
Habiliteringstjenesten for barn og Habiliteringstjenesten for voksne 
 

 

 

Inviterer for 22. gang til 

Høstkonferanse 
 

 
 

 

 

 

 

Statens hus i Trondheim 

Mandag den 31.oktober 2016 
 

Konferansen er et tilbud til personer som i sitt daglige arbeid 

bistår barn, unge og voksne med utviklingshemning 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 15.10.16   
https://response.questback.com/stolavshospital/cfjfendgkv 
Vi forbeholder oss retten til å fordele plasser ved stor påmelding fra enkeltenheter. 

 

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

voksne 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:  

Hege Ramsøy Halle hege.ramsoy-halle@stolav.no 926 54 673  

Bjørg Neset bjorg.neset@stolav.no 994 19 923 

 

Tilbakeblikk og frampek 

25 år siden Ansvarsreformen 
 

https://response.questback.com/stolavshospital/cfjfendgkv
https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/broset/habiliteringstjenesten-for-voksne
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Program 
 

08:15         Registrering - kaffe  

08:45          Åpning 

09:00          «Omsorg i endring», Per Ingmar Kosberg forteller fra Hallsetheimen 

09:30           Hva skjer 25 år etter reformen? Om gårdagens og dagens politikk. 

                     Professor Jan Tøssebro, NTNU samfunnsforskning 

10:15           Pause og utstilling 

10:45           «Venner»; Livsfortellingsarbeid ved hjelp av en samtalevenn. 

                     Torill Heia og førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus,  

                     Britt-Evy  Westergård.                

12:00            Lunsj 

13:00           Selvbilde og identitet for personer med utviklingshemning. 

         Seniorrådgiver Bufdir John-Ingvard Kristiansen 

13:45           Kaffe og frukt 

14:00          «Hva gjør de nå – og hvordan ser fremtiden ut?» 

         Seniorrådgiver Bufdir John-Ingvard Kristiansen 

14:45          Film og fortelling «Mitt eget uten grenser» 

                    Jannicke Tilset  

15:15          Takk for i dag og vel hjem 

 

Om foreleserne: 
 
Per Ingmar Kosberg er forfatter av boka «Omsorg i endring», om samfunnets skiftende 

holdning og tilbud til utviklingshemmede, med eksempler fra Klæbu pleiehjem  

 

Professor Jan Tøssebro, direktør ved NTNU samfunnsforskning. Hans primære 

forskningsinteresse er samfunnsvitenskapelige problemstillinger knyttet til 

funksjonshemming, særlig slike som er i skjæringspunktet mot politikk 

 

Torill Heia og Britt-Evy Westergård har sammen skrevet boken «Venner».  

Noe av innlegget inneholder også resultater fra doktorgradstudien om livsfortellingsarbeid. 

(Westergård, B.E. (2016). Life story work - a new approach to the person centred supporting 

of older adults with an intellectual disability in Norway. A qualitative study of the impact of 

life story work on storytellers and their interlocutors. PhD thesis in Political and Social Work. 

University of Edinburgh, Scotland). 

 

John Ingvar Kristiansen er seniorrådgiver i Bufdir. Han forteller om dagens situasjon og 

fremtidsperspektiver for personer med utviklingshemning. Kristiansen tar også for seg temaet 

selvbilde for personer med utviklingshemning og hvordan vi påvirker den enkeltes identitet»  

 

Jannicke Tilset er 27 år, født med CP, og har tilbragt hele livet i rullestol. Hun søker etter 

gode opplevelser tross sitt handikap og hun deler gjerne opplevelsene med andre og ønsker å 

være til inspirasjon !  
 


