
inviterer til sin 4. årlige:
Nettverkskonferanse 2009

 

Mot til å se - evne til å handle
i møte med barn i familier der foreldre har psykisk lidelse 

eller rusmiddelavhengighet

Rogalandsnettverket er et bredt faglig 
nettverk der også brukere er inkludert med 
sin livserfaring som ”fag”. ”Barnefokusert 
familiearbeid” er et begrep for så vel 
internt som eksternt samarbeid om 
familier der foreldre har en psykisk lidelse 
eller rusmiddelavhengighett.  Gjennom 
nettverkstilknytningen er målet at det felles 
arbeidet styrkes og utvikles gjennom:

*  Relasjonskompetanse  
*  Tiltaksutveksling       
*  Erfaringsutveksling 
*  Gjensidig informasjon  

Målgruppene for konferansen viser 
mangfold av arenaer hvor vi møter 
barn, foreldre eller hele familien.  
Rogalandsnettverket er dannet med den 
erkjennelse at barna i disse familiene har blitt 
forsømt, likeledes som den voksne brukers 
omsorgsrolle ofte har blitt neglisjert.  For å 
skape en nødvendig endring, må vi utvikle 
felles kompetanse samtidig som vi får tatt i 
bruk særkompetanse.  Den enkelte bruker, 
fagperson og instans har kunnskaper og 
erfaringer andre trenger i et utfordrende felt.
Se for øvrig info på www.jdps.no

”Hjerteromsprosjekt”
Prosjektet Rogalandsnettverket støttes 
økonomisk av Rådet for psykisk helse ved 
tildeling av såkalte ”Hjerteromsmidler” 
(TV-aksjonen for psykisk helse 2004) i 
perioden 2006-09.  Jæren DPS som initierte 
nettverksdannelsen, er prosjektansvarlig 
organisasjon i nevnte periode.

F O K U S :

Målgrupper: Ansatte i rus- og psykiatri- 
 institusjoner/poliklinikker, 
 fastleger, familievernkontorer,
 helse- og sosialtjenester,
 barnevernstjenester, flyktninge-
 seksjoner, barnehager, skoler, SFO,
 PPT, helsestasjoner, bruker-
 organisasjoner, frivillige-
 organisasjoner, og andre 
 interesserte

 

Arrangør: Koordineringsgruppen for 
 Rogalandsnettverket i 
 samarbeid med Organisasjonen 
 Voksne for Barn.
 
 Fylkesmannen i Rogaland har 
 tildelt midler til konferansen 
 ihht Opptrappingsplanen for 
 psykisk helse

Tid: 12. og 13. januar 2009
 

Sted: Clarion Hotel
 Ny Olavskleiv 8, 
 4008 Stavanger
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En bred tverrfaglig og -sektoriell 
koordineringsgruppe 
har som hovedoppgave å planlegge og 
arrangere den årlige nettverkskonferansen 
hvert år. I 2008 består gruppen av følgende 
fagpersoner:

Jan Amundsen, sosionom/familieterapeut, leder 
for det nasjonale spissområdet ”Rusproblematikk 
i familier med barn”, Rogaland A-senter/
Kompetansesenteret

Synnøve Bredal Bjelland, psykiatrisk sykepleier/ 
undervisningsleder, Haugaland og Karmøy DPS

Marit Linnerud Egeland, sjefsosionom Jæren 
DPS/ prosjektleder Rogalandsnettverket

Synneva Eidsheim, barnevernspadagog/faglig 
leder, Ressurshelsestasjonen, Sandnes kommune

Gerd F. Ferkingstad, klinisk pedagog/leder av 
PPT, Karmøy kommune

Kirsti Flatø, sosionom/leder av barneverns- og 
sosialtjenesten, Hjelmeland kommune

Grethe Bjelland Kallevig, vernepleier/lokal 
koordinator i ”Barne- og familieprogrammet” ved 
Haugaland og Karmøy DPS

John Nessa, fastlege/kommuneoverlege, Hjelmeland 
kommune og 1. amanuensis ved Universitetet i Bergen 
(for meritterende godkjenning i Lægeforeningen)  

Børge Ravndal, sosionom/diakon 
psykisk helsearbeider, avd. psykisk helse, 
Gjesdal kommune

Kristine Sjo, barnevernspedagog/barne- og 
familierådgiver i fagstab for Oppvekst og levekår, 
Stavanger kommune

Konferanseprogram dag 1:
0900 Registrering

1000 Åpning 
 Stein Magne Paulsen, 
 diakonkonsulent, Blå Kors 
 og leder for årets TV-
 innsamlingsaksjon i Rogaland.

1030 ”Først og fremst…”
 Et dialogpanel med brukere og 
 fagpersoner ledet av Børge Ravndal

1115 Pause

1130  ”BarnsBeste” – Nasjonalt 
 kompetansenettverk
 Oppdraget fra Helse- og Omsorgdep.,
 arbeidet så langt og videre strategi.
 Leder Siri Gjesdahl,  Kompetanse-
 nettverket, Sørlandet sykehus HF

1145 ”Fra unnfangelse til skolestart”.  
 Langsiktig hjelp til barn med 
 psykisk syke og 
 rusavhengige foreldre.  
 Utvikling av den danske Familie-
 ambulatoriet-modellen i Norge. 
 Overlege, dr.med. Jan Egil Wold, 
 Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

1230 Lunsj

1330 ”Fra unnfangelse til skolestart” 
 forts. 

1500  ”Kort og godt…” 
 Oppsummering v/konferanselederne

1515 Slutt

Konferanseprogram dag 2:
0830  Kulturelt innslag 

0900 ”Barn som pårørende”
 Føringer, lovendringer v/statlig 
 representant

 0930 ”Temmelig hemmelig”
 Hvordan oppdage, beskytte og 
 hjelpe barn som lever med vold i 
 familien.
 Psykiatrisk sykepleier, familieterapeut 
 Øivind Aschjem, Alternativ til Vold i 
 Telemark

1200 Lunsj

1300 Sideseminarer A-E.  Se eget program.
      A Samspill og forebygging
      B Hvordan jobbe med hele familien
      C Samarbeidsmodell med utgangspunkt 
 i PPT
      D ”Barne og familieprogrammet” i Helse
 Fonna HF
      E ”Gjennom barneøyne” - barnas møte 
 med voksenpsykiatrien

1415 Pause

1430 Avslutningsforedrag:  
 ”Ingen kan stå alene – veien videre”
 Grete Moen, klinisk barneverns-
 pedagog og brukerrepresentant

1515 ”Kort og godt….”
 Avslutning og oppsummering v/
 konferanselederne

1530 Slutt

Godkjenning/merittering:
-  Den Norske Lægeforening v/
 spesialkomiteen for allmennmedisin søkes
 om godkjenning som klinisk emnekurs
-  Norsk Psykologforening søkes godkjenning 
 som fritt spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet
-  Norsk Sykepleierforbund søkes som 
 meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/
 spesialsykepleie  
-  Norsk Fysioterapeutforbund søkes om 
 merittering for deler av programmet  
-  Norsk Ergoterapeutforbund søkes om
 merittering til aktuelle spesialistområder.
-  Norsk Vernepleierforbund søkes om merittering 
 til klinisk vernepleier

Info-stasjoner skaper 
kontakt og gir kunnskap
For å formidle informasjon om lokale tilbud og 
erfaringskunnskap, blir det arrangert totalt 10 
infostatsjoner 1. konferansedag.

I denne delen av programmet legges det også 
vekt på en mest mulig bred faglig 
representasjon. Her kan en få kontaktpersoner, 
dialog om tilbud og opplysningsmateriell.

 

Konferanseledere
Gerd F. Ferkingstad, Karmøy kommune

Børge Ravndal, Gjesdal kommune



Konferansested:
Clarion Hotel ligger sentralt i Stavanger i 
nærheten av jernbane, rutebilstasjon og 
parkeringshus.

Pris
Deltakeravgift/dagpakker (inkl. lunsj/kaffe/
frukt etc.):  Totalt kr. 1.100 for begge dager.
Giro sendes ut.

Påmelding:
Bindende påmelding innen 8. desember. 
Benytt vedlagte påmeldingsblankett

Overnatting:
Deltakere må selv bestille overnatting. De som 
ønsker overnatting på konferansehotellet må 
oppgi kode 092691 ved bestilling. Enkeltrom 
kr. 1195, dobbeltrom kr. 1295 pr. natt inkl. 
frokost. Rommene betales ved utreise. 

Fellesmiddag:
Det er mulig å bestille middag og spise sammen 
på hotellet om kvelden dag 1.  Hvis dette er av 
interesse må det oppgis på påmeldingsskjemaet.  

Pris 3-retters selskapsskapsmiddag kr. 425 
NB! ikke inkludert i deltakeravgiften.

Ytterligere opplysninger
kan fås ved henvendelse til 
Marit Linnerud Egeland, tlf. 481 90 617 
(marit.linnerud.egeland@jdps.no)
eller Kristine Sjo, tlf. 51 50 78 26
(ksjo@stavanger.kommune.no)

Praktiske opplysninger:

NB: Vær rask da det er begrensninger i konferansehotellets kapasitet.



PÅMELDINGSSKJEMA
Sendes enten pr. mail, fax eller post til

Hilde Elin Haugland, Rogaland A-senter, Pb 5001 Dusavik, 4085 Stavanger
hilde.elin.haugland@ras.rl.no 

Fax nr 51 72 90 60   Tlf 51 72 90 36

Navn:.

Stilling: 

Arbeidssted:

Adresse: 

Postnr/sted:

NB:  Fakturaadr/ref.:

Tlf / E-post:

Matallergier:

Fellesmiddag (se Praktiske oppl.):

NB: Sideseminar - velg mellom A,B,C,D,E:      

1. prioritet:                2. prioritet:

PÅMELDINGSFRIST 8. DESEMBER 2008

SIDESEMINAR - PROGRAM
(Husk å velge sideseminar ved påmelding)

Seminar A: 
SAMSPILL OG FOREBYGGING
Tilbud til barn og spebarnsforeldre når en av foreldrene er psykisk syk. 
Et samarbeid mellom barne- og voksenpsykiatrien på Stord. 
Berit Hella, klinisk pedagog, BUP Stord

 ”Det er ikke alltid like greit”.  
Et gruppetilbud til mødre med depressive plager etter fødsel. 
Alexandra Tavares, psykolog, Helsestasjonen,  Klepp kommune. 
Helga Monge Sigbjørnsen, barnevernspedagog,  Helsestasjonen, 
Time kommune 

Seminar B: 
HVORDAN JOBBE MED HELE FAMILIEN
Lise Rasmussen, barnevernspedagog og familieterapeut og
Jan Amundsen, sosionom og familieterapeut, Rogaland A-senter

Seminar C:
SAMARBEIDSMODELL MED 
UTGANGSPUNKT I PPT
Muligheter og utfordringer i det tverretatlige samarbeidet.
Gerd F. Ferkingstad, klinisk pedagog og leder av PPT, Karmøy kommune
  
Seminar D:
”BARNE- OG FAMILIEPROGRAMMET” I HELSE FONNA HF
Kari Vik Stuhaug, teolog, familieterapeut og prosjektleder i ”Barne- og
familieprogrammet”, Helse Fonna HF

Seminar E:
”GJENNOM BARNEØYNE” – 
BARNS MØTE MED VOKSENPSYKIATRIEN
Grete Lillian Moen, klinisk barnevernspedagog og ”voksen datter”



Øivind Aschjem  
er utdannet 
psykiatrisk sykepleier 
og familieterapeut.  
Han er i dag tilsatt 
i Alternativ til vold 
i Telemark. Er også 
prosjektmedarbeider i 
det nasjonale 
prosjektet ” Barn som 
lever med vold i 
familien.” Han har 
skrevet flere bøker 
om dette temaet, vært 
medlem av 
Regjeringens 
Kvinnevoldsutvalg og 
har gjennom snart 25 
år forelest om vold i 
nære relasjoner. Han 
er også initativtager til 
nettstedet www.
reddesmå.no som 
er en invitasjon til 
en felles kamp for å 
beskytte redde barn. 
 

Kari Vik Stuhaug
er utdannet teolog og 
familieterapeut. Er 
tilsatt i Helse Fonna 
som prosjektleder for 
Barne- og familie-
programmet, 
psykiatrisk klinikk 
- tilbud til barn 
og unge som har 
foreldre med psykiske 
problem og/eller 
rusmiddelavhen-
gighet. Hun arbeider 
også ved Lærings- og 
Mestringssenteret 
Psykiatri. Gjennom 
sitt foredrag vil hun 
presentere 
utfordringer, 
innhold og struktur 
ved implementer-
ing av Barne- og 
familieprogrammet 
i Psykiatrisk klinikk 
Helse Fonna..

Berit Hella 
er utdannet klinisk 
pedagog ved Nic 
Waals institutt. Hun 
er teamleder på  
Småbarnsteamet ved 
BUP Stord, Helse 
Fonna. Har også 
erfaring fra PPT.  
Sammen med en 
psykolog ved DPS 
startet hun et tilbud 
til de aller minste og 
deres foreldre. 
Gjennom sitt 
foredrag vil hun 
presentere dette 
tilbudet ved BUP 
med vekt på 
samarbeid mellom 
voksenpsykiatri, 
fødeavdeling og 
førstelinjetjeneste.

Grete Lillian Moen 
er utdannet klinisk 
barnevernpedagog.  
Er tilsatt i Voksne for 
Barn.  Hun har vokst 
opp med en psykisk 
syk mor. Hun vil 
dele sine erfaringer 
både som datter og 
fagperson. Grete har 
erfaring fra ungdom-
psykiatri og foster-
hjemstjeneste og det 
akutte barnevernet. 
Hun vil ha fokus 
på hjelpernes ut-
fordringer og 
brukernes rolle i det 
videre arbeid.

Agathe Svela,
er trebarnsmor og har 
erfaringer fra 
pasientrollen.  Hun 
har også erfaring 
brukerrepresentant i 
flere utvalg, for øvrig 
har hun hatt en god 
del oppdag som 
brukerlærer/fore-
dragsholder i ulike 
sammenhenger.  Er 
utdannet vernepleier 
og har tidligere jobbet 
i kriminal- og 
rusomsorgen.  Nå 
tilsatt i Bufetat som 
avd.leder i arbeid med 
ungdom med rus og 
atferdsproblematikk.

Gerd Førsvoll 
Ferkingstad 
er utdannet klinisk 
pedagog og familie-
terapeut ved Nic 
Walls Institutt.  Har 
bakgrunn som lærer 
og spesialpedagog.  
Har jobbet i barne- 
og ungdomspsy-
kiatrien i 5 år.  De 
siste 10 årene har hun 
vært leder ved PPT i 
Karmøy kommune.
Gjennom sitt foredrag 
vil hun presentere 
tanker og erfaringer 
knyttet til arbeid med 
barns psykiske helse 
i et tverrfaglig og 
tverretatlig samarbeid, 
med særlig vekt på 
PPT’s rolle.

Inge  Asheim 
er en far med erfaring 
fra brukerrollen.  Han 
representerer Bruk-
erforum i Gjesdal 
kommune og er 
medlem av Bruker-
rådet ved Jæren DPS. 
Er også deltaker i 
mange ressursgrupper, 
bl.a. Barnefokusert 
familiearbeid., veiled-
ergruppe innen 
familiesamtaler 
ved BUP Bryne og 
arbeidsgruppe for 
utvikling av LMS 
(lærings- og mestring-
stiltak) ved Jæren 
DPS . Er opptatt av 
familieperspektivet i 
behandling av 
pasienter med 
psykiske vansker.    

Alexandra Tavares 
er utdannet psykolog 
ved Universitetet i 
Minho, Portugal fra 
1997.
Hun arbeidet i 3 år i 
et prosjekt om barn 
som bodde på gata i 
Portugal.
Var tilsatt i 6 år ved 
tverrfaglig klinikk for 
barne- og ungdoms-
psykiatri i Portugal.
Har arbeidet 1 år i 
PPT i Klepp 
kommune. Siden 
2007 har hun vært 
tilsatt på helsestasjon i 
samme kommune.

 

Presentasjon av foredragsholdere 2008:
 

 

 

 

 



Helga Monge 
Sigbjørnsen 
er utdannet 
førskolelærer ved 
Stavanger lærer-
høyskole i 1986. Er 
sertifisert som Marte 
Meo terapeut siden 
2004. Har vært 
styrer i barnehage  i 
12 år.  Var konsulent 
i Fagstab Oppvekst i 
Time kommune i 8 
år.  De siste 4 år har 
hun vært tilsatt ved 
Familiesenteret i Time 
kommune.

Lise Rasmussen 
er utdannet 
barnevernspedagog og 
familieterapeut. Hun 
er prosjekt-leder for 
Barne- og pårørende
prosjektet ved 
Rogaland A-senter. 
Tidligere ledet hun 
RAS’ utvikling av 
Løsningsfokusert 
korttidsterapi. Hun 
har også arbeidet 
ved Barnepsykiatrisk 
avdeling i Stavanger.
 

Jan Amundsen 
er utdannet sosionom 
og familieterapeut. 
Er i dag leder av 
nasjonalt spissområde 
Rusproblematikk i 
familier med barn på 
Rogaland A-senter. 
Tidligere leder for 
Forsknings- og ut-
viklingsavdelingen på 
RAS og for 
Psykiatrisk 
ungdomsteam i 
Stavanger.
 

Jan E. Wold 
er utdannet lege med 
dr.grad i nevrobiologi, 
Universitetet i Oslo. 
Er nå avd.overlege 
ved sykehuset i 
Levanger  Har vært 
leder ved voksenpsy-
kiatrisk akuttavdeling 
i 10 år og arbeidet 12 
år i barne- og ung-
dompsykiatrien. Hatt 
ansvar for flere 
forskingsprosjekter 
innen barnepsykiatri 
med 4 phd stipen-
diater involvert. Er 
engasjert i å utvikle 
den danske 
Familieambulatorie-
modellen i Norge for 
å utvikle gode 
strategier for arbeid 
med barn av psykisk 
syke og rusmiddel-
avhengige foreldre. 
 

Børge Ravndal
er utdannet sosionom 
og diakon. Har 
arbeidet 6 år som 
soknediakon i 
menighet i Den 
Norske Kirke. Der-
etter har han vært 
behandler på 
allmennpsykiatrisk 
post ved Rogaland 
Psykiatriske Sjukehus 
avd.Dale. Jobbet 6 
år som behandler på 
Gruppepoliklinikken 
ved Jæren DPS. Siden 
august 2007 har 
han vært ansatt som 
psykisk helsearbeider 
i Gjesdal kommune, 
hvor han jobber som 
terapeut både 
individuelt og med 
grupper.

Siri Gjesdahl
er leder av det 
nasjonale kompe-
tansenettverket 
Barnsbeste. Er
Psykiatrisk sykepleier. 
Har vært enhetsleder 
for psykiatrisk akutt-
post ved Sørlandet 
Sykehus HF, enhets-
leder i hjemmesyke-
pleien i bydelen Vågs-
bygd i Kristiansand 
og Lyngdal, leder for 
psykiatrisk dagpost i 
Farsund. Jobbet som 
psykiatrisk syke-
pleier i Vågsbygd og 
Bærum. Jobbet på 
psykiatrisk poliklinikk 
i Farsund og ved 
Radiumhospitalet i 
Oslo. Har jobbet mye 
med oppfølging etter 
suicid (styremedlem 
i LEVE), nettverk, 
pårørende og 
forskning.

Reidun Jane 
Heskestad
er utdannet før-
skolelærer med 1.avd. 
spesialpedagogikk. 
Har tidligere arbeidet 
i barnehage som 
styrer, avdelingsleder 
og spesialpedagog.  
Vært engasjert i 
samarbeidsprosjekt 
mellom Austbø 
barnehage og Jæren 
DPS og undervist 
i temaet barn med 
psykisk syke foreldre 
ved flere anledninger.  
Startet opp og drevet 
grupper i regi av 
barnehagen med barn 
som har opplevet 
skilsmisse. Er nå 
ansatt i grunnskolen. 

Birthe Sveinsvoll
er trebarnsmor og har 
erfaring fra pasient-
rollen. Hun er aktiv 
brukerrepresentant 
i diverse utvalg og 
råd, også medlem  
av Brukerrådet ved 
Jæren DPS. For øvrig 
sekretær i Fylkestyret, 
Mental Helse Sør 
Vest og brukerlærer i 
Mental Helse 
Kompetanse. Birthe 
er utdannet før-
skolelærer og har 
tidligere jobbet i 
barnehage. Hun er for 
tiden i 40% 
attføringsstilling ved 
Jæren DPS.

Presentasjon av foredragsholdere 2008:

 

 

 


