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STYRET :
Habiliteringstjenestene i Norge har i år 2000 hatt følgende styre i Nettverket :
Leder
Psykologspesialist Leiv Ottesen,
Nestleder Avd. leder / vernepleier Bente Væren,
Kasserer
1. konsulent /fysiot. Grethe Rønvik,
Sekretær Pedagogisk konsulent Wenche Fjeld,
Redaktør Nettverk Konsulent/ vernepl. Bernt Barstad

Rogaland,
Vestfold,
Nordland,
Hedmark,
S. Tr. Lag,

Region 3
Region 2
Region 5
Region 1
Region 4

Styret har hatt 4 styremøter i 2000, et i forbindelse med vår konferanse, et to
dagers møte og to dagsmøter. Vi har også hatt et telefonmøte.

FAGKONFERANSE :
Vi har avviklet vår årlige fagkonferanse i Bergen 25. – 27. januar 2000.
Konferansen var meget god faglig, viser evalueringen, men den ble et stort
økonomisk løft for Nettverket.
Årsaken til dette er at vi fikk færre deltagere enn året før, tilskuddet fra
Helsetilsynet ble sterkt redusert for vi fikk avslag på den ene søknaden og vi
påtok oss for mange utgifter. Vi betalte reise og opphold for både styrets
medlemmer og vara, og vi hadde mange forelesere å betale reise for, siden den
var lagt til Bergen.
Vi kom ut av året med et lite overskudd, men med mye nyttig økonomisk
erfaring.

ERFARINGER MED NETTVERKET :
Formålet med Nettverket er å formidle kunnskap om funksjonshemmede,
seksualitet og samliv og øke kunnskapen på samme tema i
Habiliteringstjenesten. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra konferansene
og vi i styret blir ofte kontaktet av våre kollegaer som ønsker råd i saker,
forelesningshjelp eller opplysning om litteratur og annet materiale.
Vårt ønske med den regionale inndelingen var at vi i styret skulle ta ansvar for
hver vår region. Selv om vi går over regionsgrensene som forelesere, begynner
vi å se resultater av dette arbeidet. Jo mer kommunene opplever at de får hjelp,
jo flere henvisninger får vi fra dem.
Gledelig er det at barnehabiliteringstjenesten blir mer aktive på området
seksualitet. Mye kan forebygges i oppveksten når foreldre og lærere får
kunnskap, og blir oppmerksom på at forholdet til egen kropp og seksualitet
bygges opp fra barna er små.
Alle habiliteringsteam får henvendelser fra rehabiliteringstjenesten om seksuelle
spørsmål. Noen fagfolk fra rehabiliteringstjenesten deltok på konferansen i
Bergen og deres tilbakemeldinger gjorde at til konferansen i 2001 i Sandefjord,
er alle rehabiliteringsteam invitert.
Vi har også invitert lærere fra høyskolene, for å få temaet seksualitet mer inn i
undervisningen på helse – og sosialfagene.
Vi har etablert en egen hjemmeside på Internett, adresse www.nfss.nu, som nå
er operativ.
Dette håper vi kan være med å spre kunnskap om dette viktige emne.
Nettverket har fått ny revisor, da tidligere revisor hadde stort arbeidspress.
Ny revisor er Anne Helgesen, Toftveien 5 8013 Bodø.
Hun treffes på dagtid på telefon 755 00460.
Det vedlegges Program og deltakerliste fra konferansen i Bergen.
Vi takker for de tildelte midler, Nettverket hadde ikke eksistert uten dem.

På vegne av Nettverket, vennlig hilsen Grethe Rønvik, kasserer

