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Velkommen til dagskonferanse! 
 
 

Tirsdag 15. januar 2019 kl. 08.00-15.15 
 Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo 

 
 

«Struktur og kvalitet i tjenesten til personer med psykisk utviklingshemming» 
 
 

 
Mange med utviklingshemming er avhengig av kvalitativt gode tjenester for å kunne leve liv i tråd med 
egne ønsker og verdier. Tjenesteytere møter komplekse utfordringer som krever kompetanse både i det 
direkte tjenesteytende arbeidet og i arbeid med fag- og kompetanseutvikling. Dette er grunnlaget for at 
vi nå inviterer til dagskonferanse for ansatte i tjenestene til utviklingshemmede. 
 
Målgruppen for konferansen er alle som jobber i tjenestene til utviklingshemmede.  
 

 
 

Målet med konferansen er: 
 

 Formidling av relevant fagkunnskap for ansatte i jobber der daglig samhandling  
med utviklingshemmede og deres pårørende er hovedfokus 

 Inspirere til systematisk fag- og kompetansebygging 

 Erfaringsutveksling 
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PROGRAM 
 
08.00-8.30    Registrering og kaffe 
 
08.30-8.45   Åpning av konferansen ved byråd Tone Tellevik Dahl 
 
08.45-9.15    Presentasjon av USHT Oslo, USHT Akershus og NAKU 

ved Katrine Selnes, Kristin Skutle og Cato Brunvand Ellingsen  
  
09.15-10.15  Hovedforedrag: «Atferdsanalytisk miljøbehandling: struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester.»  

ved Kjetil Viken 
 

10.15-10.30  Pause  
 
10.30-11.30  Forts. hovedforedrag  
 
11.30-12.00  Case fra Mjøsen bo og habilitering - Bruk av sjekklister for opplæring og veiledning av personale 

Denne presentasjonen vil vise hvordan opplæring og veiledning kan sikres ved bruk av sjekklister 
til tjenesteytere som jobber med mennesker med komplekse bistandsbehov. Det vil komme 
eksempler på hvordan sjekklister kan benyttes ved atferdsanalytiske prosedyrer på både individ- 
og systemnivå, både i bolig og i forhold til kompetanseoverføring i skole. Det vil bli vist hvordan 
man grafisk fremstiller dette til å kunne utføre videre veiledning. 

   ved Lene Degvold 
 
12.00-12.45  LUNCH 
 
12.45-13.15  Tidlige tegn kartlegging - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har hatt ansvaret 

med å utvikle Tidlige tegn. Frode Kibsgaard Larsen vil kort fortelle om bakgrunnen og utviklingen 
av Tidlige tegn, og hvorfor det er viktig med gode rutiner for å fange opp funksjonsfall og 
sykdom.  
Stina Wilson og Ingrid Soltvedt vil si noe om hvordan de har jobbet for å få Tidlige Tegn til å bli 
en baseline kartlegging som gjøres av alle beboere i miljøarbeidertjenesten i Bærum Kommune. 

   ved Frode Kibsgaard Larsen, Ingrid Soltvedt og Stina Wilson 
 
13.15-13.30  Pause 
 
13.30-14.00  Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid i praksis – kvalitet i arbeidet. Sjekklisten presenterer en 

rekke punkter for å sikre kvalitet i arbeidet med mennesker med bistandsbehov og tar for seg 

både normative og empiriske premisser. I et tiltak med differential reinforcement of other 

behavior (DRO) for å redusere utfordrende atferd i et case, presenteres sjekklisten med 
resultater og viser hvordan sjekklisten kan bidra til å øke kvaliteten på målrettet miljøarbeid. 
ved Guro Dunvoll 

 
14.00-14.15  Pause 
 
14.15-15.00  Veiledning mer enn ord: I et atferds fokusert miljø, hvor mye fokus legges egentlig på personal 

atferd og mulighet for egenrefleksjon? Kan strukturert veiledning ha en funksjon i denne 
sammenheng? 

   ved Benedicte T. Mengshoel og Trude Karlsen Algarheim 
    
15.00-15.15    Oppsummering og avslutning 


