
Regionalt kompetansenettverk i Helse Vest 

Barn og unge med utviklingshemming og utfordrende atferd 

 

Nettverket skal i følge mandatet fra Helse Vest bidra til å videreutvikle kompetanse og bedre 

ivaretaking av barn og unge med utviklingshemming og utfordrende atferd i Helse Vest.  

Nettverket har sin forankring i kapittel 6.3 i «Regional plan for habilitering og rehabilitering 

2016-2020», og skal legge denne planen og «Veileder for habilitering, rehabilitering, 

individuell plan og koordinator» til grunn for arbeidet sitt. Nettverksperioden er foreløpig satt 

til 3 år. Nettverket startet 1. september 2016. 

Helse Stavanger er blitt tildelt oppgaven som knutepunkt(regional nettverkskoordinator) for 

nettverket. Det er etablert en referansegruppe for nettverket. Nettverket består av 7 

medlemmer fra de 4 helseforetakene i tillegg til en bruker-representant. 

Nettverkmedlemmer: 

Nettverkskoordinator /psykologspesialist Marit Nygaard, Helse Stavanger 

Spesialpedagog Catrin Lidal, Helse Stavanger 

Vernepleier Ivar Rettedal, Helse Stavanger 

psykologspesialist Anne-Marthe Nygård Wiborg, Helse Bergen 

Spesialpedagog Mette Ulvestad Talleraas, Helse Bergen 

Vernepleier Anne Brynjelsen Ringdal, Helse Fonna 

Psykologspesialist Odd Flikke, Helse Førde 

Brukerrepresentant Kjell Inge Johnsen  

Medlemmer i referansegruppen:   

Edith Victoria Lunde, leder for Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i 

Helse Vest 

Margunn Skudal Nistad, seksjonsleder, Helse Førde HF 

Vigdis Jacobsen, enhetsleder HABU, Helse Bergen HF 

John Conrad Brandsø, seksjonsleder, Helse Fonna HF 

Kari Helene B. Reinås, avdelingssjef, HABU, Helse Stavanger HF 

Kjersti Eide, rådgiver, koordinerende enhet, Helse Stavanger HF 

Hanne Marit Bjørgaas, overlege, MD, PhD, Senior Consultant, Helse Stavanger HF 

 Jan Endre Jansen, bydekkende veileder, bydekkende veiledningsteam, Stavanger kommune 



Marianne Halvorsen, postdoktor, Nevropsykolog, PhD, Barnehabiliteringen, 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Terje Fredheim, fagkonsulent, PhD, Mjøsen bo og habilitering, Gjøvik 

Kim Berge, rådgiver/nestleder NAKU 

Nettverket skal bidra til et helhetlig og likeverdig tilbud i helseforetakene i Helse Vest på 

dette feltet gjennom å: 

Utarbeide forslag til modell for forebyggende arbeid, kartlegging og utredning av 

problematferd, veiledning og oppfølging i forhold til foreldre og lokalt hjelpeapparat. 

Utarbeide forslag til samarbeidsformer med kommunene.  

Utarbeide forslag til standardiserte, kunnskapsbaserte pasientforløp innen feltet. 

Legge til rette for felles kompetanseoppbygging ved enhetene for habilitering av barn og unge 

i regionen (HABU) 

Søke samarbeid med andre regioner og nasjonalt 

Sikre intern veiledning mellom HABU-enhetene, for eksempel ed oppfølging av særlig 

krevende saker. 

Kompetansehevingen kan skje ved å: 

Initiere interne og eksterne kurs 

Hospitering  

Utveksling av erfaring og kompetanse i nettverket.  

Ved behov via ekstern rettleiing.  

Minst et årlig seminar/konferanse/fagsamling. 

Samarbeidet i nettverket foregår  via arbeidsmøter 2-4 ganger pr år.  Arbeidsoppgavene i 

nettverket er fordelt mellom de ulike nettverksmedlemmene, og det enkelte medlem har 

ansvar for å følge med på aktuelle kurs innen sitt ansvarsområde, og melde tilbake til 

nettverket og egne kolleger om kursinnhold når dette er relevant.   

Aktuelle kurs: 

Fagdag 12. november 2017: 

Regionalt kompetansenettverk i Helse Vest «Nettverk for  Barn og unge med 

utviklingshemming og utfordrende atferd»   inviterer til  fagdag  13. november  2017 

Målgruppe: Fagfolk i HABU tjenestene i  Helse Vest med interesse for temaet. Kurset er også 

åpent for andre interesserte 



Sted: Barne og ungdomshabiliteringen Habu, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger 

Kursavgift: Ingen  

Påmelding: innen 19.10 til mariann.haugland@sus.no 

Eventuelle spørsmål rettes til marit.nygaard@sus.no 

Program: 

08.30 – 09.00 Registrering 

09.00 – 9.15 Velkommen og status for «Regionalt kompetansenettverk for barn og unge med 

utviklingshemming og utfordrende atferd» v/ Marit Nygaard, leder for nettverket 

09.15 – 12.15 Ferske funn fra HABU undersøkelse i Helse nord som omhandler forekomst og 

prediktorer for psykiske helsevansker i barnehabiliteringspopulasjon med særlig fokus på barn 

og unge med kognitive utfordringer. 

Presentasjon av  Development and Well-Being Assessment (DAWBA): Diagnostisk verktøy 

for å fange opp vanlige barne-og ungdomsdiagnoser (DSM). Utviklet av Goodman et al. 

2000. 

Presentasjon av sjekklister/spørreskjemaer (Aberrant Behavior Checklist [ABC] og  Strengths 

and Difficulties Questionnaire [SDQ]). 

V/ Marianne Halvorsen, spesialist i klinisk nevropsykologi og  forsker med doktorgrad fra 

UIT 

12.15 – 13.00 Lunsj 

13.00-16.00: Behandling av utfordrende atferd i et atferdsanalytisk perspektiv 

v/Terje Fredheim, vernepleier med mastergrad i læring, og doktorgrad fra Universitetet i Oslo. 

Han har mer enn 25 års erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne personer med 

utfordrende atferd. 

Foreleserne avtaler pauser før egen forelesningsbolk 

Kurs i april 2018.  

Vi kommer tilbake med informasjon om eksakt dato, påmelding, kursavgift og sted i 

oktober/november 2017  

Målgruppe: Ansatte i Helse Vest som arbeider ved enhetene for barne og 

ungdomshabilitering(HABU), habilitering for voksne(HAVO) og ved de barne- og 

ungdomspsykiatrisk avdelingene. I tillegg aktuelle fagfolk i kommunene. 

Hvis det blir stor interesse for dagen, vil ansatte i habiliteringstjenesten for barn og unge  i 

første omgang bli prioritert 



Arrangør: Regionalt kompetansenettverk «Barn og unge med utviklingshemming og 

utfordrende atferd» i Helse Vest 

Formål: Heve kompetansen på feltet «Barn og unge med utviklingshemming og utfordrende 

atferd»   

Program/Kursinnhold: Genetiske syndromer/sykdommer, utviklingshemming og utfordrende 

atferd hos barn og unge 

 (mer utfyllende program kommer) 

Forelesere: Professor Chris Oliver: BSc, MPhil, PhD, CPsychol 

“Chris Oliver is Professor of Neurodevelopmental Disorders and Director of the Cerebra 

Centre for Neurodevelopmental Disorders at the University of Birmingham.” 

 Dr. Jane Waite: BSc Psychology, Clinical Psychology Doctorate (ClinPsyD), PhD 

Psychology 

“Jane Waite is a research fellow at the University of Birmingham and is based at The Cerebra 

Centre for Neurodevelopmental Disorders.”  

Se lenke for nærmere informasjon om Cerebra Center 

http://www.birmingham.ac.uk/schools/psychology/centres/cerebra/index.aspx 

 

Spørsmål kan rettes til marit.nygaard@sus.no, tlfnr.51 51 47 20 
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