
   

Oslo - Akershus 

Velkommen til dagskonferanse! 
  

Onsdag 29. januar 2020 kl. 08.00-15.00.  

 Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo. 

 

Dagskonferansen er gratis,  

og målgruppen er alle som jobber i tjenestene til utviklingshemmede i Oslo og Akershus. 

 

--- 

 

«Struktur og kvalitet i tjenesten til personer med psykisk utviklingshemming» 

 

Mange mennesker med utviklingshemming er avhengig av kvalitative gode tjenester for å leve i 
tråd med egne ønsker og verdier. Tjenesteytere møter komplekse utfordringer som krever 

kompetanse både i direkte tjenesteyting og i arbeid med fag- og kompetanseutvikling. Dette er 
bakgrunnen for at utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo og Akershus inviterer 
til dagskonferanse for ansatte i tjenestene til utviklingshemmede (USHT Oslo og USHT Akershus). 

Årets gjennomgående tema er selvbestemmelse. 

Innleggene består av menneskerettslige, og faglige, perspektiver om selvbestemmelse på ulike 
nivåer og på ulike arenaer. Det legges vekt på praktiske perspektiver og konkrete eksempler. 

Programmet i sin helhet er beskrevet på neste side. 

  

Målet med konferansen er: 

o Formidling av ulike perspektiver om årets tema «selvbestemmelse» 
o Vise eksempler der selvbestemmelse blir ivaretatt eller blir redusert 

o Inspirere til systematisk fag- og kompetansebygging i kommuner og bydeler 
 
 

Arrangører er USHT Oslo og USHT Akershus,  
i samarbeid med Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU). 

 
Påmelding for ansatte som jobber i Oslo: TRYKK HER! 

 
Påmelding for ansatte som jobber i Akershus: TRYKK HER 

 



   

Oslo - Akershus 

PROGRAM 

 

08.00-08.30 Registrering og kaffe  

08.30-08.45    Åpning av konferansen 

08.45-09.15     Om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), 
sett i lys av begrepet selvbestemmelse. Cato Brunvand Ellingsen, NAKU. 

09.15-09.30 Pause 

09.30-10.15 Hovedforedrag: «Selvbestemmelse». Børge Holden, Sykehuset Innlandet HF 

10.15-10.30 Pause   

10.30-11.15 Forts. hovedforedrag 

11.15-11.30 Pause   

11.30-12.00 Veileder til selvbestemmelse og praktiske eksempler fra Prosjekt selvbestemmelse i 
Sarpsborg kommune. Andre Paulsberg, Sarpsborg kommune. 

12.00-12.45 LUNSJ: Enkel lunsj serveres.  

12.45-13.15 Utenforskap, deltagelse og likeverd. Eksempler fra prosjekt tilrettelagt arbeid i Bydel 
Frogner. Anne-Kjersti Langefoss, Bydel Frogner. 

13.15-13.45 Selvbestemmelse ivaretatt gjennom alternativ uttrykksform - å skrive brev. Camilla 
Søreide og Stein Marvold, Holtet bosenter og verksted. 

13.45-14.00 Pause 

14.00-14.30 Gode rollemodeller – kunsten å fremme motivasjon og selvbestemmelse. Line Schøyen 
Andersen, Stine Havenstrøm og Guillermo Benitez, Bydel Sagene. 

14.30-15.00 Når redusert grad av selvbestemmelse fører til økt livskvalitet! En kasusbeskrivelse av 
vurderinger og veivalg ved skadelig overvekt.  Kai-Ove Ottersen, USHT Akershus   

 

 

 


