Habiliteringstjenestene i Norge:

NETTVERK FUNKSJONSHEMMEDE
SEKSUALITET OG SAMLIV

INVITERER TIL:
FAGKONFERANSE
OG
ÅRSMØTE

Royal Garden Hotell

Trondheim
10-12 Februar 1999

Bakgrunnen for konferansen er nettverkskonferansen som ble arrangert på Hamar i
januar 1998. Da ble det valgt et interimsstyre som jobber med etablering av et
nettverk innen seksualitet og samliv for habiliteringstjenestenes ansatte. Formålet
med nettverket er å formidle kunnskap om samliv og seksualitet og
spesialkunnskap knyttet til funksjonshemmede og seksualitet. Nettverket skal
bidra til kompetanseøkning i habiliteringstjenestene på dette fagfeltet. Vi har satt
sammen et fagprogram for konferansen som bygger på ønsker og behov som kom
fram i en spørreundersøkelse foretatt av Jarle Eknes og Stephane Vildalen i 1997
På grunn av begrensninger i antall plasser ser vi oss nødt til å sette et tak på 4
representanter fra hvert fylke. På Hamar i januar var barnehabiliteringstjenesten
underrepresentert. Interimsstyret har bestrebet seg på å arrangere en fagkonferanse
som er relevant for både barn- og voksenhabiliteringstjenester.
Nettverket har for 1998 mottatt støtte fra Helsetilsynet.
Onsdag 10.02.99.

11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 13.30

17.45

Ankomst og registrering
Lunch
Åpning av konferansen
v/interimsstyrets leder p.t. Høgskolelærer Karin Berntsson
Rogaland Vernepleierhøgskole
Seksuell utvikling og skjevutvikling
v/ 1.konsulent Grethe Rønvik. Habiliteringstjenesten for
voksne i Nordland og psykologspesialist Leiv Ottesen
Habiliteringstjenesten for barn i Rogaland
Kaffe
PLISSIT. Kompetansekrav på ulike ansvarsnivåer – en
modell. v/Leiv Ottesen
Kartleggingsmateriell v/konsulent Wenche Fjeld
Habiliteringstjenesten for voksne i Hedmark
Erfaringer fra arbeid med barn. v/sykepleier Oddny
Smedstuen Nordlund - Habiliteringstjenesten for barn i
Oppland
Kursing/ opplæring av funksjonshemmede
v/Karin Berntsson
Helseregionene samles. Forberedelse til årsmøte

20.00

Middag

13.30 – 15.15

15.15 – 15.45
15.45 16.00
16.00 – 16.30
16.45 – 17.15
17.15 – 17.45

Torsdag 11.02.99.
09.00 - 10.00

16.00 - 16.30
16.30 - 18.00

Seksuelle
overgrep
mot
barn
med
funksjonshemning. v/ dr. i spesialpedagogikk. Marit
Hoem Kvam - SINTEF Unimed
Seksuelle overgrep mot voksne med funksjonshemning
v/ 1. konsulent Bente Væren - Habilteringstjenesten for
Voksne i Vestfold
Utviklingshemmede som overgripere v/ psykolog Atle
Austad - Institutt for klinisk sexologi og terapi
Lunch
Parallelle sesjoner (med innlagte pauser):
Overgrep mot barn med funksjonshemninger - metode
for behandling v/sosialkonsulent Karin Nordenstam Nasjonalt senter Aker
Overgrep mot voksne med funksjonshemninger - metode
for behandling v/Bente Væren
Utviklingshemmede som overgripere
vlAtle Austad
Kaffepause
Årsmøte for nettverket

20.00

Festmiddag

10.15 - 11.15

11.30 - 12.30
12.30 - 14.00
14.00 - 16.00

Fredag 12.02.99
09.00 - 10.30
10.30 - 1 1 . 0 0
11.00 - 12.30

12.30

Rett til seksualitet - lovregler og juridiske dilemma
v/ professor dr. juris Aslak Syse
Kaffepausc
Etikk seksualitet og yrkesutøvelse
v/sykehusprest og forsker Knut Hermstad
Regionsykehuset i Trondheim
Lunch

Med forbehold om endringer

