NFSS
Habiliteringstjenestene i Norge - Nettverk:
Funksjonshemmede, samliv og seksualitet
Ønsker velkommen til den
7. årlige nettverkskonferanse og årsmøte

Rica Nidelven Hotell – Trondheim
16. – 18. mars 2004

Det er en stor fornøyelse å kunne ønske velkommen til Trondheim og NFSS sin 7. nettverkskonferanse og
årsmøte. NFSS er habiliteringstjenestene og rehabiliteringstjenestene i Norge sitt nettverk innen tema samliv
og seksualitet. Forkortelsen står for Nettverk Funksjonshemmede: Samliv og Seksualitet.
Nettverkskonferansene går på omgang mellom helseregionene og i år er det altså Helse- Midt Norge sin tur.
Vi har valgt å legge nettverkskonferansen til Rica Nidelven Hotell som er et nytt (åpnet i september –03) hotell
med en størrelse tilpasset en konferanse av vårt kaliber. Hotellet ligger ute i Nidelven et par hundre meter fra
utløpet til Trondheimsfjorden, alt som man måtte begjære befinner seg i umiddelbar nærhet (butikker, kafeer,
restauranter, apotek osv.). Vi håper og tror at dere vil få en flott opplevelse sammen oss.
Programmet for nettverkskonferansen er bredt sammensatt og spennende. I år har vi hentet inn to solide
forelesere fra våre naboland, som får æren av å åpne og avslutte selve nettverkskonferansen.

Program – med forbehold om endringer og justeringer
16. mars
0930 – 1030
1030 – 1100
1100 – 1145

1145 – 1315
1315 – 1800
2000

Kaffe og innsjekking
Åpning av nettverkskonferansen
Familie- og seksualterapeut Gertrude Aigner - Stockholm – ”Sexologi i omsorgen”
Barn og ungdoms seksuelle utvikling
Hvordan møter vi den utviklingshemmedes seksualitet?
Er kjærligheten og seksualiteten handikappet?
Inngår seksualiteten som en del av rehabiliteringsplanen?
Lunsj
Gerturde Aigner forts
Middag

17. mars
0900 – 1000
1000 - 1100
1100 – 1200
1200 – 1230
1300 – 1430

Spesialist i klinisk sexologi Grethe Rønvik - Habiliteringstjenesten for voksne i Nordland Prevensjonsfilmer
Gynekolog Terje Sørdahl - l Medicus Trondheim - Prevensjon
Sexologisk Rådgiver Vigdis Moen - Institutt for sexologi i Trondheim - Sterilisering
Gruppediskusjoner/ plenumsdiskusjon
Lunsj

1430 – 1700

Paralelle sesjoner:

Barnehabilitering:
1430 – 1515
1525 – 1610
1620 – 1705

Vernepleier Elin Fladseth – Barnehabiliteringstjenesten i Møre og Romsdal – ”Nesten Voksen”
Vernepleier Turid Ovrid – Barnehabiliteringen Helse Finmark – ”Kropp og seksualitet som tema i
skolen
Spesialpedagog/ logoped Inger Lise Endrerud – Østre Toten kommune – ”Praktiske eksempler på
prosjekt i Østre Toten”

Voksenhabilitering:
1430 – 1515
1525 – 1705

Sexologisk rådgiver Wenche Fjeld og psykologspesialist Peter ZachariasenK – Habiliterinsgstjenesten
for voksne på Hedmark – ”Frida en dukkementar”
Vernepleier Bjørg Neset – Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag – ”Hvordan møte
drømmen om å bli foreldre?”

Rahablitering:
1430 – 1515

1705
1715
1800

Sykepleier Henning Storvand - Sunnaas sykehus HF – ”Ryggmargsskadde og seksualitet.
Presentasjon av Penil VibrasjonsStimulering hos menn med ryggmargsskade.”
Lege Sven Conradi, sykepleier Kirsten Sæter og psykolog Sveinung Tornås – Sunnaas sykehus HF –
”Utagerende atferd etter frontale skader og konsekvenser for seksualliv/ samliv.”
Kaffe
Regionale samlinger og Høyskolesamling
Årsmøte i NFSS for ansatte i Habiltering-/ rehabiliteringstjenestene

2000

Middag

1515 – 1705

18. mars
0900 – 1300

Sexologisk konsulent Jørgen Buttenschön
– Udviklingshæmmede og seksualitet
- Hva er seksualitet
- Seksualitet – uanset handicap
- Seksualvejlederuddannelsen
- Seksualpolitik
- Debatt

1300

Avslutning

1330

Lunch

Kort om hovedforeleserne:
Gertrude Aigner
Hun er familie – og seksualterapeut og driver egen praksis i Stockholm. Hun har arbeidet med dette temaet i
35 år. Det er en stor ære å få en kapasitet av Gertrudes størrelse til Trondheim, de av oss som har hørt
henne før vet at dette blir en stor opplevelse. Hun har blant annet gitt ut bøkene Barns Kjærlighetsliv (1983)
og Sexologi i Vården (1991).
Jørgen Buttenschön:
Hvis noen skal sette seg ned å skrive historien om utviklingshemmede og seksualitet i de Nordiske land, så
blir det vanskelig for ikke å si umulig å komme utenfor Jørgen Buttenschön. Han har i en årrekke forelest og
skrevet om temaet. Han har i mange år vært leder av Lyngåsskolen/KARAVANA, som er en spesialskole og
kultursenter for utviklingshemmede i Århus. Han har vært faglig sexologisk konsulent for en rekke offentlige
myndigheter, og er en sentral person i utdanningen av de danske seksualveilederne. For tiden arbeider han
som selvstendig handicapsexolog med forskning, rådgiving og etterutdannelse av medarbeidere.
I tillegg til forelesningene vil det bli posters og utstillinger. Ta kontakt Bernt Barstad dersom dere ønsker å
stille med poster/ utstilling.

Praktiske opplysninger
Tid:
16. – 18. Mars 2004
Sted: Rica Nidelven Hotell (50 meter fra flybuss, 300 meter fra Jernbanestasjonen)
Priser:
Kursavgift hele nettverkskonferanseet: kr. 1000,Kursavgift kun 16. mars: kr. 500,Hotellpriser:
1/1 pensjon i enkeltrom kr. 1190,- (dobbeltrom kr. 995,-/pers)
Dagpakke kr. 395,- pr. dag for ikke boende. Alle (også de som bor på hotellet) betaler dagpakke for dag 1.
Hver enkelt gjør selv opp med hotellet – Ved kreditt må hotellet få bekreftelse i form av fax: 73 56 80 01, eller
e-post: knordaune@rica.no – spørsmål til hotellet rettes til tlf. 73 53 50 61.
Påmelding:
Bruk vedlagte påmeldingsskjema og sen den på fax: 73 86 51 70 alternativt:
E.post: Bernt.Barstad@pst-stfk.no
Telefon: 73 86 51 88 (Bernt)/ 93 20 94 91
Giro sendes ut sammen med bekreftelse på plass.
Påmeldingsfrist: 30. januar
Jeg ønsker å delta på NFSS sin nettverkskonferanse 16. – 18. mars
Hele seminaret

Kun 16. mars

Navn:
Arbedsted:
Adresse (hvor regningen skal sendes):
E-post:

Telefon:

Mat og bo (gjøres opp direkte med hotellet) – ved kreditt må hotellet få bekreftelse i form av fax: 73 56 80 01,
eller e-post: knordaune@rica.no – spørsmål til hotellet rettes til tlf. 73 53 50 61.
Enkeltrom
Andre opplysninger/ ønsker:

Dobbeltrom
(bo sammen?)

Kun dagpakke

Røykerom

