NFSS – Årskonferanse
Nettverk: Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv

Svolvær 2022

26-28 april

Thon Hotell Lofoten
Tema: Seksualitet i et livsløpsperspektiv
NFSS har den glede av å invitere til NFSS årskonferanse i Svolvær 2022
Konferansen blir i vakre Lofoten. Vi jobber med å få til noen aktiviteter/turer også.
Konferansen blir avholdt ved Thon Hotell Lofoten. Les mer om hotellet her.

Velkommen

NFSS – Årskonferanse
Målgrupper:
Ansatte innenfor tjenester til personer med funksjonsnedsettelse; habilitering, rehabilitering, helse- og
omsorgstjenester, skole/oppvekst, Statens barnehus og andre som er engasjert i seksuell helse.
Konferanseavgift:
Kr 3414 ,- for 3 dager (lunsj/dagpakke er da inkludert i prisen) eller 1138,- for 1 dag.
Studenter betaler kr 2400,- for hele konferansen eller 800 for 1 dag.

Thon hotell Lofoten.
Kr 1395,- for enkeltrom
Kr 1707,- for dobbeltrom
Middag kr 685,-.
Hotellopphold og middag 27.04. gjøres opp direkte med hotellet, av den enkelte kursdeltaker ved avreise.
Middag 26.04 betales inn til NFSS
Påmelding er bindende med frist: 21.02.22.
Spørsmål vedrørende påmelding og konferansen kan rettes til:
Påmeldingsansvarlig Marit Lomundal mlom@nlsh.no Tlf. 75571074
Leder i NFSS, Hege Nilsen Hege.nilsen@nlsh.no
Ved påmelding sender vi faktura for konferanseavgift til din oppgitte fakturaadresse.

Elektronisk påmelding:
Trykk her
Digital deltakelse tilbys onsdag 27 april, kr 500.
Digital deltakelse trykk her.

2

NFSS – Årskonferanse
Program Tirsdag 26.04.22
09.30

Registrering og kaffe

10.00

Velkommen ved styre i NFSS.
Åpning av NFSS Årskonferanse 2022. Heidi Solvang.

10.30

Kroppspositivisme. Carina Carlsen
Debatten rundt kropp og selvbilde er ikke ny
Hvordan påvirker vi samfunnet rundt oss gjennom holdninger og handlinger? Og hvorfor er det viktig for oss som
jobber med mennesker med ulike hjelpebehov å vite noe om dette?

11.15

Pause

Parallell sesjoner.
11.30

Den lille sexologiskolen.
Heidi Solvang.

SSA- prosjektet.
Tine Waller og Malin Tvedt.

En innføring i sexologifaget. «Vi må kunne mye
om hva som er vanlig- i møte med det uvanlige»

Nasjonalt kompetanseutviklingsprosjekt innen problematisk
og skadelig seksuell atferd (SSA) i Habiliteringstjenesten for
barn og unge.

12.15

Pause

12.30

Den lille sexologiskolen.
Heidi Solvang, fortsetter.

Casepresentasjon om sterilisering
Hedda Lervold
Hvordan sikre autonomi ved sterilisering av en person med?
Utarbeidelse av «sjekkliste» presenteres.

13.15

Lunsj

14.30

Pust ut – Metodebok. Carina Carlsen
Likestillingssenteret har i samarbeid med FRI og Skeiv Kunnskap utviklet Metodebok og kurs for helsepersonell for
å snakke om seksuell helse og skeiv seksualitet hos mennesker med utviklingshemming.

15.15

Pause

Parallell sesjoner.
15.30

Pust ut. Carina Carlsen.
I time to deles vi inn i grupper for refleksjon
og utprøving av rollen som gruppevert

Casepresentasjon om seksualisert adferd, vold og
rus. Inger Marie Jørgensen.
Samarbeid mellom habilitering, kommune, Statsforvalteren,
politi og Statens barnehus.

16.00

For aktører fra Habiliteringstjenestene HF.
Regionale møter. (Regionene finner egne plasser).

16.30

Årsmøte NFSS. Dokumenter til årsmøte blir lagt ut på NFSS hjemmesiden 2 uker før.
For alle.

20:00

Middag – Matstafett i Svolvær. 3 retters middag på 3 ulike restauranter.
En annerledes middag, uhøytidelig og sosialt.
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NFSS – Årskonferanse
Program Onsdag 27.04.22
09.00

Åpning av dagen.

09.15

Skoleveilederen. Oddfrid Skorpe Tennfjord og Marita Sandvik

10.00

Pause

10.15

Skoleveilederen forts.

11.00

Pause

11.15

Avhør av særlig sårbare.
Sekvensielle avhør.

12.00

Pause

12.15

Traume og Traumebasert omsorg. Tina Hanssen

Forebygging og håndtering av skadelig seksuell atferd i skole og barnehagen

Monica Madsen og Heidi Lubinski Hansen

Hva er til hjelp for mennesker som har opplevd omsorgssvikt, vold, overgrep, mobbing, eller andre typer vonde
erfaringer.
13.00
14.00

Sex education for people with Asperger syndrom. Isabelle Hénault.
Videoforelesning.

14.45

Pause

15.00

Lovers and friendship Isabelle Hénault.
Videoforelesning.
Aktiviteter, mer info kommer senere. https://www.xxlofoten.no/

16.30
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Lunsj

19.30

Mingling

20.00

Festmiddag m/ underholdning

NFSS – Årskonferanse
Program Torsdag 28.04.22
09.00

LynTalerunden
Korte Presentasjoner- informasjonsforelesninger- Ninjakoll m.m.
Hvis du ønsker å formidle/dele noe ta kontakt med Hege.nilsen@nlsh.no
før konferansen

09.45
10.15

Pause og utsjekk

11.00
11.15

Pause

12.00

Pause

12.15

Fetisjer til glede og besvær. Atle Austad

13.30

Avslutning og lunsj.

ÆEMÆ – fra ide til helhetlig program for forebygging av seksuelle overgrep.
Sture Jacobsen
PORNO til glede og besvær. Atle Austad

Program med forbehold om endringer. Eventuelle endringer og annen relevant informasjon om konferansen vil bli informert om løpende på facebook gruppen:

NFSS - Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv.

Velkommen
Hilsen Styret i NFSS
Hege Nilsen
Eli Støylen Brandal
Hedda Lervold
Cathrine Pande Wølner
Randi Hjelmervik
https://nfss.no/
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NFSS – Årskonferanse
Heidi Solvang Vernepleier siden 1984 (Bergen) Videreutdanninger: veiledningspedagogikk og
sexologi. Lærerbokforfatter, div. fagartikler. Arbeidet med mange målgrupper med ulike
funksjonshinder, autisme, ulike medfødte skader, ulike syndromer, ervervede skader hos
barn, ungdom, voksen.. Arbeider ved habiliteringstjenesten for voksne, kirkenes sykehus,
helse Finnmark.

Carina Elisabeth Carlsen Hun er vernepleier med master i Empowerment og
helsefremmende arbeid, samt videreutdanning i sexologi og funksjonshemming og fat studies.
Hun jobber ved Likestillingssenteret

Tine Waller Utdannet vernepleier med videreutdanning i Seksualitet og funksjonshemming og
Seksualitet og seksualitetsundervisning.
jobbet i Helse Fonna HF, seksjon habilitering for voksne (HAVO) siden 2009.
Sitter i prosjektledelsen for et nasjonalt kompetanseutviklingsprosjekt innen problematisk og
skadelig seksuell atferd i habiliteringstjenesten for barn og unge.
Har tidligere jobbet i bolig og miljøarbeidertjeneste i kommunal enhet.

Malin Lillenes Tvedt. Utdannet vernepleier med videreutdanning innen Psykisk helsearbeid og
arbeider i Helse Fonna HF, seksjon habilitering for voksne (HAVO).
Sitter i prosjektledelsen for et nasjonalt kompetanseutviklingsprosjekt innen problematisk og
skadelig seksuell atferd i habiliteringstjenesten for barn og unge.
Har tidligere jobbet i bolig og miljøarbeidertjeneste i kommunal enhet.

Hedda Sivertsen Lervold er Spesialvernepleier og seksualveileder i Sykehuset innlandet,
Lillehammer. Hun har tidligere jobbet i kommunal enhet innenfor miljøarbeider tjenesten med
barn, unge og voksne. Samt videreutdanning i sexologi og funksjonshemming.
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NFSS – Årskonferanse
Inger-Marie Jørgensen har jobbet som spesialpedagog ved Seksjon for Spesialisert
habilitering, Sunnmøre siden 2011, tidligere erfaring fra PPT, barnehage, skole og bolig
for psykisk utviklingshemmede. Ho har videreutdanningene: seksuell helse og
seksualitetsundervisning, samt sexologi og funksjonshemming.»

Oddfrid Skorpe Tennfjord er psykolog phd ved RVTS Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk
stress og selvmordsforebygging). Hun koordinerer Nasjonalt kompetansenettverk om barn og
unge med skadelig seksuell atferd, er med i redaksjonen for nettsiden seksuellatferd.no og
koordinerer Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA)

Marita Sandvik er vernepleier med master i psykisk helsearbeid. I tillegg er hun kognitiv
terapeut med erfaring fra arbeid med volds- og seksuallovbruddsproblematikk ved St.Olavs
Hospital avd. Brøset (Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Kompetansesenteret for
sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri) og Trondheim fengsel. Jobber for tiden også ved RVTS
Midt med kompetansebygging på bekymringsfull og skadelig seksuell atferd hos barn og unge.
Koordinerer Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Monica Madsen, politioverbetjent, Nordland politidistrikt. Politiutdannet i 2000.
Erfaring fra lensmannskontor, politistasjon og Kripos. Har vært avhørsinstruktør i
modellen KREATIV. Har videreutdanning innen tilrettelagte- og sekvensielle avhør. Har
gjennomført avhør av barn siden 2005 og særlig sårbare siden 2015.

Heidi Lubinski Hansen er sosionom og har master i sosialt arbeid. Hun har lang erfaring fra
barne- og ungdomspsykiatrien. Jobber i dag som seniorrådgiver ved NPD Statens barnehus bodø.
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NFSS – Årskonferanse
Tina Hanssen er psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jobber på Statens
barnehus Bodø, blant annet med behandling av traumeutsatte som har vært til avhør på
barnehuset. Tidligere erfaring fra psykisk helsevern for barn- og ungdom og pedagogisk
psykologisk tjeneste

Dr. Isabelle Hénault har en mastergrad i sexologi og doktorgrad i psykologi ved Université i
Québec à Montréal.. Hénault har utviklet kompetanse i Asperger syndrom, spesielt innen
interpersonelle relasjoner og seksualitet. Som forfatter av et tilpasset utdanningsprogram
samarbeider hun også i flere internasjonale undersøkelser om seksualutdanning og psykoterapi
for personer med autisme og Asperger. Hennes bok «Asperger syndrom og seksualitet: Fra
ungdomsårene gjennom voksenlivet» har blitt oversatt til åtte språk. (Kilde: clinique-autismeasperger-mtl.ca)

Sture Jacobsen. Kommunalsjef for helse og Omsorg i Sortland kommune. Initiativtaker og
pådriver i etableringen og utviklingen av æemæ.

Atle Austad er psykologspesialist i psykoterapi, spesialist i klinisk sexologi NACS. Han
arbeider ved IKST (Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi) i Oslo. Han har jobbet med
terapi i forhold til seksualitet og seksuelle problemstillinger i 25 år.
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