
    

  

Etablering av lokalt fagnettverk  
Psykiske lidelser og problemskapende atferd hos 

barn, unge og voksne med utviklingshemning 



• Regionalt kompetansesenter  – 
opprette lokalt fagnettverk  

 

• AU for Møteplassen – tema:  Psykiske 
lidelser og problemskapende atferd 
hos barn, unge og voksne med 
utviklingshemning 

 

• Delavtale 2b, habilitering «bidra til 
kompetanseøkning og 
kunnskapsoverføring gjennom 
opprettelse og videreføring av faglige 
nettverk innen habilitering»   

 

Bakgrunn for lokalt fagnettverk  



Har du behov for/ ønsker om å delta i nettverk for 

kompetanseoverføring?  

- Ønsker å delta på samlinger 

- Ønsker å stå på epostliste 

- Ikke behov/ønske om deltakelse i nettverk   

 20 svar med behov for  
- ca 30 enheter/personer 
som ønsker å delta 
 -  epostliste  

Møtehyppighet?  

- 1, 2 eller 4 ganger/år eller hyppigere?  

-  Møtelengde? 

2 samlinger  (4) 

1, 3 eller 4 samlinger (1)  

- Fra 2 timer til halvdag  
 Type aktivitet/ innhold:  

- Mulighet til å legge fram gode eksempel, med drøfting? 

- Faglige innlegg? 

- Case framlegg med drøfting/tilbakemelding? 

- Bygge opp kunnskapsbase på området? 

- Arrangere seminar/konferanser? 

- Annet? 

 Som foreslag, se eksempler  

Organisering?  

- Kan du tenke deg å være med i en arbeidsgruppe som driver 

nettverket? 

- Hvor møtes? På SUS eller ut i kommunene?  

- 4 svar fra kommunene om 
å delta i arbeidsgruppen for 
å drive nettverket  

- SUS / begge plasser  
Hva skal til for at du vil delta i slikt nettverk?    Aktuelle faglige tema  

 
Annet?     

Svar fra kommunen om behov  



Eksemler på type aktivitet/ innhold: 

• Arbeidstidsordninger. Erfaringsdeling og presentasjon av vellykkete 
turnusordninger/modeller, resultater brukerkvalitet og 
personelltilfredshet m.m.  

• Jobbe i grupper: anonymiserte case som har vanskelige 
problemstillinger. Dele erfaringer for få nye synsvinkler. 
Kunnskapsbygging  

• Presentasjon av intern kommunal veiledning og personell-
opplæringspakker.  

•  Tvang og makt. Grenser. Skole- og dagsentertilbud. Bolig.    

• Presentasjon av godt miljøarbeid. Behandling og resultater. 
Problemstillinger  

• Resultater og erfaringer med «god personalbruk» rundt 
enkeltbrukere. Personellflyt mellom bolig, avlastning, barnebolig – 
barnehage, skole, dagsenter, arbeidstilbud.   

• Faginnlegg fra spesialisthelsetjenesten f. eks innen tema som handler 
om behandling, diagnoser, lovverk, opplæring 

 



• Ann Elin Tingvik, avd.leder Boganes/Fløyen bofellesskap Stavanger kommune 

• Ivar Rettedal, Avd.leder Kvednaberget bofellesskap Stavanger kommune 

• Mona L.Kjærvoll, Avd Leiar ATO/Avlastning. Forsand kommune 

• Hanne Lene Grutle Haara, Fagkonsulent/Koordinerande eining 0- 18 år Time 
kommune  

• Asle Hjelmen, seksjonsleder, Autismeteamet  BUPA, HST   

• Marit Nygaard, psykolog, Barnehabilitering Østerlide HST 

• Arne Leif Pedersen,  leder Mobilt innsatsteam, HST 

• Bjørn Roar Vagle, seksjonsleder HAVO AFMR Lassa, HST  

• Kjersti Eide, rådgiver koordinerende enhet HST/ Regionalt 
kompetansesenter habilitering Rehabilitering     

 

Arbeidsgruppe:  



• Neste nettverkssamling foreløpig 
dato 18. januar  

• Arbeidsgruppen:   

– mandat, form og planlegge 
samling  

 

•  Informasjon om nettverket og 
påmelding på KE/RKE nettside  

 

• Ønsker du å delta i fagnettverket 
og få tilsendt  e- post? Send e-post 
til kjersti.eide@sus.no med navn, 
stilling, arbeidssted og 
epostadresse 

 Merk: Habiliteringsnettverk, helst 
 innen  9. november   

mailto:kjersti.eide@sus.no

