Tverrfaglige nettverk innen
habilitering og rehabilitering

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

Lokalt fagnettverk psykiske lidelser og utfordrende
atferd hos personer med utviklingshemning
 Etablert 2012 med åpningskonferansen i oktober

 Regionalt kompetansesenter satsing på
i samarbeid med HF og kommunene
Tverrfaglige nettverk innen
habilitering og rehabilitering

 Tema for 2013: «Målrettet avlastningsopphold og behovet
for å etablere lik praksis på ulike arenaer»
 Tre nettverkssamlinger i 2013: 8.mars, 20.september og
15. november
 Informasjon om nettverkssamlingene på www.sus.no/rehabilitering
eller www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab

Program 20. september:
09:00-9:15

Informasjon om nettverket og praktiske opplysninger

Kjersti Eide RKHR/ Helse
Stavanger (HS)

9:15-9:40

1.case: Behandling av utfordrende atferd hos 12 år gammel gutt med «sterk»
autisme

Aasa G Skartveit Stavanger
kommune

9:40

Pause

9:50- 10:20

2.case: Behandling av utfordrende atferd, og opplæring for gutt som i dag er
14 år

10:20

Pause

10:30 11:00

Suksesskriterier for et godt fagmiljø i døgnavlastning?

11:0011:30

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

11:3012:15

Barneoppdragelse eller vedtak iht. kapittel 9 i HOTL?

Tor Selmer Olsen
Seniorrådgiver hos FM

12:1512:45

Felles drøfting av innmeldte problemstillinger om dagens tema

Asle Hjelmen BUPA
Helse Stavanger

12:4513:00

Avslutning. Presentasjon av neste samling

Kjersti Eide

Aasa G Skartveit Stavanger
kommune

Bjørn Roar Vagle
HAVO Helse Stavanger

Diskusjon
• Personale i avlastningsboliger – hvilke krav kan man
stille ved ansettelser av miljøpersonale?
• Hvor lett (vanskelig) er det å rekruttere personer til
arbeid med barn og unge med utfordrende atferd?
• Hva når miljøregler, dagsplan, og formidling av krav til
den enkelte IKKE fungerer? Hvor henvender man seg
for å få hjelp?
• Hjem/skole/avlastning-samarbeid : Hva når det er
uenighet om «veien til målet»?

Avslutning
 Neste nettverkssamling 15.november - Innføring i
grunnleggende begreper i miljøbehandling
 Arbeidsgruppen:
Planlegge neste samling, evaluere
Nytt årlig Tema og samlinger for 2014.
Innspill
 Evalueringsskjema

Arbeidsgruppen for fagnettverket
 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.

