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MOT TIL Å SE – EVNE TIL Å HANDLE 

 
Tid:  onsdag 22. januar – torsdag 23. januar 2014 
 
Sted:    Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger 
 
Arrangør:  Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland A-senter i samarbeid med 

tverretatlig koordineringsgruppe for Nettverkskonferansen Mot til å se – evne til å handle 2013, 
samt Fylkesmannen i Rogaland. 

 
Tema  Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har 
  psykiske lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade 
 
Mål Økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon. Økt kunnskap om samtale med barn  
 og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan dette påvirker barn. 
 Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser. 
 
Målgrupper: Ansatte i kommunene; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenesten,  

rus - og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT - koordinatorer , fysio - og ergoterapeuter,  
ansatte i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne – og 
ungdomspsykiatri, samt flyktningseksjoner, politi, brukerorganisasjoner og oppvekstpolitikere. 
  

   
  
Finansiert av Helsedirektoratet 

                

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger, besøksadresse: Skogstøstraen 37 
ROGALAND A-SENTER AS | Dusavikv. 216, Boks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger | +47 51 72 90 00 | www.rogaland-asenter.no 

http://www.rogaland-asenter.no
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Program onsdag 22. januar 2014 
 
 
09.30 – 09.35 Åpning 

Åpning v/ klinikksjef Anita Aniksdal, Rogaland A-senter 
 

09.35 – 10. 00 ”Datter – og mor” Erfaringsinnlegg 
 Wendy Pollac, barnevernspedagog, pedagog , daglig  leder Lærings –  
 og mestringsenheten, Jæren DPS  
   
10.00 – 11. 00 Manden som spæbarnsfar. 
 - Veje og villveje i mænds forældreskab.  
 Mænds fødselsdepresjoner: Udbredelse og behandling 
   Svend Aage Madsen, psykologspesialist, København 
 
11.00 – 11. 15 Pause 
 
11.15 – 12.00  Svend Aage Madsen, psykologspesialist, fortsetter.. 
 
12.00 – 13.00 Lunsj 
 
13.00 – 14.30 Svend Aage Madsen fortsetter..  
 
14.30 – 14.45 Pause 
 
14.45 – 16.00 Hjelperes språk i møte med unge som har en oppvekst preget av   
   foreldres rusmisbruk og omsorgssvikt. De unges tilbakemeldinger om 
   hva som er hjelpsomt og hva som ikke er hjelpsomt? Hvilke   
   konsekvenser bør dette få for hjelperes praksis? 
   Gard Olav Berge, psykologspesialist Kompasset 
 
16.00   Slutt for dagen 
 
 
Program torsdag  23. januar 2014 
 
08.30 – 08.35 Åpning  
 
08.35 – 09.10 Brukerinnlegg, Ungdom som pårørende, bakgrunn-  
   betydningen av et tilrettelagt ferietilbud. 
   Elisabeth Nordhus Lied, erfaringskonsulent og faglig ansvarlig for  
   Sommerventilen ferieleir. 
   Kim Daniel Jonnassen og Eduardo Alexander Nygård deler erfaringer        
   og viser film 
 
09.10 – 10.00 Barn og konfliktfylte skilsmisser 
   Barns reksjoner på foreldres skilsmisse og hvordan konflikter     
   mellom foreldre påvirker barna. 

Frode Tuen, psykolog og professor, Høgskolen i Bergen  
 
10.00 – 10.15 Pause  
 
10.15  –   11.15  Frode Tuen fortsetter 
 
11.15  –   12.15  Lunsj 
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12.15 – 13.15 Parallellseminar:  

 
Seminar A 
Det var en gang… Terapeutiske historier, en måte å ”snakke” til  
underbevisstheten på. 
Gunnhild Odland, spesialist i klinisk pedagogikk og sertifisert EMDR terapeut, 
BUP Haugesund 

 
Seminar B   

   ”Fortsatt foreldre”. Kurs om foreldresamarbeid ved skilsmisser. 
   Astrid Hurum, familieterapeut,  Stavanger kommunes famileisenter 
  

Seminar C  
   Små barn og samlivsbrudd: 
   Særtrekk ved små barns reaksjoner på samlivsbrudd. 
   Hva kan barnehage, foreldre og andre omsorgspersoner bidra med? 
   Fokus på materiellet ”Ett barn- to hjem” og aktuelle tiltak. 
   Klara Øverland, dr.grad Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger,  
   og psykolog v /Utrednings og behandlingsposten på Universitetssykehuset (Bupa). 

 
Seminar D   
”Det er ikke alltid like lett..” 
 Gruppetilbud for mødre som strever etter fødsel. 
Alexandra Tavares, er psykologspesialistBUP poliklinikken Bryne 
Og Helga Monge Sigbjørnsen,  førskolelærer, rådgjver i barnehage, Time kommune. 

    
Seminar E  
”Haugalandsløftet”, Oppvekst og tidlig intervensjon i og mellom 10 kommuner 
på Haugalandet 
Bernt Netland,  rådgiver Korus Stavanger og ruskooordinator Helse Fonna,  
og prosjektleder Marit Næss, Haugalandsløftet 

 
 

13.15 – 13.45  Pause 
 
13.45 – 14.45 ”Hvem skal trøste knøttet?” 
   Rusproblemer- evne til mentalisering og evne til omsorg. 
   Psykologspesialist Annette Bjelland,  Rogaland A-senter 
 
14.45 – 15.00 Pause 
 
15.00- 15.20 Tre år med ny plikt for å ivareta barn som pårørende.  
 Er vi kommet dit hen vi skal være? 
 Siri Gjesdal, BarnsBeste 
 
15. 20 – 15.50 Hvordan skape håp?  
 Leni Mæland, prest, Stavanger Universitetssykehus 
    
15.50 – 16.00 Avslutning, evaluering, dato for neste års konferanse 
   Utdeling av kursbevis 
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Presentasjon av foreleserne: 

Svend Aage Madsen er Ph.d,  sjefpsykolog og klinikksjef på Rigshospitalet i København. 
Han har ledet  flere forskningsprojekter på Rigshospitalet i København innenfor forskning på 
menns sunnhet og sykdom, og har ledet Rikshospitalets program for Fædreforksning siden 
1999. Han har forestått den første danske vitenskapelige konferanse med foredragsholdere fra 
hele Norden på området. Der er nå etablert (2008) et Ph.D. - projekt i psykologisk forskning i 
Men’s Health. Selv arbeider han med forskning i psykoterapi med menn – dels med menn som 
fedre med fødselsdepresjoner og dels med menn mere generelt, bl.a. menn med depresjoner. 
Dessuten arbeider Svend Aage Madsen med at utvikle undervisnings- og treningsprogrammer 
for profesjonelle, som kommuniserer med menn om sunnhet og sykdommer, og profesjonelle, 
som behandler menn med psykologisk intervensjon. Madsen er formann i Selskab for Mænds 
Sundhed og Vice President for Eurupean Men`s Health Forum. Han har blandt mange bøger 
og artikler vært forfatter og medforfatter til: Madsen, S.Aa. (2013) Mænds skjulte 

depressioner. Månedsskrift for Almen Praksis, 91, 6, 537-45. Rathje, P., Wodschow, A. & Madsen, S.Aa. (2013) Små 
børn udsat for seksuelle overgreb - de professionelles vanskeligheder og dilemmaer. Pædagogisk Psykologisk 
Tidsskrift, 50, 2, 3-12.  Madsen, S.Aa. (2009) Men’s Mental Health: Fatherhood and Psychotherapy. The Journal of 
Men’s Studies. Vol 17, 1 (winter), 15-30. Ammizbøll, J., Gullestrup, L., Lindved, K., Madsen, S.Aa., Videbech, P. & 
Vinter, M. (2012) Fødselsdepression – der er hjælp at få!. København: Frydenlund. Madsen, S. Aa., Lind, D & Munck, 
H. (2002). Fædres tilknytning til spædbørn. København: Hans Reitzels Forlag.Madsen, S.Aa. , Munck, H. & 
Tolstrup, M. (1999). Fædre og fødsler. København: Frydenlund Grafisk.Madsen, S.Aa. (1996). Bånd der brister - 
Bånd der knyttes. Intervention ved forstyrrelser i den tidlige mor-spædbarn-relation. København: Hans Reitzels 
Forlag. 

 
Frode Tuen er psykolog og professor ved Høgskolen i Bergen, og tilknyttet Center 
for Familieudvikling i København i bistilling. Han har i en årrekke drevet forskning, 
formidling og klinisk praksis med fokus på samliv og familiespørsmål, blant annet knyttet 
til samlivsbrudd og konflikter mellom foreldre som ikke lever sammen. Han har i den 
forbindelse vært med å utvikle programmet Fortsatt Foreldre - et veiledning- og 
opplæringsprogram for foreldre som har opplevd samlivsbrudd, som tilbys gjennom 
Familieverntjenesten. Programmet er også eksportert til Damark. Thuen har skrevet en 
rekke bøker og opptrer hyppig i ulike medier som debatant og samlivsekspert, og har de 
siste åtte årene også hatt en ukentlig samlivsspalte i Aftenposten. Ved Høgskolen i Bergen 
er han ansvarlig for Nordens eneste formelle videreutdanning i klinisk arbeid med par - 
hvor også spørsmål knyttet til samlivsbrudd inngår som en sentral del. Utover dette 
holder han mye foredrag og kurs for ulike grupper fagfolk, og for par og foreldre. Tuen 

fikk Åsa Gruda Skar prisen for popularisering av psykologisk kunnskap i 2008. 
  
 
 

 Gard Olav Berge er psykologspesialist  og arbeider til daglig på Kompasset, Blå Kors, 
Sandnes,  et lavterskeltilbud  som  gir terapi og rådgivning til unge som har foreldre med 
alkoholproblemer. Gard Olav Berge har arbeidet som psykolog i over 30 år, 
hovedsakelig med tenåringer, unge voksne og familier som er preget av problemfylte liv 
med langvarige livsbelastninger og utfordringer.   Arbeidsstedene har vært i psykisk 
helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, familievern, oppsøkende arbeid blant 
utsatte unge, privatpraksis, og de siste fire årene på Kompasset i Sandnes, med terapi og 
rådgivning til unge som har foreldre med alkoholproblemer. 
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 Annette Bjelland er spesialist i klinisk psykologi. Hun har som psykolog hatt en 
interesse for graviditet, fødsel og barseltid, og særlig vært opptatt av hva som kan 
hemme og fremme god tilpasning til viktige omsorgsfunksjoner. Bjelland var i 
flere år leder av et behandlingstilbud for kvinner med fødselsdepresjoner ved 
Aline poliklinikk i Oslo, og har også jobbet på akuttpsykiatrisk Krise - og 
traumeenhet ved Oslo Universitetssykehus. Hun har vært ansatt ved Rogaland A-
senter i 6 år, og fra 2012 hatt stilling som leder av Gravideteam ved Rogaland A-
senter.  
 
 
  
 
 

 
Wendy Pollack  er utdannet barnevernspedagog og pedagog. I 2008 fullførte hun 
master i sosial- og helsefag med fokus på brukerperspektiv. Hun er ansatt som 
erfaringskonsulent og daglig leder av Lærings- og mestringssenteret på Jæren DPS, 
Bryne siden 2009. Hun har erfaring også fra forebyggende arbeid, og har arbeidet 
som adjunkt (lærer) for minoritetsetniske elever i nærmere 20 år. Med interessen for 
både sosialt arbeid og pedagogisk arbeid er oppgavene på Jæren DPS midt i blinken. 
Og for første gang var det en fordel, ikke en ulempe som måtte skjules, å ha 
erfaringer med psykiske lidelser og helsevesenet. En personlig integrering av fag og 
erfaringer til glede og nytte for andre, er en daglig utfordring i all hennes formidling.   
 

 
 
 
Gunnhild Odland, er spesialist i klinisk pedagogikk og sertifisert EMDR terapeut. Hun arbeider ved BUP 
Haugesund , siste årene i spe - og småbarnsteamet . I tillegg er hun funksjonsleder for KIDSA som er BUP sitt team 
som jobber på systemnivå i forhold til kommuner og andre samarbeidspartnere. Gunhild har jobbet mange år i BUP, 
men også i somatiske sykehus og kommunal psykisk helsetjeneste. Hun har gjennom snart 20 år hatt et spesielt fokus 
på barn og unge som opplever vold, overgrep og andre svært belastende livshendelser. I forbindelse med arbeidet med 
barn som opplevde seksuelle overgrep på tidlig nittitall kom Gunhild i kontakt med Ph.d Nancy Davis og 
«Terapeutiske historier». Disse har hun oversatt/gjendiktet til norsk sammen med tidligere kollega på BUP Tønsberg; 
Åse Caspersen. Odland  er opptatt av disse historienes betydning for barn og familier hun har møtt, og det å «snakke» 
til barn og unge via symboler og metaforer - fordi det ofte blir for vanskelig for dem det gjelder hvis vi går «rett på». 
Gunhild har undervist om historiene og bruken av dem både i spesialisthelsetjenesten og kommunale etater som 
barnevern, helse  og skole/ barnehage – og har fått mange tilbakemeldinger også fra kommunene om at historiene  
har vært nyttige og viktige i kontakten med barn og familier. 
 
 

Astrid Hurum, er utdannet barnevernpedagog og familieterapeut, og har  dessuten 
videreutdanning i veiledning/konsultasjon. Hun har også videreutdanning i narrativ 
metode. Hun har erfaring fra 4 år i barnepsykiatri, 4 år praksiskonsulent i 
barnevern/sosionomutdanningen ved Høgskolen i Stavanger. Hurum har jobbet 12 år i 
2. linje barnevern(akuttplassering og fosterhjemsplassering). 5,5 år som 
familieansvarlig på Hiimsmoenkollektivet. Siste 5 år har hun jobbet ved 
Helsestasjonens Familiesenter, Stavanger som familieveileder. Hun er autorisert 
kursholder for FortsattForeldre-kurs fra Modum Bad-samlivssenteret 2010.  
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Klara Øverland  har en Dr.grad fra Læringsmiljøsenteret, UiS, hvor hun forsket på 
hvordan barnehagen arbeider med barn og familier som har opplevd samlivsbrudd og har 
publisert flere internasjonale artikler på temaet. Dr.grads arbeidet har vært en del av 
Bambi-prosjektet, som har resultert i opplæringspakken om samlivsbrudd for 
barnehager: Ett barn-to hjem (Pedlex). Pakken handler om å kunne identifisere og å ha 
redskaper tilgjengelig for å kunne hjelpe barn og familier som strever i forbindelse med 
samlivsbrudd. Øverland arbeider også som psykolog ved utrednings og 
behandlingsposten på Universitetssykehuset (Bupa). Hun arbeider også ved Birkelunden 
Barnevernsenter og har lang erfaring fra barnevernet med ungdom med rus, 
atferdsvansker, psykiske problemer og deres familier. 
 
 

 
Alexandra Tavares, er psykologspesialist med fordypning i 
samfunnspsykologi. Hun ble utdannet psykolog i 1997  ved Minho Universitet i 
Portugal.  I perioden 1997-2005 var hun psykolog ved barne- og ungdomspsykiatri i 
Portugal. Hun har jobbet fra 2006-2007  ved Klepp PPT, og i perioden 2007-2013 
ved Klepp Helsestasjon. Fra 2013 har hun jobbet ved BUP-Bryne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth Nordhus Lied er erfaringskonsulent ved 
Rogaland A-senter, og faglig ansvarlig for Sommerventilen 
ferietilbud for ungdom med vanskelig oppvekst. Hun er 
utdannet barenvernspedagog og jobber dessutan 50% i 
barnevernet i Stavanger kommune, og har lang erfaring som 
foreleser både på Universitet, og blant fagfolk i kommunene. 
Elisabeth satt i det regjeringsoppnevnte Barnevernsutvalget  
som leverte innstilling til Regjering og Storting om organisering 
og forbedring av det fremtidige barnevernet. 
Hun har initiert og drevet Sommerventilen i 10 år på frivillig 
basis i sine ferier. Elisabeth har erfaring fra en oppvekst med en 
rusmisbrukende foreldre. Elisabeth er fostermor for en ung 

jente, og Elisabeth sitter dessutan i Brukerutvalget ved Rogaland A-senter. 
 
 

Eduardo Alexander Nygård har gått Helse- og sosialfag VG1, og barne- og 
ungdom VG2. Han er nå lærling som barne- og ungdomsarbeider i barnehage, 
deretter barneskole. Eduardo ønsker å jobbe på institusjon eller liknende for å hjelpe 
barn og ungdom som har hatt det vanskelig til et muligens bedre liv. 
Eduardo har erfaring som deltaker på Sommerventilen ferietilbud, for ungdom som 
har vokst opp med vansker i familien.  
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Kim Daniel Jonnassen, har gått videregående skole, og er elev på 
Elverum folkehøyskole, avd snowboard. Han er utdannet 
Reiselivsmedarbeider med fagbrevet 2013, etter to år som lærling på Vierli 
Skisenter og Gaustablikk Skisenter. Blant oppgavene har terrengparkbygging 
vært av stor interesse og han holder fortsatt på med det. Han arrangerte sin 
første snowboard og twin-tip konkurranse påsken 2013, på Gaustablikk,  
Gaustasvevet, og vil fortsette med dette. I ung alder ble han invitert til 
Sommerventilen  sommerleir, grunnet store utfordringer i hjemmet, og har 
siden  deltatt hver sommer- siste 3 år som minileder. Han syntes det er 
flott å dele erfaringer, samtidig som man kan prate ut om alt. Det mener 
han er viktig. Han ønsker å bidra så mye som mulig med hjelp til en så 
betydningsfull leir. Han er generelt veldig glad i å jobbe med mennesker 

     og ønsker å være der for dem.  
 
 
Helga  M. Sigbjørnsen, er utdannet førskolelærer, hun jobber som rådgjver i barnehage. Hun har vært 
styrer i barnehage i 12 år. Hun har etter dette vært rådgiver i Fagstab Oppvekst i Time kommune.  De siste 
8 år har hun hatt noe av stillingen sin ved Familiesenteret i Time kommune. 
  
 

Bernt Netland er ansatt v/KoRus Stavanger som koordinator for tidlig 
innsats i arbeidet  med implementering av veilederen «fra bekymring til 
handling». Har også ½ stilling som ruskoordinator i Helse Fonna. I 
nordfylket er  arbeidet knyttet tett opp til satsingen i «Haugalandsløftet» der 
10 kommuner er deltakere.Tidlig innsats innen rus og psykisk helsearbeid i 
barnehager og skoler er viktig for at barn med utfordringer får så 
godeutviklingsmuligheter som mulig. «Haugalandsløftet» har stort fokus på 
dette. Det blir da viktig at ansatte har nødvendig kunnskap og verktøy. 
«Haugalandsløftet» vil bidra til at den enkelte fagperson  blir dyktig på sitt 
område og at  en ser sin jobb i et tverrfaglig perspektiv der alle ulike 
opplærings og  hjelpeinstanser må ha felles fokus. 
 
Marit Ness er prosjektleder for Haugalandsløftet. Hennes faglige bakgrunn 
er psykologspesialist med erfaring fra Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, både 
som psykolog og leder. Hun har også erfaring fra habiliteringsfeltet. 
Hun har fulgt prosjektet Haugalandsløftet fra kommunenivå i 
etableringsfasen, og har nå ansvar for å lede og koordinere et spennende 
interkommunalt prosjekt innenfor det viktige området barn og unge sine 
utviklings- og læringsvilkår. Haugalandsløftet skal stimulere til et 
forskningsbasert fokus på innholdet i all undervisning/ stimulering av barn, 
og ved dette øke den kollektive kvaliteten i barnehage og skole. Barns 
omsorgssituasjon hjemme og god psykisk helse er helt sentralt for å oppnå 
gode resultater med hensyn til å redusere omfanget av spesialundervisning i 
kommunene. Det er avgjørende at innsatsen starter i førskolealder. I tillegg 

må kommunene se helhetlig på sine tjenester slik at de kan gi et samlet godt tilbud til barn og deres 
familier. 
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Siri Gjesdal er leder av Barnsbeste. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier 
og  har vært enhetsleder for psykiatrisk akuttpost ved Sørlandet Sykehus HF, 
enhetsleder i hjemmesykepleien i bydelen Vågsbygd i Kristiansand og Lyngdal 
og dessuten leder for psykiatrisk dagpost i Farsund. Hun har jobbet som 
psykiatrisk sykepleier i Vågsbygd og Bærum og på  psykiatrisk  poliklinikk i 
Farsund og ved Radiumhospitalet i Oslo. Hun har videre jobbet mye med 
oppfølging etter suicid (styremedlem i LEVE), nettverk, pårørende og 
forskning. 
 
 
 

 
 
Søknad om godkjenning/merittering for konferansen januar 2014 er sendt følgende 
profesjonsorganisasjoner:  
 
Den Norske Legeforening søkes godkjent 12 t valgfrie kurspoeng for videre- og etterutdanning i 
Allmennmedisin.   
 
Norsk Psykologforening søkes godkjent 12 timer som vedlikeholdsaktivitet for spesialister.   
 
Norsk Sykepleierforbund søkes godkjent 12 t som meritterende for godkjenning til klinisk spesialitet 
i sykepleie/spesialsykepleie  
 
Norsk Fysioterapeutforbund søkes godkjent 12 t som meritterende for fysioterapispesifikk 
etterutdanning i NFFs spesialistordning. Kurset kan også telle til fornyet godkjenning for spesialister. 
 
Norsk Ergoterapeutforbund søkes godkjent 12 timer som meritterende som spesialistspesifikt kurs 
til ergoterapispesialist i Barns helse, Psykisk helse og Folkehelse.  
 
Utdanningsforbundet søkes om merittering som fritt valgt kurs for spesialisering. 
Medlemmer av FO må selv søke om merittering.  
Program må vedlegges kursbeviset for å være gyldig for merittering. 
 
 
Pris og påmelding 
Deltakeravgift kr 1600. Inkluderer lunch 2 dager. 
Betalingsgiro sendes ut. Overnatting betales og bestilles av den enkelte og koster kr 1495.-  
Reisekostnader dekkes av deltakerne. 
 
Den enkelte er selv ansvarlig for å bestille og betale hotell og middag på kvelden. Vi har reservert 50 rom,  
og da gjelder det å være tidlig ute med hotellbestilling for å få plass, for dem som trenger overnatting. 
 
Felles middag 
Det er mulig å bestille middag og spise sammen på hotellet kl. 19.30 onsdag 23. januar 2014. 
Hvis dette er av interesse, må det oppgis på påmeldingsskjemaet.  
Middag på restaurant koster kr 395.- for 3 retter.   (ikke inkludert i deltakeravgiften)  
Og betales av den enkelte.  Koordineringsgruppen vil være til stede ved middagen om kvelden kl. 19.30. 
 
Overnatting 
Deltakere som ønsker overnatting på konferansehotellet må foreta bestilling selv på telefon 51 94 20 10 
og oppgi kode: 320199.  Eventuelt kan hotellrom bestilles på mail: q.stavanger@choice.no 
 
Den enkelte er selv ansvarlig for å bestille og betale hotell og middag på kvelden.  
Vi har reservert 50 rom, og da gjelder det å være tidlig ute med hotellbestilling for å få plass.  
 
 

mailto:q.stavanger@choice.no
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Påmeldingsfrist: innen 7. januar 2014. 
 
NB! Vær oppmerksom på at påmelding er bindende. Avmeldinger etter fristen vil bli fakturert. 
Man kan evt. la en kollega benytte plassen. 
 
Påmelding via direkte link til kurset på Rogaland A-senters nettsider: 
http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/listCourses.html 
 
 
Dersom utfyllende informasjon ønskes, kan du kontakte:  
Kompetansesenter rus region vest Stavanger, v/Rogaland A-senter, Marit Vasshus eller  
Maren Løvås tlf 51 72 90 00. 
 
 
Kort historikk for konferansekonseptet: 
Samarbeid i Rogalandsnettverket 
Målet for Rogalandsnettverket har vært å øke kompetanse blant fagfolk i kommuner og 
spesialisthelsetjenesten på tema ”barn som vokser opp med psykisk syke og/ eller rusmiddel- 
avhengige foreldre”.  
 
Koordineringsgruppen for Nettverkskonferansen ”Mot til å se – evne til å handle” ble etablert som et 
sentralt tiltak innen prosjektet Rogalandsnettverket (2005-2009).  Etter avtale med Jæren DPS som var 
prosjektorganisasjon, har Rogaland A-senter ved Kompetansesenter rus – region vest Stavanger fra  
januar 2010 overtatt ansvaret for å videreføre den årlige nettverkskonferansen.   
 
Felles innsats for fremtidig kompetanseutvikling  
En ønsker å fortsette samarbeidsmodellen med en regional tverretatlig koordineringsgruppe som 
arrangementskomité for konferansen.  Gruppen representerer ulike faggrupper, etater og institusjoner fra 
alle distrikter i Rogaland.   
 
Tverretatlig koordineringsgruppe som er faglig ansvarlig for konferansen: 
10 samarbeidspartnere deltar i koordineringen av konferansen; derav 7 kommuner, 5 representanter fra 
spesialisthelsetjenesten, derav 3 fra Kompetansesenter rus: 
 
Maren Løvås, leder fordypningsrådet ” Rusproblemer i familier med barn”, KoRus vest Stavanger  
Marit Linnerud Egeland, sosialfaglig leder, Jæren DPS 
Kirsti Flatø, leder barnevern/ sosialtjenesten, Hjelmeland kommune 
Hild Jorunn Olsen, familieterapeut  og psykiatrisk sykepleier , Foreldre barn-teamet, Karmøy kommune 
Kristine Sjo, rådgiver, Oppvekst og levekår, Stavanger kommune 
Hilde Thuestad Bjørheim, leder for PP- tjenesten Tysvær og Bokn kommune  
Elizabeth Owe, ungdomskoordinator, Konfliktrådet i Sør-Rogaland  
Kari Nilsen Strømø, spesialist i klinisk pedagogikk, Helse Fonna  
Roy Ikdal Halvorsen, prosjektstilling Rus – og psykiatritjenesten, Time Kommune 
John Nessa, kommuneoverlege, Hjelmeland kommune, 1. amanuensis ved UiB 
Christine Louise T. Berntsen, avd. leder Inntak, Bufetat, Region Vest, Enhet for inntak Stavanger   
Marit Vasshus, kommunikasjonsrådgiver, Kompetansesenter rus - region vest Stavanger, Rogaland A-senter  
Hilde Elin Haugland, sekretær, Kompetansesenter rus - region vest Stavanger, Rogaland A-senter 
 
 
 
 
 
 
 

http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/listCourses.html
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