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Nettverket takker for de tildelte kr. 70 000,-. Midlene var helt avgjørende for at
vi klarte å drive Nettverket og avholde vår årlige konferanse.
Det er 4 år siden at Nettverket ble etablert på Hamar og etter samlingen der, har
vi avholdt årlige konferanser. Konferansen i 2001 ble holdt i Sandefjord.
STYRET:
Habiliteringstjenestene i Norge har i år 2001 hatt følgende styre i Nettverket :
Leder
Psykologspesialist Leiv Ottesen,
Nestleder Avd. leder / vernepleier Bente Væren,
Kasserer
Spes.kons. /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 6 styremøter i 2001, et i forbindelse med vår konferanse, et to
dagers møte og to dagsmøter. Vi har også hatt to telefonmøter.
FAGKONFERANSE :
Vi har avviklet vår årlige fagkonferanse i Sandefjord 27. – 29 mars 2001.
Konferansen var meget god faglig, viser evalueringen av deltagerne.
Det kom deltagere fra Høgskolene og fra rehabilitering.
ERFARINGER MED NETTVERKET :
Formålet med Nettverket er å formidle kunnskap om funksjonshemmede,
seksualitet og samliv og øke kunnskapen på samme tema i Habiliterings tjenesten. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra konferansene og vi i styret
blir ofte kontaktet av våre kollegaer i slike saker.

I noen av regionene fungerer et regionalt samarbeid godt og de avholder egne
konferanser i den regionen.
Gledelig er det at nesten alle barnehabiliteringsteam er 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. Stadig flere fagfolk fra rehabiliteringstjenesten kommer på
konferansene våre og det er svært gledelig.1
Vi har også invitert lærere fra høyskolene, for å få temaet seksualitet mer inn i
undervisningen på helse – og sosialfagene, og det er gledelig at de finner nytte i
vårt Nettverk.
REPLIKASJON
Styret delte ut en spørreundersøkelse i 2001, som er en replikasjon på en
undersøkelse 5 år tidligere om kunnskapen i habiliteringstjenesten om fysisk
funksjonshemmede og seksualitet. Gledelig er det at kunnskapen har økt og at
mange henviser til Nettverket i denne sammenheng. Replikasjonen vedlegges.

HJEMMESIDE
Hjemmeside på Internett, adresse http://home.no.net/nfss/ er operativ.
Dette håper vi kan være med å spre kunnskap om dette viktige emne.
REVISOR
Nettverkets revisor er fortsatt Anne Helgesen, Toftveien 5 8013 Bodø.
Hun treffes på dagtid på telefon 755 31 186.

På vegne av Nettverket, vennlig hilsen Grethe Rønvik, kasserer
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