Velkommen til
Lokalt fagnettverk om psykiske
lidelser og utfordrende atferd hos
personer med utviklingshemning
Tverrfaglige nettverk innen
habilitering og rehabilitering

Tema for 2014: «Informasjon og samarbeid mellom aktører
i hjelpeapparat, bruker/pasient og pårørende»

21. november 2014
v Kjersti Eide, Rådgiver med koordinerende enhetsfunksjon i HST og bindeleddstilling til
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i HV

 Informasjon om nettverkssamlingene på
www.sus.no/rehabilitering under samhandling med
kommunen – lokalt fagnettverk..
• Mandat, arbeidsgruppe og informasjon om nettverkssamlinger
• Program og innlegg
• I dag tredje nettverkssamlinger i 2014

Program 21.november 2014:
Informasjon og samarbeid
09:00

Registrering

09:00

Informasjon om nettverket og praktiske opplysninger

Kjersti Eide RKHR/
koordinerende enhet Helse
Stavanger (HS)

9:10 -9:55

Habilitering - utfordringer for fagfolk og foreldre

Svein O. Kolset
Professor i ernæring UIO
og far til Torgeir som har
CHARGE syndrom

-

Kolset har skrevet bok om Torgeir:
En sjelden kar - en fars beretning

9:55
10:10 10:55

Pause
Habilitering - utfordringer for fagfolk og foreldre
Fortsetter

10:5511:40
11:40 12:25

Lunsjpause med servering av kaffe og enkel lunsj 

Pårørendes rett til informasjon og medvirkning
-

Kjellevold og Bøckmann har skrevet boken:

Svein O. Kolset

Alice Kjellevold
Førsteamanuensis dr.juris,
UIS

Pårørende i helse- og omsorgstjenesten – en klinisk og juridisk
innføring

12:25
12:40 –
13:25

Pause
Pårørendes rett til informasjon og medvirkning, fortsetter

Alice Kjellevold

13:25 13:30

Avslutning.

Kjersti Eide

Avslutning
 Neste nettverkssamling planlegges til våren2015
 Evalueringsskjema + forslag til framtidig
temaer/innhold og form kan skrives på baksiden
 Sender ut program og påmeldingsinformasjon til dere
etter planlegging i arbeidsgruppen
 Se også info på www.sus.no/ReHabilitering lokalt
fagnettverk

Arbeidsgruppen for fagnettverket
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.

