
 

 

 

Vinterlys 10. februar 2022. 
Sted: Kirkenes.  

Konferansen vil være digital for deltakere i Troms 

 

Den problematiske rettssikkerheten for personer med 

utviklingshemming 

 

Kl. 09.00 – 09.30 Åpning av konferansen – den problematiske rettssikkerheten for personer 

med utviklingshemming - i et pårørendeperspektiv, v/Karl Haakon Sætervold 

styreleder i Stiftelsen SOR  

Kl. 09.45 – 10. 45 Forståelse og maktbruk overfor personer med utviklingshemming – Hvordan 
ansattes forståelse av beboere påvirker brukernes rettssikkerhet, v/ 
doktorgradsstipendiat Stine Marlen Henriksen, Nord universitet  

 

Kl. 11.00 – 11.45  Hvorfor er det så utfordrende for personer med utviklingshemming å ivareta 

egen rettssikkerhet, v/nevropsykolog Roar Glefjell   

Kl. 11.45 – 12.30 Lunsj 

Kl. 12.30 – 13.15  Om rettssikkerhet og spesielle utfordringer i tjenesten til personer med 

utviklingshemming v/ seniorrådgiver Sunniva Sømhovd, Statsforvalteren i 

Troms og Finnmark  

Kl. 13.30 – 14.15 Om vergeordning og hvordan tjenesteytere kan legge til rette for at verger 

skal kunne ivareta sitt oppdrag v/ seniorrådgiver Nils Aadnesen, 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark.  

Kl. 14.30 – 15.15  Faglig forsvarlighet i tjenesten til personer med utviklingshemming v/ 

seniorrådgiver Eivind Bjerksetmyr, NAKU  

Kl. 15.15. – 15.30 Om hvordan kompetanse gir bedre rettssikkerhet, v/ virksomhetsleder Britt 

Bendiksen, Nordreisa  

 

Med forbehold om endringer 

 



 

 

 

 

Informasjon om bidragsytere 

 

Karl Haakon Sævold er styreleder i Stiftelsen SOR som arbeider for å fremme utviklingshemmedes 

rettigheter.  

Stine Marlen Henriksen er vernepleier, sosialantropolog og doktorgradsstipendiat i sosiologi ved Nord 
universitet. Hun forsker på hvordan forståelsen av personer med utviklingshemming påvirker 
ansattes bruk av tvang og makt.  
 
Roar Glefjeld er nevropsykolog og har arbeidet ved med utredning av personer med kognitiv svikt og 

veiledning av ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming.  

Sunniva Sømhovd er utdannet jurist og er ansatt hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, helse- og 

sosialavdelingen.  Hun har blant annet arbeidet med landsomfattende revisjon av tjenesten til 

personer med utviklingshemming i 2016 og med overprøving av kapittel 9-vedtak. 

Nils Aadnesen er utdannet sosionom og har mastergrad i samfunnsvitenskap. Han har omfattende 

erfaring fra arbeid hos statsforvalteren og er i dag leder for vergemålseksjonen. 

Eivind Bjerksetmyr er vernepleier og ansatt som seniorrådgiver ved NAKU. Han har master i 

organisasjon, ledelse og rådgiver. Før han begynte i NAKU var han leder for Melhus Arbeidssenter og 

har over 20 års erfaring fra kommunal tjeneste med personer med utviklingshemming.  

Britt Bendiksen er vernepleier og har lang erfaring fra arbeide med personer med utviklingshemming 

og har i mange år arbeidet som virksomhetsleder for tjenesten 

 

 

Påmelding deltakere i Troms:  
https://www.deltager.no/event/vinterlys  

kontaktperson Anne.Marit.Bygdnes@Tromso.kommune.no  

Påmelding deltakere i Finnmark: 
USHT Finnmark vil sende ut egen informasjon om påmelding. 
 

Påmeldingsfristen er 1.februar 2022.  

https://www.deltager.no/event/vinterlys
mailto:Anne.Marit.Bygdnes@Tromso.kommune.no

