
  

                         
 Tverrfaglige nettverk innen 
 habilitering og rehabilitering 

 
Nettside: http://www.sus.no/ke  http://www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab 

Informasjonstelefon for habilitering og rehabilitering 800 300 61 (kl 09:00 – 15:00)  

 

 

Invitasjon  
Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos 

personer med utviklingshemning 
Tema:  

Miljøbaserte behandlingstiltak er avhengig av felles oppslutning om mål og en samkjørt 

praksis i personalgrupper.  

Dette innebærer å endre tidligere vaner og samhandlingsmønstre i møtet med 

tjenestemottaker. Får man ikke en felles endring i personalgruppeatferden, vil 

utarbeidelse av miljøtiltak bare være faglige intensjoner uten virkning.  

Den aller vanskeligste siden ved målrettet miljøarbeid er å få personalet til å endre atferd. 

Hvorfor er det vanskelig å endre atferd? 

 

Jon Ivar Johansen, Utdannet fra Krigsskolen og BI. Leder i ulike virksomheter bl.a. 

utviklingsdirektør i SAS. Gründer av flere selskaper sist IT og konsulentselskapet Maze. 

Tidligere leder av Skedsmo Fotballklubb, alpintrener og sportslig leder i Nero alpin. 

Johansen er en aktiv Blogger og forfatter. Han bygger på forskning fra atferdsøkonomi, 

essensen er beskrevet i hans siste bok Mestringskoden (Hegnar 2015).  

Tid 9. september kl. 9:45-14:00  

Sted Stavanger universitetssjukehus, Aula 2. etg. Sydbygg  

Målgruppe: Tjenesteytere, fagkonsulenter, ledere, lærere og andre fagpersoner innen 

fagområdet i kommunen og spesialisthelsetjenesten 

 

 
 
 

Bindende påmelding innen 26. august til anne.presno@sus.no 
Bruk vedlagt påmeldingsskjema, oppgi navn, arbeidssted, e-postadresse og fakturaadresse.  
Nettverkssamlingen er gratis. Ikke møtt/ avmelding etter 26. august blir fakturert med 

avbestillingsgebyr på kr 200,- 
Vi oppfordrer til felles påmelding fra samme arbeidsplass.(alle påmeldte må bruke 
påmeldingsskjema og oppgi fakturaadresse for å bli registrert). 
 

 

Program fredag 9.september:  
09:45 Registrering   

09:55 Informasjon om nettverket og praktiske opplysninger  Kjersti Eide RKHR/ 

koordinerende enhet 

Helse Stavanger (HS)  

10:00 -

11:30 

Faktum er at nærmere 90 % av alle endringsprosesser 

mislykkes. Hvorfor er det slik? Hvilke løsninger finnes? 

Jon Ivar Johansen, 

Leder, gründer & 

coach 

11:30 -  

12:15   

Pause med av kaffe, ta med niste eller kjøp i kantinen  

 

12:15 - 

13:55 

Faktum er at nærmere 90 % av alle endringsprosesser 

mislykkes. Hvorfor er det slik? Hvilke løsninger finnes? 

Jon Ivar Johansen, 

Leder, gründer & 

coach 

13:55 - 

14:00  

Avslutning.  Kjersti Eide 

Forbehold om mindre endring i program, ca. tider   

http://www.sus.no/ke
http://www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab
mailto:anne.presno@sus.no

