
inviterer til sin 5. årlige:
Nettverkskonferanse 2010

 

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”. ” 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 av ulike deler 
av tjenesteapparatet. For å skape en 
nødvendig endring, må vi utvikle 
felles kompetanse samtidig som vi i samarbeid 
anvender vår særkompetanse.  Den enkelte 
bruker, fagperson, politiker og instans har 
kunnskaper og erfaringer andre trenger i et 
utfordrende fagfelt.
Se for øvrig info på www.jdps.no

”Hjerteromsprosjekt”
Prosjektet Rogalandsnettverket støttes 
økonomisk av Rådet for psykisk helse ved 
tildeling av ”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, politikere,
 brukerorganisasjoner, frivillige
 organisasjoner og andre 
 interesserte

 

Arrangør: Koordineringsgruppen for 
 Rogalandsnettverket i 
 samarbeid med organisasjonen 
 Voksne for Barn.
 
 Fylkesmannen i Rogaland har 
 tildelt midler til konferansen 
 

Tid: 21. og 22. januar 2010
 

Sted: Quality Airport Hotel    
 (Flyplasshotellet)
 Sømmeveien 1, 
 4050 Sola 
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En bred tverrfaglig og -sektoriell 
koordineringsgruppe 
har som hovedoppgave å planlegge og 
arrangere den årlige nettverkskonferansen 
hvert år. I 2009 har gruppen bestått 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, barnevernspedagog/faglig 
leder, Ressurshelsestasjonen, Sandnes kommune

Gerd Førsvoll Ferkingstad, klinisk pedagog/
leder av PPT, Karmøy kommune

Kirsti Flatø, sosionom/leder av seksjon barn og 
familie, Hjelmeland kommune

John Nessa, fastlege/kommuneoverlege, 
Hjelmeland kommune og 1. amanuensis ved 
Universitetet i Bergen 

Børge Ravndal, sosionom/diakon 
psykiatritjenesten, Gjesdal kommune

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

Kari Vik Stuhaug, teolog, familieterapeut og 
prosjektleder i ”Barne- og familieprogrammet”; 
Helse Fonna HF

Konferanseprogram dag 1:
09.00 Registrering

10.00 Åpning/Kulturelt innslag 
 
10.20 ”Tidlig intervensjon under
 graviditet, spe- og
 småbarnsperioden”
 En relasjon blir til.
 Foreldrenes tilknytningsmønster og
 tilknytning til barnet i magen. 
 Hvordan ser forestillingene ut, 
 og hvordan kan en støtte utviklingen 
 under graviditeten? 
 Hindringer og muligheter
 Samspillutviklingen i de første 
 årene. 
 Hindringer i utviklingen.
  Viktoriagården - en modell for tidlig 
 intervensjon
  Margareta Brodén, psykolog, 
 psykoterapeut, forsker og forfatter.
 
12.15 Lunsj/infostasjoner

13.30 “Tidlig intervensjon” forts.

15.30 Slutt 

Konferanseprogram dag 2:
08.30  Kulturelt innslag
 Apell fra bruker Elisabeth N.B. Lied

09.00 «Vekst og utvikling for barn, unge 
 og familier»
 Hvem tar ansvar i sammensatte 
 saker?
 Aud Bjørkås, seniorrådgiver, 
 prosjektleder Bufetat, region Vest

09.30 Kompetansenettverket 
 «BarnsBeste».  

 Ny helselovgivning om barn som 
 pårørende
 Siri Gjesdal, leder for BarnsBeste, 
 Sørlandet sykehus HF

09.45 ”Mot til å se – evne til å handle” 
 Jan Steneby, fagkoordinator i 
 organisasjonen Voksne for Barn

10.00 Pause

10.15 Sideseminarer (A-E) 
 Se vedlagt program.

11.30 Lunsj

12.30 ”Far og sønn formidler sine tanker 
 og opplevelser om farsrollen”. 
 ”Om jeg blir borte får alle det bedre!” 
 ”Kommer pappa til å dø?” 
 Frank Grude, far med mangeårige 
 brukererfaringer, Grude 
 Kunnskapsformidling 
 Ove Grude, sønn og 
 erfaringskonsulent ved
 BarnsBeste, Sørlandet sykehus HF

13.15 Pause

13.00 ”Far og sønn”... (forts.) 

14.00 Pause

14.15 ”Fastlegens rolle”
 Torgeir Gilje Lid, spesialist i 
 allmennmedisin, fastlege i Stavanger

15.15 «Stafetten går videre».
 To direktører veksler....

15.30 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 kurs til klinisk spesialist i sykepleie/
spesialsykepleie  
Norsk Fysioterapeutforbund søkes om 
merittering for deler av programmet  
Norsk Ergoterapeutforbund søkes om
merittering til aktuelle spesialområder

Infostasjoner og kontakt 
med andre deltakere
For å formidle lokale tilbud og erfarings-
kunnskap, blir det arrangert 10 infostasjoner.

I denne delen av programmet legges det også 
vekt på en bredest mulig faglig representasjon. 
Her kan en få ideer, informasjon og 
opplysningsmateriell.

Påmeldingsfrist:
6. januar 2010

 

Konferanseledere
Gerd Førsvoll Ferkingstad og Børge Ravndal



Konferansested:
Quality Airport Hotel ligger ved Stavanger 
lufthavn.  Gratis parkering.  Flybuss fra 
Sandnes og Stavanger.  Ordinær bussrute fra 
Stavanger sentrum via Tananger og 
flyplassen.  Shuttle fra flyplass til hotell 
(”Hotell- og selskapsreiser”).

Deltakeravgift:
kr. 1200 inkluderer lunsj, kaffe, frukt etc.
Betalingsgiro sendes ut.

Påmelding:
Bindende påmelding (ifht.deltakeravgift)
innen 6. januar 2010. Påmelding via 
følgende link til Rogaland A-senter
(klikk eller skriv inn):

http://kurs.rogaland-asenter.no/

Overnatting:
Deltakere som ønsker overnatting på 
konferansehotellet må foreta bestillingen selv 
og oppgi kode 6779. Tlf.: 51 94 20 00. 
Pris for enkeltrom med frokost kr.  1195, pris 
for dobbeltrom med frokost for 2 personer kr. 
1295. Rommene betales ved utreise. 
NB: Vær rask da det er begrensninger i 
hotellets kapasitet.

Fellesmiddag og sosialt samvær:
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 buffet restaurant kr. 295 (ikke inkludert i 
deltakeravgiften).

Ytterligere opplysninger
kan fås ved henvendelse til Marit Linnerud 
Egeland, tlf. 481 90 617 eller Kristine Sjo, 
tlf. 51 50 78 26.

Praktiske opplysninger:

NB:  Husk å registrere hvilket sideseminar du prioriterer.



Margareta Brodén, 
psykolog, psyko-
terapeut, forsker og 
forfatter. 
Hun har utviklet en 
behandlingsmodell 
for sped- og 
småbarnsforeldre på 
Viktoriagården, en 
dagbehandlingsenhet 
for forebyggende 
psykisk helsevern i  
Malmø.  Modellen 
fokuserer på å utvikle 
samspillet mellom 
foreldre og barn 
under graviditeten, 
spedbarnstiden og 
småbarnsperioden 
for å forebygge senere 
relasjonsvansker hos 
barnet. 
Hun er en pioner 
på området og har 
i over 20 år under-
vist i alle nordiske 
land.  Hennes 
behandlingsmodell er 
forbilde for lignende 
satsinger i Norden.  

Elisabeth Nordhus 
B. Lied, utdannet 
barnevernspedagog 
ved Universitetet i 
Stavanger, ansatt i 
barneverntjenesten i 
Stavanger kommune, 
Omsorgsteamet.
Hun benytter sin 
erfaringskunnskap i et 
mangeartet arbeid for 
barn og unge. Hun 
er leder av brukerut-
valget ved Rogaland 
A-senter, sitter som 
brukerrepresentant i 
samarbeidsrådet 
“Vekst og utvikling 
for barn, unge og 
familier” og styre-
medlem i organisasjo-
nen Barn Av Rus-
misbrukere. I tillegg 
arbeider hun frivillig 
for www.barnogunge.
no <http://www.

barnogunge.no/>

Aud Olene Bjørkås, 
utdannet sosionom 
med videreutdanning 
innen konsultasjon og 
veiledning, forskning 
og formidling, ledelse. 
Har vært leder i vel 
25 år i kommunal, 
fylkeskommunal og 
statlig forvaltning 
med hovedvekt på 
barnevern, Region-
direktør for Bufetat 
Midt- Norge 
fra 2004 til 2008. Fra 
høsten 2008 senior-
rådgiver i Bufetat, 
region Vest, bl.a som 
prosjektleder for et 
samarbeidsprosjekt 
mellom barnevern, 
psykiatri og tverr- 
faglig spesialisert 
rustjenesten. 

Siri Gjesdahl,
leder av det 
nasjonale kompe-
tansenettverket Barns-
beste. Er utdannet
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.
Se: www.barnsbeste.
no

Jan  Steneby, 
utdannet førskole-
lærer, ansatt som 
fagkoordinator i 
organisasjonen 
Voksne for Barn. 
Han arbeider med 
kompetansehevende 
tiltak, spesielt 
innenfor området 
barn som har foreldre 
som er psykisk syke 
eller rusmiddel-
avhengige. Han 
holder foredrag for 
ulike oppdragsgivere.
Se: www.vfb.no

Per Isdal, 
psykologspesialist 
og leder for senteret 
Alternativ til Vold 
(ATV) i Stavanger.
Isdal har arbeidet 
22 år som terapeut 
for voldsutøvere.  
Han var en av de to 
grunnleggerne av 
Alternativ til Vold 
i 1987 – Europas 
første behandlings-
senter for menn som 
mishandler kvinner.  
Han ledet ATV i 20 
år fram til han flyttet 
til Stavanger i 2007 
og startet et ATV-
senter der.  Han har 
skrevet flere bøker på 
området, blant annet 
grunnboken 
”Meningen med 
volden”.

Anne Solberg, 
psykologspesialist,  
arbeider i halv stilling  
ved  Alternativ til 
Vold (ATV) Stavanger 
og halv stilling på 
Familievernkontoret i 
Stavanger.  
Hun har arbeidet mye 
med barn og familier, 
de siste årene med å 
gi barn som har levd 
med vold et 
terapeutisk tilbud.

Elisabeth Zeiler, 
lærer/sosionom, 
Husabø ungdoms-
skole, avd. for 
Alternativ Opplæring, 
Egersund kommune.
Har videreutdanning 
i sosialpedagogikk.  
Elisabeth har tidligere 
jobbet i ungdoms-
psykiatrisk avdeling 
ved Stavanger Univer-
sitetssykehus.  Hun 
har for øvrig vært 
ansatt i kommunal 
psykiatritjeneste for 
voksne i Egersund 
kommune. Hun har 
flere års erfaring med 
elever i spesialskoler 
og leder i dag en 
avdeling for ung-
domsskoleelever med 
psykososiale vansker. 

Presentasjon av foredragsholdere 2010:
 

 

 

Se omtale av Brodén:
http://www.sshf.no/artikkel



Kristn Hodneland 
(tv) og Veslemøy 
Storstein (th), 
kliniske barnevern-
pedagoger og Familie-
terapeuter. De er 
tilsatt på Rogaland A-
senter, poliklinikken, 

der de arbeider 
familierettet også med 
barn i familieterapi.  
Begge har tidligere 
arbeidet ved 
Familiepost på 
Barnepsykiatrisk 
avdeling, Stavanger 
Universitetssykehus

Siw Bratli, er 
utdannet sosial-
antropolog ved 
Universitetet i Oslo, 
og videreutdannet i 
kommunikasjon og 
konflikthåndtering 
ved Diakonhjemmet 
høyskole. Er i dag 
engasjert ved Nasjon-
alt kompetansesenter 
for læring og mestring 
(NK LMS) som leder 
for prosjektet SMIL 
– styrket mestring i 
livet, et forebyggende 
tiltak for barn som 
har foreldre med 
psykisk sykdom og/
eller rusmiddelavhen-
gighet. Gjennom 
sitt foredrag vil hun 
presentere erfaringer 
fra prosjektet knyttet 
til implementering 
og gjennomføring, 
samt belyse noen 
suksesskriterier for å 
lykkes med et kvalita-
tivt godt tilbud.

Sølvi Schei,
er pedagog med 
spesialisering i 
pedagogisk- psykologi 
(cand.pead). Hun 
jobber i Stavanger 
kommune som 
rådgiver for psykisk 
helse i fagstab 
barnehage. Hun har 
tidligere jobbet som 
rådgiver i Pedagogisk–
psykologisk tjeneste, 
og har lang erfaring 
fra arbeid med barn 
med spesielle behov. 
Hennes faglige fokus 
har spesielt vært rettet 
mot barn med mino-
ritetsspråklig 
bakgrunn og barn 
med sosiale og 
emosjonelle behov.

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 
sengepost 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.

Frank Grude
har i 6 år formidlet 
sine erfaringer med 
bipolar lidelse bl.a. 
ved høyskoler, univer-
siteter, sykehus, 
frivillige organisasjon-
er og i brukermiljøer.  
Han har opplevd at 
hans formidling av 
livskunnskap har ført 
til at andre har fått 
hjelp til selvinnsikt og 
mestring.  Franks mål 
med å holde kurs og 
foredrag overfor 
hjelpeinstanser er at 
det skapes ny for-
ståelse og derav mer 
hensiktsmessig og 
tydelig hjelp til barn, 
unge og familier. Han 
driver eget firma
(www. kunnskaps-
formidling.no) , er 
registrert tankefelt-
terapeut MNLH, 
forfatter og 
konsulent.

Ove Grude
er student og 
foredragsholder. For 
øvrig konsulent ved 
Sørlandet sykehus i 
kompetansenettverket 
BarnsBeste og ABUP.  
Hans erfaringer med 
å vokse opp med en 
syk far samt egne 
opplevelser med 
å miste taket på 
skolen, har gitt ham 
en verdifull kompe-
tanse som nå gjør 
ham etterspurt innen 
utdanningssystem og 
hjelpeapparat.  Ove 
har det siste året fulgt 
en videreutdanning i 
nettverkstudie innen 
barn og psykisk helse.

Torgeir Gilje 
Lid, spesialist i 
allmennmedisin, 
fastlege i Stavanger  
og lege i OBS, et 
ambulant team for 
dobbeldiagnose.  
Tidligere mangeårig 
bydelsoverlege 
i Stavanger. For 
tiden forsker innen 
almennpraksis, på 
tidlig identifikasjon 
av alkoholproblemer.

Presentasjon av foredragsholdere 2010:

  

 

 

 



SIDESEMINAR (A-E)

Seminar A:

ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)
Hva gjør en oppvekst i vold med barn - 
og hva kan hjelperne gjøre med det?

Per Isdal, psykologspesialist, leder ATV, Stavanger
Anne Solberg, psykologspesialist, ATV, Stavanger 

Seminar B:

PSYKISK HELSE I SKOLEN
Hvordan kan barna oppleve skolehverdagen?
Hvordan kan skolen ivareta barna, bl.a. gjennom samarbeid med
foreldre, helsesøster, PPT og andre?

Elisabeth Zeiler, lærer/sosionom, Husabø ungdomsskole, avd. for Alternativ 
Opplæring, Egersund kommune 

 
Seminar C:

FAMILIESAMTALEN
Samtaler med barn og foreldre.

Kristin Hodneland og Veslemøy Storstein, begge familieterapeuter og
kliniske barnevernspedagoger, Rogaland A-senter, behandlings- og 
kompetansesenter for rusrelaterte problemer

Seminar D:

MINDRE ALENE – SAMMEN
Et lærings- og mestringstilbud for barn som har foreldre med psykisk 
sykdom og/eller rusmiddelavhengighet

Siw Bratli, sosialantropolog, leder for utviklingsprosjektet «SMIL – styrket 
mestring i livet», Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK 
LMS)

Seminar E:

PSYKISK HELSEARBEID I BARNEHAGEN
Tidlig hjelp til barn og foreldre

Sølvi Schei, cand.ped, rådgiver, fagstab barnehage, Stavanger

Når ansatte og foreldre får økt kunnskap til å se og hjelpe barna.
Formidling av samarbeidserfaringer fra Jæren.

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


