
Habiliteringstjenesten for voksne og Habiliteringstjenesten for barn 

 

 
 

 

 Inviterer for 25. gang til  

Høstkonferanse 
 

 
 

 

 
QUALITY HOTELL PANORAMA, TILLER 

Onsdag den 30.oktober 2019 
 

 

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 11.10.2019   
https://response.questback.com/stolavshospital//0vjwzrtdrt  

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

Eventuelle spørsmål kan rettes til:  

Trude Solem Trude.Solem@stolav.no 92827820/  Anne- Lise Lenes Anne-Lise.Lenes2@stolav.no 

72823630 

 

Mer informasjon 

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

 

Relasjoner 

https://response.questback.com/stolavshospital/0vjwzrtdrt
mailto:Trude.Solem@stolav.no
mailto:Anne-Lise.Lenes2@stolav.no
https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/broset/habiliteringstjenesten-for-voksne


Program 

08:00  Registrering  

08:30  Åpning med kulturelt innslag 

08:45 Samhandling og makt. v/ Stine Marlen Henriksen 

09:30 Pause 

09:45 Kommunikasjon og relasjoner. v/ Odd Harald Røkenes  

10:30  Pause 

10:45  Røkenes fortsetter 

11:30  Lunsj 

12:30 Parallelle forelesninger 

 

            Parallell 1 

Venner, kjærester og seksualitet 

v/ Bernt Barstad 

Parallell 2 

Relasjoner og minoriteter 

v/ Eric Scott 

 

13:15   Pause 

13:30 «Jeg trives men vet ikke hvorfor». v/ Anna Skolås Jankov Foss 

14:15  Pause 

14:30  Våre veier møtes. v/ Siri B Måsøval og Thea Indegård Eide 

15:15 Takk for i dag og vel hjem 

 

 

 

Om foreleserne: 

Stine Marlen Henriksen: Er vernepleier, har bachelor og master i sosialantropologi og tar nå doktorgrad i 

sosiologi ved Nord universitet samtidig som jeg underviser på vernepleierutdanning.  

I foredraget fokuserer hun på hvordan makt kommer til syne i samhandling mellom tjenesteutøvere og 

tjenestemottakere, uavhengig av hvilke tjenester som ytes. Makt er en forutsetning for omsorgsutøvelse og er i 

seg selv ikke negativt ladet (selv om vi har en tendens til å tenke at makt er negativt). Samtidig er det alltid et 

potensial for misbruk av makten man har som tjenesteutøver.  

Odd Harald Røkenes: Psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Han har skrevet to fagbøker om 

kommunikasjon og relasjonskompetanse. Han arbeider ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging, region Midt (RVTS), og som klinisk psykolog ved Nordre psykologsenter.  

Det å skape et godt møte og en bærende relasjon er viktig for å være til hjelp for andre mennesker, både for 

fagfolk og pårørende. Hva skal til for å skape gode møter?  
Bernt Barstad: Vernepleier og sexolog med master i funksjonshemning og samfunn. Barstad har jobbet ved 

Habiliteringstjenesten for voksne St. Olavs Hospital i en årrekke og har vist spesiell interesse og kompetanse om 

aktuelt område. Han er også forfatter av boken seksualitet og utviklingshemning.  

Eric Scott: Spesialpsykolog i HABU Trondsletten, med.Ph.d i klinisk nevropsykologi fra university of 

Maryland i USA. Han har i over 20 år jobbet med barn og unge med ulik kulturell bakgrunn med ulike 

utfordringer medisinsk og psykologisk. 

Anna Skolås Jankov Foss: Førskolelærer med master i sosialt arbeid. Har lang erfaring i arbeid som 

miljøterapeut og arbeider nå som fosterhjemskonsulent i Oslo kommune.  

Foss fullførte i 2017 sin mastergrad der hun skrev en oppgave om hvordan utviklingshemmede opplever 

relasjonen med de ansatte der de bor.  

Siri B Måsøval og Thea Indegård Eide. Siri og Thea er to jevnaldrende kvinner på snart 30 år, som har mange 

ting til felles. Likevel er de forskjellige. Den ene er tjenestemottaker og den andre er tjenesteyter i Trondheim 

kommune. De er opptatt av inkludering og like muligheter for alle, diagnose eller ei. De har diskutert mye om 

hva som fungerer og ikke fungerer i et tillitsforhold mellom tjenesteyter og bruker. Nå ønsker de at deltakere på 

Høstkonferansen skal ta del i denne diskusjonen.  

 

 

https://brage.bibsys.no/xmlui/browse?value=Foss,%20Anna%20Skol%C3%A5s%20Jankov&type=author
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