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Nettverket takker for de tildelte kr. 140 000,-. Midlene var helt avgjørende for at
vi klarte å drive Nettverket og avholde vår årlige konferanse.
Det er 9 år siden at Nettverket ble etablert og siden da har vi avholdt årlige
konferanser rundt i Helseregionene. Konferansen i 2006 ble holdt i Kristiansand.
STYRET:
Habiliteringstjenestene i Norge har i år 2006 hatt følgende styre i Nettverket :
Leder / kasserer
Nestleder
Sekretær
Styremedl.
Styremedl.

Grethe Rønvik,
Annie Mathisen,
Tone G Grude,
Mette Wallace
Bjørg Neset

Nordland
Sogn og Fjordane
Aust Agder
Østfold
Sør Trøndelag

Helse Nord
Helse Vest
Helse Sør
Helse Øst
Helse Midt

Styret har hatt 6 styremøter i 2006, et i forbindelse med vår konferanse og et
dagsmøte. Vi har hatt fire telefonmøter.
FAGKONFERANSE :
Vi har avviklet vår årlige fagkonferanse i Kristiansand 21.-23. mars 2006.
Konferansen var faglig meget god viser evalueringen fra deltagerne.
En av Norges mest erfarne sexologer, Åsa Rytter Evensen, var første foreleser.
Jørgen Buttenschøn og Karsten Løt kom fra Danmark, med sin varebil full av
materiell som de har samlet i 30 år. Det vakte stor begeistring hos deltagerne.
Begge har lang erfaring i arbeidet med funksjonshemmede og hadde mye å
formidle til deltagerne. Det flotte var at de var til stede hele konferansen og at de
delte av all sin kunnskap. De ble på festmiddagen gjort til æresmedlemmer av
Nettverket.

Den andre dagen ble i sin helhet viet til temaet Utviklingshemmede som
foreldre. Hele dagen ble en sterk opplevelse for alle, enten det var innlegget fra
forskeren Jytte Faureholm eller innlegget fra barnevernet. Dr. theol Eva
Skærbæk som hadde en fantastisk filosofisk betraktning på temaet og Lisbet
Pipping som selv hadde vokst opp med en utviklingshemmet mamma, delte
mange av sine erfaringer med oss.
Temaet er kjempeviktig, vi møter det hele tida i Habiliteringstjenesten.
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 mellom konferansene.
Mange fagfolk treffes på konferansene og holder kontakten gjennom året. Det
utveksles mange ideer.
I regionene fungerer samarbeidet godt og de avholder egne konferanser i sin
regionen, enten ved fysisk å møtes en dag eller ved å holde telestudiokonferanse.
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.
Vi har også invitert lærere fra høyskolene, for å få temaet seksualitet mer inn i
grunnutdanningen på helse – og sosialfagene. Det er gledelig at de finner nytte i
vårt Nettverk.
Det gror i rekkene til Nettverket. Det produseres stadig nye materiell som er til
nytte og glede ute i arbeidet med funksjonshemmede.
HJEMMESIDE
Hjemmesiden har vært svært vanskelig å få operativ. Vi skal nå prøve en annen
løsning. Arbeidsutvalget for habiliteringstjenestene barn / voksen har forslått at
Nettverket kommer inn under deres portal og hjemmeside. Dette forslaget kom
frem på et fellesmøte mellom oss. Nettverket ønsket sterkere kontakt med AU.
Noen habilitører har problemer med å få delta på Nettverkskonferansen.
Seksualitet blir ikke sett på som viktig nok. Det ønsket vi å gjøre noe med.
Vi håper at ny hjemmeside kan gi ny giv for arbeidet med info på data og at
samarbeidet med AU skal gi flere ansatte anledning til å delta på konferansene.

DELTAGELSE PÅ KONFERANSER
Styrets medlemmer trenger faglig påfyll for å kunne lage gode konferanser med
gode forelesere. Tone Grude, Grethe Rønvik og Mette Wallace deltok på den
nordiske sexologikonferansen i Gøteborg Der knyttet vi bl.a. noen kontakter
som kan brukes i vårt arbeid med å lage et skandinavisk nettverk.
Bjørg Neset deltok på IKST sitt seminar, mens Annie Mathisen deltok på den
europeiske sexologikongressen i Praha.
REFERANSEGRUPPE FOR SEXUALTEKNISKE HJELPEMIDLER
Rikstrygdeverket har etablert ei referansegruppe for seksualtekniske
hjelpemidler. Grethe Rønvik og Bente Væren representerer Nettverket.
Gruppa har vurdert aktuelle hjelpemidler som skal prisforhandles og det er
arbeidet med en infobrosjyre. Alt dette arbeidet er stoppet opp pga NAV
reformen. Det er heller ikke blitt noen løsning på at alle leger skal kunne
rekvirere seksualtekniske hjelpemidler.
STERILISERINGSRÅDET
I 2005 ble det oppnevnt et nytt Steriliseringsråd. Rådet skal være klageinstans
for de fylkesvise steriliserings nemdene, skal spre info om sterilisering og følge
med det som skjer på området. Siri Haavie er en av to sekretærer for rådet, og
hun deltok på årets Nettverkskonferanse.
Grethe Rønvik er et av 5 medlemmer i rådet, med Jarle Eknes som vara.
Utviklingshemmede skal ha sin begjæring om sterilisering behandlet i nemd, og
de skal ikke betale for inngrepet. Habiliteringstjenesten har en viktig rolle når
det gjelder samtale om sterilisering med den som har utviklingshemming.
ØKONOMI
Nettverkets økonomi er god på tross av årets underskudd på kr 1001, 75.
Vi har mulighet til å hente gode forelesere til våre konferanser. Det er svart
lærerikt, men det er også med og gir et faglig løft for alle.
Takket være Sosial – og helsedirektoratet blir det mulig for oss å arrangere slike
konferanser med dyktige forelesere.
REVISOR
Nettverkets revisor er fortsatt Anne Helgesen, Toftveien 5 8013 Bodø.
Hun treffes på dagtid på telefon 75 65 07 53.
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