Habiliteringstjenesten for voksne og Habiliteringstjenesten for barn

Inviterer for 28. gang til

Høstkonferanse

SCANDIC HOTELL, LERKENDAL

Fredag den 28.oktober 2022
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. 800,- som inkluderer lunsj, kaffe, kaker og frukt

Påmelding innen 19.10.2022
Link questback
https://response.questback.com/stolavshospital/40wjqfdpg0
MERK: Det er kun anledning til å melde på enkeltpersoner (ikke grupper)

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Lise Bakke Fornes Lise.Bakke.Fornes@stolav.no 72822100/ 92491727/ Frode Dragsten frode.dragsten@stolav.no
99620036
Mer informasjon

Program
08:00
08:40
08:50
09:35
09:45
10:30
10:45
11:30
12:30
12:45
13:30
13:45
14:30
14:45
15:30

Registrering
Åpning
Helsekompetanse hos personer med utviklingshemming. v/ Eivind Bjerksetmyr
Pause
Psykisk helse og utviklingshemming: symptomforståelse og symptomsensitiv samhandling. v/ Trine
Lise Bakken
Pause
Trine Lise Bakken fortsetter
Lunch
Underholdning. Mental Band spiller for oss.
Utviklingshemming og alvorlig psykisk lidelse. V/ Hege Tingleff
Pause
Psykisk utviklingshemming og psykisk helse-noen erfaringer fra praksisfeltet i Trondheim
kommune. v/ Unni Logstein og Andreas Skjetne
Pause
Sanserom og multisensoriske miljø – et innblikk i hvordan disse miljøene kan bidra til utvikling og
styrke relasjoner. v/ Marthe Edissen Holmeide og Veronica Skjønberg
Takk for i dag og vel hjem

Om foreleserne:
Eivind Bjerksetmyr: Er utdannet vernepleier og har jobbet i ulike kommuner med tilrettelegging av tjenester for personer med
utviklingshemmede. Er nå tilsatt som seniorrådgiver i Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU.
Eivind kommer til å si noe om hva som ligger i begrepet helsekompetanse, status helsetilstand, hva sier veilederen om dette med
mer. Han vil også si noen ord om NAKU sin kunnskapsbank og temasider.
Trine Lise Bakken: Bakken er PHD, Cand.san./spesialsykepleier og leder av FoU- enheten ved Regional seksjon psykiatri,
utviklingshemning/ autisme (PUA) og førsteamanuensis ved videreutdanningen Utviklingshemming og psykisk helse ved
OsloMet. Bakken har 25 års klinisk erfaring med utviklingshemning og psykiske lidelser og har skrevet er rekke bøker og artikler
om tema. Bakken vil gi en innføring i kunnskapsgrunnlaget for utredning og behandling av psykiske lidelser.
Unni Logstein og Andreas Skjetne: Logstein og Skjetne er begge avdelingsledere ved BOA i Trondheim kommune.
De vil gjennom ulike caser beskrive miljøpersonalets erfaringer, der blant annet fokus på relasjonskompetansens betydning i
arbeidet blir vektlagt.
Mental Band: Ble dannet i 2007 og har lagt flere plater og spilt mange konserter. Musikerne i bandet har hatt ulike psykiske
utfordringer og bruker dette på en positiv måte inn mot musikken.
Hege Tingleff: er psykologspesialist med mange års klinisk erfaring fra psykosefeltet. Hun har vært med i etablering av regionalt
døgntilbud for pasienter med utviklingshemming, autisme og alvorlig psykisk lidelse ved St. Olavs Hospital.
Tingleff møter daglig personer med utviklingshemning og alvorlig psykisk lidelse i sin jobbhverdag, og vil dele noen erfaringer i
sitt innlegg.
Marthe Edissen Holmeide og Veronica Skjønberg: Holmeide og Skjønberg jobber begge ved Melhus sansesenter. Holmeide
som spesialfysioterapeut mens Skjønberg er vernepleier og fagleder. Et fokus i foredraget vil være interessekartlegging som er en
metode i sanserom/MSE.

