Velkommen til
Regional fagkonferanse
Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og
utfordrende atferd hos personer med
utviklingshemning og

Tverrfaglige nettverk innen
habilitering og rehabilitering

Nasjonalt kompetansemiljø om
utviklingshemming NAKU
v Kjersti Eide, Rådgiver med koordinerende enhetsfunksjon i HST og bindeleddstilling til
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i HV
og Synnøve Aasan Rådgiver NAKU

Fagnettverk psykiske lidelser og
utfordrende atferd hos personer med
utviklingshemning fra 2012
 Samarbeid mellom Regionalt kompetansesenter
Helse Stavanger HF , kommunene og FM

Tverrfaglige nettverk innen
habilitering og rehabilitering

 Etablert arbeidsgruppe i 2012

 2014 og 2015 midler fra Helsedirektoratet
 I dag som tredje nettverkssamlinger i 2015.

 Informasjon om nettverkssamlingene på
www.sus.no/rehabilitering under lokalt fagnettverk eller
ww.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab under nettverk

Arbeidsgruppen for fagnettverket
 Helseforetaket:
Asle Hjelmen, Autismeteamet, BUPA
Marit Nygaard, Barne- og ungdomshabilitering, HABU
Arne Leif Pedersen, MIT.
Bjørn Roar Vagle, HAVO Lassa og
Kjersti Eide, koordinerende enhet/RKHR.

 Kommunene:
Mona L. Kjærvoll, Forsand kommune.
Gjertrud Espeland, Klepp kommune.
Ann Elin Tingvik og Omar Saleem, Stavanger kommune

 Fylkesmannen i Rogaland:
Tor Selmer Olsen, Seniorrådgiver.

NAKU – Nasjonalt fagnettverk om utviklingshemming og psykisk helse

NAKU får sitt mandat fra helsedirektoratet og skal:
Bidra til å utvikle det faglige grunnlaget i kommunene
for å bedre levekårene til personer med
utviklingshemming, gjennom blant annet:
• Å formidle forskning og fagutvikling om
utviklingshemming
• Å spre eksempler på god praksis

De viktigste formidlingskanalene er magasinet Utvikling
og Kunnskapsbanken på naku.no

NAKU – Nasjonalt fagnettverk om utviklingshemming og psykisk helse

• NAKU har ansvar for å drifte og koordinere det
nasjonale fagnettverket om utviklingshemming og
psykisk helse
• Nettverksgruppa består av personer fra
kommunene, spesialisthelsetjenesten,
brukerorganisasjoner, høgskoler/universitet
• Nettverket bidrar aktivt til utarbeidelse av filmer,
temahefter og artikler om temaet psykisk helse til
bruk av ansatte i kommunene, naku.no

Program 27.november 2015:
09:15
09:25

Registrering og kaffe
Velkommen

09:35 –
10: 35
10:35
10:50 -

Selvbestemmelse og emosjonsregulering

11:50 12:30
12:30 13:00
13:00 –
13:35
13:35
13:50 –
14:45
14:45–
15:15
15:15 -

Kjersti Eide RKHR/
koordinerende enhet Helse
Stavanger (HST)
Synnøve Aasan Rådgiver NAKU
Karl Elling Ellingsen
Professor/leder NAKU

Pause
Rapport om utviklingshemmedes opplevelse av å bli
utsatt for bruk av tvang
Lunsj - enkel lunsjservering ved Aulaen

Kim Berge
Rådgiver/nestleder NAKU

Om økning av tvang og makt
Behov for ny gjennomgang av lovverket?

Jens Petter Gitlesen
Forbundsleder NFU

Casepresentasjon om avveininger rundt beslutning om
bruk av tvang og makt versus selvbestemmelse.
Fra hyppig avvising av personal til godt samvær
og nødvendig bistand.
Pause
Helsepersonell som rettsanvendere

Bjørn Roar Vagle, seksjonsleder
HAVO HST
Linda Rosland, vernepleier
Sandnes kommune

Mitt livs ABC – Nasjonalt kompetansetiltak for
tjenesteytere til personer med utviklingshemming.
- Psykisk helse og utviklingshemming.
Avslutning.

Lise Øverland, Prosjektleder
Aldring og Helse Nasjonal
kompetansetjeneste

Wenche Natland Dahlen,
vernepleier og jurist HIST

Kjersti Eide

Avslutning
 Neste lokale nettverkssamling 5. februar 2016
 Se også www.sus.no/rehabilitering
www.naku.no
 Takk for i dag og vel hjem

