
Habiliteringstjenesten for voksne og Habiliteringstjenesten for barn 
 

 

 

Inviterer for 23. gang til 

Høstkonferanse 
 

 
 

 

 

 
 

Statens hus i Trondheim 

Tirsdag den 31.oktober 2017 
 

 

Konferansen er et tilbud til personer som i sitt daglige arbeid 

bistår barn, unge og voksne med utviklingshemming og andre 

med nedsatt funksjonsevne, enten det er som pårørende, 

foreldre, barnehage, skole, dagtilbud, bolig eller fritid. 

 
 

Konferanseavgift: Kr. 600,- som inkluderer lunsj og kaffe 

 

 

Påmelding innen 15.10.17   
https://response.questback.com/stolavshospital/smjaigcoxf 

Vi forbeholder oss retten til å fordele plasser ved stor påmelding fra enkeltenheter. 
 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:  

Hege Ramsøy- Halle hege.ramsoy-halle@stolav.no 926 54 673/ Anne- Lise Lenes Anne-

Lise.Lenes2@stolav.no 72823630 

 

Mer informasjon 

https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/broset/habiliteringstjenesten-for-voksne 

 

Gode tjenester 
Frihet til å leve 
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Program 

08:15  Registrering - kaffe og lefse 

08:45 Åpning 

09:00 « Mitt livs ABC». Opplæringsmateriell for tjenesteytere til barn, unge, voksne og 

eldre med utviklingshemning. v/ Lise Øverland og Turi Stapnes.  

10:30 Pause  

10:45 Parallelle forelesninger 

Parallell 1 

Velferdsteknologi. 

Om ulike hjelpemidler 

tilpasset personer med 

kognitive vansker. v/ 

Elin Svendsen 

Hjelpemiddelsentralen 

Parallell 2 

Oppfølging av NOU 2016:17.  

NOU « på lik linje» tar for seg blant 

annet 8 løft for å realisere 

grunnleggende rettigheter for 

personer med utviklingshemming. v/ 

Kim Berge NAKU 

 

Parallell 3 

Kommunikasjon og samspill 

med 

multifunksjonshemmede. v/ 

Bjørg Neset, RHAb og 

Danica Ivulic-Shattel, 

Trondheim kommune 

 

11:45 Lunsj 

12:30 Fra holdning til handling- om profesjonalitet innenfor helse- og omsorgsyrket. 

v/ Cato Brunvand Ellingsen. (med innlagt pause) 

14:30 Pause med kaffe og frukt 

14:45 Fra vannkrig til selvrealisering - når man er avhengig av assistanse. v/ Ola 

Schrøder Røyset 

15:30 Takk for i dag og vel hjem 

 

 

Om foreleserne: 

Lise Øverland: Er psykiatrisk sykepleier med master i klinisk helsearbeid. Lise er ansatt ved Nasjonalt 

kompetansetjeneste for aldring og helse og er prosjektleder for utvikling og implementering av 

opplæringsprogrammet «Mitt livs ABC». 

Turi Stapnes: Er sykepleier med ulike videreutdanninger. Hun er ansatt ved Utviklingssenteret for sykehjem og 

hjemmetjeneste i Vest-Agder, og er tilknyttet prosjektet «Mitt livs ABC» fra 2017.  

Lise og Turi tar for seg innhold og erfaring med «Mitt livs ABC» - et kompetansehevende tiltak til ansatte som 

yter tjenester til personer med utviklingshemming. 

Elin Svendsen: Er Ergoterapispesialist med videreutdanning og master. Hun er ansatt på Nav 

Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag. Forelesningen vil omfatte både vanlig teknologi som vi har rundt oss til 

daglig og tekniske hjelpemidler utviklet spesielt for personer med funksjonsnedsettelser. 

Kim Berge: Er vernepleier med videreutdanning og master. Han arbeider nå som nestleder ved NAKU. Kim var 

medlem i referansegruppen for rettighetsutvalget som leverte NOU 2016:17 På lik linje.  

Bjørg Neset: Er vernepleier med master i psykisk helsearbeid som i en årrekke har arbeidet ved 

Habiliteringstjenesten for voksen, og som nå arbeider ved RHAb. 

Danica Ivulic-Shattel: Er spesialpedagog og arbeider ved Avanti, Trondheim kommune. 

Bjørg og Danica tar for seg temaet «kommunikasjon og samspill med multifunksjonshemmede». 

Cato Brunvand Ellingsen: Cato er vernepleier med lang erfaring innen kompetanseutvikling og 

kompetanseformidling innen tjenesteyting for utviklingshemmede. Han har jobbet i barnehabiliteringstjenester, i 

fagforening og i kompetansetjenester. Han har også en kort periode vært leder i kommunale tjenester. Cato 

driver bloggen vernepleieren.com. «Fra holdning til handling- om profesjonalitet innenfor helse- og 

omsorgsyrket.»  

Ola Schrøder: Profesjonell funksjonshemmet med 24 års erfaring og 8 års erfaring med BPA. Bokaktuell med 

boken "Min fetter Ola og meg". Jobber som konsulent i Prima Omsorg AS, dessverre født i Bærum, men 

oppvokst i Ålesund. Er for tiden i ferd med å integreres som trønder. 

 


