmelse og 
frihetsinnskrenkende tiltak  

Tor Selmer Olsen  
Seniorrådgiver hos FM  

10:15 Pause   

10:30 -
11:00 

Samarbeid på kryss og tvers. Hva kjennetegner et vellykket 
samarbeid rundt denne målgruppen.  

Jørn Kosmo, ass. 
kommunalsjef i Hå 
kommune 

11:00 -  
11:45    

Pause: Vi serverer kaffe - ta med niste eller kjøp lunsj i kantinen i 1.etg   

11:45 - 

12:30 

Samarbeid på kryss og tvers – casepresentasjon av et 
vellykket pasientforløp 

Asle Hjelmen BUPA og 
Bjørn Roar Vagle HAVO, 
Helse Stavanger    

12:30 - 

12:45 

Felles drøfting av innmeldte problemstillinger om dagens 
tema  

Mona Larsen Kjærvoll, 
Forsand kommune  

12:45 - 

12:55 

Avslutning. Presentasjon av neste samling  Kjersti Eide 

Program 21.mars 2014:  

- Informasjon og samarbeid mellom aktører i 

hjelpeapparat, bruker/pasient og pårørende 



Neste nettverkssamling planlegges til 12. september 
2014  

 

 Evalueringsskjema, ann-elin.tingvik@stavanger.kommune.no  

 

 Sender ut dato og program til dere så snart dette er 
klart, etter planlegging i juni   

 

Avslutning 

mailto:ann-elin.tingvik@stavanger.kommune.no
mailto:ann-elin.tingvik@stavanger.kommune.no
mailto:ann-elin.tingvik@stavanger.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  


