Invitasjon til fagsamling om utviklingshemming og psykiske
helsetjenester
Oslo, 10. desember 2018
Forskning viser at utviklingshemmede har større risiko enn andre til å utvikle psykiske lidelser, og de
utvikler de samme psykiske lidelsene som andre, men symptomene kan vise seg annerledes.
Forskning viser også at det er behov for bedre samhandling mellom psykiske helsetjenestene.
Helsedirektoratet har lansert Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne.
Hvilken betydning har dette for behandling av personer med utviklingshemming og psykiske lidelser?
Hvordan kan man benytte ACT/FACT-team til personer med utviklingshemming som har alvorlige
psykiske lidelser? Hvordan kan oppfølging og behandling gis i 1. linjetjenesten av kommunepsykolog,
og hvordan kan man få til et godt samarbeid mellom tjenestene? Slike spørsmål søker vi å gi svar på
igjennom innleggene i denne samlingen.
Vi avslutter dagen med dialog om hvordan vi skal arbeide for å videreutvikle dette fagtemaet: Hva er
det behov for, og hva trenger vi for å fylle disse behovene? Dette skal vi sammen prøve å finne svar
på.

Målgruppe:
Behandlere, ledere, tjenesteytere innen psykisk helse og tjenesteytere som arbeider for
utviklingshemmede i kommuner og spesialisthelsetjenester og andre som vil bidra til utvikling av
fagfeltet.

Tid og sted:
Mandag 10 desember kl. 09.30 – 15.30, Kreftforeningens Vitensenter Kongens gate 6, Oslo

Bindende påmelding innen 3.desember til linda.baroy@ntnu.no med følgende opplysninger:
Navn

Stilling

Arbeidssted

e-postadresse

Matallergi

Samlingen er gratis, lunsj blir servert.
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Program
9.00 –
09.30 – 09.45

Registrering og kaffe
Velkommen og åpning

09.45 – 10.20

Hva viser forskningen om utviklingshemming og
psykiske lidelser?

10.20 – 11.05

Pakkeforløp psykisk helse - også for
utviklingshemmede?

11.05 – 11.50
11.50 – 12.40

Lunsj
ACT / FACT – team

Gaute Strand,
Faglig rådgvier, NAPHA

Erfaringer i å benytte modellen til personer med
utviklingshemming og alvorlige psykiske lidelser

12.40 – 13.20

13.20 – 13.35
13.35 – 14.20

Karl Elling Ellingsen
Professor / leder NAKU
Trine Lise Bakken
Forsker ph.d /enhetsleder
Oslo Universitetssykehus
Torhild Hovdal
Seniorrådgiver/psykiater
Helsedirektoratet

Veien frem mot å ansette kommunepsykolog for
utviklingshemmede og deres pårørende, og hva
innebærer jobben?
Pause
Hvilken stol er min?
Hva skjer når man har et sammensatt og
komplisert diagnosebilde, og faller mellom alle
stoler i utrednings- og behandlingsapparatet? Et
erfaringsbasert innlegg om hvordan vi forsøkte å
finne et utrednings- og behandlingstilbud til en
ung mann med diagnosen utviklingshemming,
alvorlige atferdsutfordringer og symptomer på
psykiske lidelser.

14.20– 15.15

Dialog: Hvordan skal vi arbeide for å videreutvikle
dette temaet ytterligere?

15.15 – 15.30

Avslutning

Mats Georg Johannessen,
Psykologspesialist
Ida Marie Mørk Snopestad,
Seksjonsleder
DPS Moss, ACT –team
Karina Harkestad
Kommunepsykolog
Fjell kommune
Tine Dahl
Avdelingsleder
Ivar N. Enghaug
Enhetsleder
Seksjon Bolig, Aktivitet og
Avlastning i
kommunalområdet HSOSandefjord kommune

Det tas forbehold om endringer i programmet
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