Erfaringskonferanse
Funksjonshemming og seksuell helse
Steinkjer, Statens hus 24. januar 2017
Erfaringskonferansen arrangeres av Fylkesmannen i Nord – Trøndelag, HNT Helseforetak ved Habiliteringstjenesten
for voksne, Verdal kommune, NFU lokallag Levanger og Verdal og Nord Universitet.
Erfaringskonferansen er en arena for faglig påfyll i fagfeltet funksjonshemming og seksuell helse, erfaringer fra
arbeidshverdag og nettverksbygging.
Målgruppe: Ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner i Nord – Trøndelag. Ledere og ansatte i Helse
Nord Trøndelag HF. Fastleger, brukerorganisasjoner, pårørende, utdanningsinstitusjoner og alle med interesse i
fagfeltet.
Deltakeravgift: 350,- kr.
Påmeldingsfrist 17. januar 2017
Påmelding: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4884786&sid=MpZOQjtc3b

Et gebyr på 500,- kr belastes de som ikke melder fra om forhindret deltagelse innen 20 januar 2017. Avmelding
sendes til linda.baroy@verdal.kommune.no
Sted og parkering:
http://www.verdal.kommune.no/Documents/omsorgtrygdsosialetjenester/bilder/parkeringskart.pdf
Det er få parkeringsplasser ved Statens hus, se kart for parkeringsmuligheter.
Beregn god tid!
Konferansen er godkjent som meritterende kurs hos Den norske legeforening og Norsk sykepleierforbund.

PROGRAM (med forbehold om endringer)
09.00 – 09.30

Registrering, kaffe og noe å bite i

09.30 – 10.00

Åpning av konferansen
Ny nasjonal strategiplan for seksuell helse
v/ Karl Kristian Rådahl Kirchhoff, Rådgiver i Helsedirektoratet

10.00 – 10.45

Erfaringsforedrag fra prosjektet «Utviklingshemming og seksuell helse»
v/ Siv Tone M. Bye og Linda Barøy, Verdal kommune

10.45 – 11.00

Pause

11.00 – 11.45

Den lille sexologiskolen
Seksuell utvikling. Hvordan veilede personer med nedsatt funksjonsevne? Hvordan
tilrettelegge for den positive seksualiteten? Hva er bistandsyters rolle?
v/ Heidi Solvang, sexolog Habiliteringstjenesten for voksne, Kirkenes sykehus

11.45 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.15

Den lille sexologiskolen forts.
v/ Heidi Solvang.

13.15 - 13.30

Pause

13.30 - 14.05

Den lille sexologiskolen forts.
v/ Heidi Solvang.

14:05 - 14:15

Informasjon om RHAB, Regionalt kunnskapssenter for Habilitering i Helse Midt-Norge
v/ Bjørg Neset, universitetslektor NTNU

14.15 - 14.30

Kaffepause

14.30 - 15.00

Presentasjon av masteroppgave: «Opplæring i temaet seksualitet til
ungdommer med lett psykisk utviklingshemming – en kvalitativ studie av
fagpersoners opplevelser.»
v/ Nina Mortensen, spesialergoterapeut i Habiliteringstjenesten for barn og unge i
Nord-Trøndelag

15.00 – 15.20

NFU sine betraktninger om temaet seksuell helse
v/Snorre Næss, leder NFU Nord –Trøndelag

15.20 – 15.30

Nettverk Funksjonshemming og seksuell helse Nord – Trøndelag
v/ Frode Skjelstad, Rådgiver ved Habiliteringstjenesten for voksne, sykehuset Levanger.

Foreleserne:
Karl Kristian Rådahl Kirchhoff
Seniorrådgiver i avd. Barne- og ungdomshelse i Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet. Var
med i prosjektgruppen som utarbeidet direktoratets utkast til ny strategi i seksuell helse.

Heidi Solvang
Vernepleier siden 1984 (Bergen)
Videreutdanninger: Helse og sosial administrasjon, veiledningspedagogikk, sexologi. Lærebokforfatter, div. fagartikler. Arbeidet med mange målgrupper med ulike funksjonshinder, autisme,
ulike medfødte skader, ulike syndromer, ervervede skader hos barn, ungdom, voksne. Vært med å
etablert fagnettverk på landsbasis (Leder NFSS) og i Helse Nord. Arbeider ved Habiliterings-tjenesten
for voksne, Kirkenes sykehus, Helse Finnmark. Eget firma i Tromsø: «Din sexolog».
Nina Mortensen
Jobber som spesialergoterapeut i Habiliteringstjenesten for barn og unge i Nord-Trøndelag, hvor en
stor del av arbeidsoppgavene handler om utredning, oppfølging og veiledning av barn og unge med
sammensatte vansker i alderen 0-18 år, inkludert samarbeid med familie og lokalt hjelpeapparat.
Har tatt videreutdanningen «Sexologi og funksjonshemming» ved Høgskolen i Akershus. Deltar i
faglig nettverk for Habiliteringstjenestene i landet; NFSS; Nettverk Funksjonshemmede, Seksualitet
og Samliv. Avsluttet i 2015 master i helsevitenskap ved NTNU, som omhandlet opplæring i temaet
kropp, identitet og seksualitet for ungdommer med psykisk utviklingshemming i ungdomsskole og
videregående skole.
Frode Skjelstad
Ansatt nå ved Habiliteringstjenesten for voksne i Nord Trøndelag.
Vernepleier med videreutdanning i sexologi og funksjonshemming.
Eksamen i velferdsstatens strukturer, hjelpepleier i vernepleie.
Arbeidet først ved Hallsetheimen fra 1987, siden Trondheim Kommune,
Tromsø Kommune og Helse Nord Trøndelag.
Vært ansatt i Institusjon, boliger for utviklingshemmede, dagsenter, barnebolig, Barneungdomsskole, Omsorgstjeneste og Helseforetak
Snorre Næss
Leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Nord - Trøndelag

Siv Tone Mære Bye
Ferdig utdannet Vernepleier i 2000, ved HiST. Studerer nå Seksuell helse og seksualitetsundervisning
ved HiOA. Sertifisert i KroppKunn og SexKunn, høsten 2016. Ressursperson i prosjektet
«Utviklingshemming og seksuell helse». Har jobbet i boliger for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, både i Trondheim og Verdal, fra 1998 - 2003. Jobbet som miljøterapeut ved
Verdalsøra Ungdomskole i 7 år. Har siden 2011 vært ansatt som Miljøterapeut ved Arken arbeid og
aktivisering.
Linda Barøy
Vernepleier.
Videreutdanning i Veiledningspedagogikk, Forvaltning- og helserett. Sertifisert i kroppkunn og
sexkunn, høsten 2016. Har arbeidet i boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og
dagtilbud. Arbeider nå i Verdal kommune som Veileder og saksbehandler i BPA- tjenesten og Leder i
prosjektet «Utviklingshemming og seksuell helse»

