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08.30 Registrering, te, kaffe og litt å spise

09.30 Kulturinnslag 

09.35 Velkommen
Åpning
Marianne Borgen, ordfører i Oslo kommune

09.45 Gode fagfolk vokser!
Greta Marie Skau, fagbokforfatter, sosiolog og pensjonert førsteamanuensis 

10.30 Pause

10.50 Hvordan forstår vi begrepene miljøterapi og miljøarbeid,  
og hvilke konsekvenser har dette?
Sølvi Linde, høgskolelektor, Høgskulen på Vestlandet

11.20 Miljøterapi som behandling ved komplekse traumer
Lene Amble, psykolog og fagbokforfatter, Barne- og familieetaten i Oslo
Cathrin Dahl-Johansen, fagbokforfatter, barnevernspedagog og enhetsleder i Sagene bydel  

12.00 Lunsj

13.00 Kulturinnslag
Arte+ v/Carlos Guerrero, Paco Valls Garcia, Ola Narten Svendsen og en hel haug artister fra 
inn- og utland 

13.20 Hjernen er ikke alene
Samspill mellom emosjoner, kognisjoner og miljøterapeutiske intervensjoner.
Karl Elling Ellingsen, professor NTNU, daglig leder NAKU

13.45 Pause

14.10 Parallellsesjoner

A Psykisk helse & miljøterapi 

Validerende samhandling
Terapeutiske prosesser ved utviklingshemming og psykiske lidelser
Trine Lise Bakken, forsker ph.d. og enhetsleder ved regional kompetansetjeneste, PUA, OUS

Psykisk helsearbeid i kommunene for personer med utviklingshemming  
og psykiske vansker
Jane Hellerud, ledende vernepleier, Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme, OUS

B Aldring, helse & miljøarbeid

Miljøarbeid for eldre
Frode Kibsgaard Larsen, spesialrådgiver Aldring og Helse, Nasjonal kompetansetjeneste

«Vi må jo få kose oss litt»
Motivasjon for sunn livsstil hos personer med utviklingshemming
Stine Skorpen, fagkonsulent, Aldring og Helse, Nasjonal kompetansetjeneste
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09.00 Å leve med autisme
Arnstein Aano, erfaringskonsulent
Anne Brit Sæther Hellesø, vernepleier

09.35 Kreativt miljøarbeid
Oddbjørn Johansen, dosent i profesjonskunnskap, Nord Universitet

10.05 Velbegrunnet miljøarbeid 
Lars Rune Halvorsen, høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold

10.35 Pause

10.55 Parallellsesjoner

A Organisasjon & rammebetingelser

Organisasjonen som terapeut
Hva kjennetegner den gode miljøterapeutiske organisasjon?
Erik Larsen, psykologspesialist og tidligere professor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Arbeidstidsordninger som ivaretar tjenestebrukernes behov
Gerd Liv Valla, medlem i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo,  
tidligere LO leder og statsråd

Langvakter som virkemiddel for tjenesteutvikling og kvalitet
Fra skadebegrensning til tjenesteutvikling
Randi Huus, virksomhetsleder i Bodø kommune

B Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon
Ole Greger Lillevik, Norges arktiske universitet UiT Narvik

12.15 Lunsj

13.15 Kulturinnslag
Pascal Rockers

15.20 Pause

15.45 Relasjon som verktøy
Stine Marlen Henriksen, vernepleier, sosialantropolog og lektor ved Nord Universitet

16.10 Tur – retur knestående
Rigmor Galtung, infotainer, erfaringskonsulent og vernepleier

16.50 Slutt for dagen

19.15 Konferansemiddag
Danseinnslag ved Arte+
Konsert med Knut Reiersrud
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Marianne Borgen  
er ordfører i Oslo og mangeårig 
politiker for SV. Hun har embets-
eksamen i sosiologi og har blant 
annet vært avdelingssjef for  
Sosial- og familie avdelingen ved 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 
konsulent i Kommunal- og  

arbeids departementet og faglig leder ved Barneombu-
dets kontor.

Greta Marie Skau  
er sosiolog og pensjonert første-
amanuensis. Hun har bred erfa-
ring fra forskning, undervisning, 
terapi, veiledning og kursvirksom-
het. Hun har blant annet skrevet 
boken «Mellom makt og hjelp 
- om det flertydige forholdet 

mellom klient og hjelper», og «gode fagfolk vokser.  
Personlig kompetanse i arbeid med mennesker». Denne 
boken kommer i ny, revidert utgave til høsten.

Sølvi Linde  
er vernepleier og høgskolelektor 
ved Høgskolen i Bergen, Institutt 
for sosialfag og vernepleie. Linde 
har skrevet flere artikler og bøker 
om miljøarbeid. Hun er redaktør 
for bøkene Vernepleiefaglig teori 
og praksis – sosialfaglige perspek-

tiver, og Innføring i profesjonelt miljøarbeid. Hun har  
i tillegg skrevet den lettleste kokeboken Så godt, og har 
vært redaktør for tidsskriftet SOR Rapport.

Lene Amble  
er psykolog og har jobbet i Barne- 
og familieetaten i 10 år. Hun job-
ber som veileder og foredrags-
holder både på institusjoner og 
familiehjem. Hun har også lang 
erfaring fra rus behandlings feltet. 
Sammen med Cathrin Dahl- 

Johansen har hun nylig skrevet boken Miljøterapi som 
behandling ved komplekse traumer hos barn og unge.
 

Cathrin Dahl-Johansen  
er barnevernspedagog og Enhets-
leder for Ungdomstiltakene  
i Sagene bydel. Hun har tidligere 
jobbet i Barne- og familieetaten  
i 20 år og var leder for ulike  
avdelinger i 15 år. Hun har også 
erfaring fra førstelinje tjenesten. 

Sammen med Lene Amble har hun nylig skrevet boken 
Miljøterapi som behandling ved komplekse traumer hos 
barn og unge.

Ola Narten Svendsen 
er fagleder for tilrettelagt kunst- 
og kulturtilbud ved Gjøvik kunst- 
og kulturskole. Svendsen brenner 
for at utviklingshemmede og 
andre med bistandsbehov i sam-
funnet skal få oppfylt sine ønsker 
om å utøve kreative aktiviteter 

som å spille i band, synge i kor, holde på med dans/beve-
gelse, scenekunst/billedkunst, og kunne delta i alle typer 
kultur- og fritidstilbud. Han står bak flere plateutgivelser, 

13.30 Opprørende & pårørende
Familiens innflytelse i miljøarbeid
Harald Kvame Hansen, forbundsleder LUPE

13.55 Det du vil vite
Kommunikasjon mellom pårørende og ansatte
Line Federley Kirkemo, markedsansvarlig i Jodacare

14.05 Virkemidler for å oppnå gode rammevilkår
Reinert Enerstvedt, faglig rådgiver, Sveio kommune

14.30 Sjekking på høyt nivå
Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid
Jon Arne Løkke, dosent ved Høgskolen i Østfold

15.00 Slutt

www.sorkurs.no
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og har vært primus motor for opprettelse og drift  
av kulturaktiviteter i inn- og utland siden 1994.  
(Foto: Ida Hartveit Sandven)

Karl Elling Ellingsen 
er professor og leder av NAKU, 
Nasjonalt kompetansemiljø om 
utviklingshemning. Han er verne-
pleier, med doktorgrad innen 
Helsevitenskap og sosial omsorg, 
og er professor i funksjonshem-
ming og deltakelse.  

Ellingsen driver forskning og formidling innen emner  
som selvbestemmelse, arbeidsdeltakelse, tjeneste-
innovasjon, lovregulering av tvang og refleksiv praksis, 
helse, miljø terapi og emosjonsregulering. Ellingsen har 
skrevet flere fagbøker.

Trine Lise Bakken 
er leder ved regional kompetanse-
tjeneste ved Regional seksjon for 
psykiatri, utviklingshemning / 
autisme, PUA, ved Oslo universi-
tetssykehus HF.  Hun er cand.san./
spesialsykepleier, klinisk forsker, 
og har doktorgrad knyttet til psy-

kiske lidelser hos personer med utviklingshemming  og 
autisme. Hun har skrevet en rekke fagbøker og artikler 
om emnet.

Jane Hellerud 
er ledende vernepleier ved Regio-
nal seksjon, psykiatri, utviklings-
hemming og autisme ved Oslo 
universitetssykehus, HF. Hun har 
lang  erfaring med å tilrettelegge 
miljøbetingelser for personer med 
autisme og utviklingshemming.

Frode Kibsgaard Larsen  
er vernepleier og ansatt som 
spesialrådgiver ved fagenheten 
Utviklingshemning og aldring  
ved Nasjonal kompetansetjenes-
te for aldring og helse. Frode har  
erfaring fra kommune, fylke og 
spesialisthelsetjenesten. Han er  

redaktør og medforfatter for læreboka «Utviklings-
hemning og aldring», samt medforfatter av vitenskape-
lige artikler og rapporter, og har en mastergrad fra den  
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg.

Stine Skorpen 
er spesialsykepleier med master  
i helsefremmende arbeid, og 
jobber som fagkonsulent  ved 
Utviklingshemning og aldring, 
Nasjonalt kompetansesenter for 
aldring og helse. Masteroppgaven 
har tittel «Vi må jo få kose oss 

litt»- om motivasjon for en sunn livsstil hos voksne perso-
ner med utviklingshemming. Hun har jobbet som syke-
pleier ved en rekke sykehusavdelinger.

Stine Marlen Henriksen 
er universitetslektor ved Nord 
universitet. Hun er vernepleier og 
sosial antroplog. Masteroppgaven 
i sosial antropolgi har tittel «Rom 
for selv bestemmelse – en studie 
av relasjoner og arkitektur ved et 
norsk bofellesskap for personer 
med utfordrende adferd». 

Rigmor Galtung 
er vernepleier, komiker og skue-
spiller. Hun er blant annet kjent 
for sine mange gode imitasjoner. 
Hun har også gitt ut boken «Fullt 
lys og stummende mørke» hvor 
hun forteller om sitt liv med bipo-
lar lidelse.
 

Knut Reiersrud 
er en prisbelønt norsk blues-gitarist og komponist,  
kjent fra en rekke samarbeid i ulike musikk-sjangere, og 
bidrag til rundt tre hundre innspillinger. Som program-
leder for Bluesasylet har han blitt ytterligere kjent. Et 
spille teknisk kjennetegn ved Reiersrud er at han spiller 
uten plekter når han spiller elektrisk gitar. 

www.sorkurs.no
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Arnstein Aano  
har klassisk autisme/infantil autisme og jobber på en  
gård i Grønn omsorg i Sandnes kommune, som han trives 
veldig godt med. Dessuten er han en formidabel tegner 
og skildrer store og små hendelser i livet med penn og 
papir, og han liker å fortelle ut fra tegningene. Arnstein 
holder foredrag om hvordan det er å ha autisme, miljøar-
beid og hva som gjør ham glad i livet. Dette fremfører han 
sammen med vernepleier Anne Brit Sæther Hellestø, 
hvor bilder og tegninger vises på skjermen. Anne Brit  
ble kjent med Arnstein for mange år siden da hun var  
i praksis i Grønn omsorg, og siden har de holdt kontakt 
med hverandre som venner. De går blant annet i historie-
laget sammen.

Oddbjørn Johansen  
er dosent i profesjonskunnskap 
ved Nord Universitet. Han har 
sammen med Ellen Saur vært 
prosjektleder for Teater nonSTOP  
i Namsos. Teater nonSTOP  
er en profesjonell teatergruppe  
for utviklingshemmede. Han er 

opptatt av kunst og kultur og hvilken betydning det har  
i folks hverdag.

Lars Rune Halvorsen
er høgskolelektor ved Høgskolen  
i Østfold. Han har master i Læring  
i komplekse systemer, og jobber 
spesielt med systematisk miljø-
arbeid, atferdsanalyse, akademisk 
skriving, normative problem-
stillinger og veiledning. 

Erik Larsen  
er psykologspesialist og tidligere 
professor ved Høgskolen i Sør-
Trøndelag. Han har utgitt en rekke 
fagbøker, blant annet «Miljøterapi 
med barn og unge - organisasjo-
nen som terapeut», og sammen 
med Kate Mevik har han vært 

redaktør for «Miljøterapeutisk praksis – fortellinger  
fra arbeidet med utsatte barn og unge».

Gerd Liv Valla  
er medlem i AU/ Rådet for perso-
ner med nedsatt funksjonsevne  
i Oslo. Hun har vært leder for LO 
(Landsorganisasjonen), politisk 
rådgiver ved Stats ministerens 
kontor, statssekretær, statsråd for 
Justis- og politidepartementet og 

høgskolelærer.  Hun har hovedfag i statsvitenskap, mel-
lomfag i sosialantropologi og grunnfag i offentlig rett.

Randi Huus  
er sykepleier med videreutdan-
ning og master i personalledelse. 
Hun er virksomhetsleder i Bodø 
kommune.

Ole Greger Lillevik 
er psykiatrisk sykepleier, forfatter, 
forsker og førstelektor ved  Norges 
Arktiske Universitet UiT Narvik. 
Hans forskning har i stor grad vært 
rettet mot miljøterapeutisk arbeid 
og trusler og vold i klientarbeid. 
Lillevik jobber også ved Regionalt 

Ressurssenter om Vold og Traumatisk stress ved Universi-
tetssykehuset i Nord Norge (RVTS Nord). 

Harald M. Kvame Hansen  
er forbundsleder i LUPE og hoved-
styremedlem i FFO. Hansen er 
utdannet spesial hjelpepleier i 
vernepleie og har arbeidet med 
utviklings hemmede siden 1988 
frem til 2005. Han er også far til tre 
barn med et sjeldent kromosom-

avvik som har forårsaket utviklingshemming i varierende 
grad, autisme, Tourette, AD/HD og IED.

Reinert Enerstvedt 
er faglig rådgiver i Sveio  
kommune.

www.sorkurs.no
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Pascal Rockers  
er et band på seks medlemmer der alle har en utviklings-
hemming. Pascal Rockers er det første bandet som har 
medlemmer med utviklingshemning som har opptrådt 
på Notodden Bluesfestival. Ola Skaare fra Pascal Norge 
har satt sammen gruppen av musikanter av elever han 
har hatt gjennom tidene, med utgangspunkt i at de er 
flinke musikere og fungerer godt sammen. Pascal Norge 
er en ideell organisasjon som jobber for kultur for alle.

Line Federley Kirkemo 
er markedsansvarlig i Jodacare. 
Hun har mastergrad i entreprenør-
skap og innovasjon fra NTNU. 
Etter flere år som pleiemedarbei-
der i hjemmesykepleien har hun 
opparbeidet seg engasjement for  
innovasjon og velferdsteknologi.

Jon Arne Løkke  
er vernepleier med hovedfag  
i psykologi. Løkke er dosent ved 
Høgskolen i Østfold, og dosent II 
ved Høgskolen på Vestlandet. Han 
er nestleder i Stiftelsen SORs styre, 
og sitter også i styret for NAFO. 
Løkke har en svært omfattende 
artikkelproduksjon, og har skrevet 
flere lærebøker.

www.sorkurs.no

Avbestillingsregler: Ved avbestilling frem til 15/8 2017 refunderes faktura med fradrag av kr 300,-. Ved avbestilling frem til 15/9 2017 
refunderes faktura med et fradrag av kr 1000,-. Ved avbestilling etter 15/9 2017 gis ingen refusjon.
Påmelding er bindende og du vil motta faktura og bekreftelse fra G Travel Farsund Reisebyrå AS.
Avbestillingsbeskyttelse: For å sikre at du får det innbetalte beløp refundert, kan du tegne en avbestillingsbeskyttelse som gjelder ved 
sykdom og fremvisning av legeattest. Pris for denne er kr 175,- (Det må tegnes en egen for evt. flybillett.)

 Ja takk, jeg ønsker avbestillingsbeskyttelse    Jeg ønsker at G Travel Farsund skal kontakte oss for tilbud om flybilletter

DATO: UNDERSKRIFT:



KONFERANSE I OSLO 26. OG 27. OKTOBER 2017 

FERDIGHETER FOR FREMTIDEN 
Målrettet og relasjonelt miljøterapi og miljøarbeid. Utvikling av kompetanse hos tjenestebrukere og tjenesteytere. 
Sted:  Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11, Oslo 

BRUK HELST ELEKTRONISK PÅMELDINGSSKJEMA PÅ WWW.SORKURS.NO
Du kan om ønskelig i stedet sende påmelding til G TRAVEL FARSUND, Torvet 3, 4550 Farsund.
Tlf. 38 39 59 99. E-post: astrid.pedersen@gtravel.no  
Faglige spørsmål om konferansen rettes til: Jarle Eknes, daglig leder SOR: je@sorpost.no – tlf. 90 75 86 85  
Spørsmål om påmelding rettes til: Astrid Pedersen, G TRAVEL FARSUND: astrid.pedersen@gtravel.no  – tlf. 38 39 59 99  
Påmeldingsfrist:  20. oktober 2017. Konferansen kan bli fulltegnet, så vær tidlig ute med påmelding.

ET TERNAVN: FORNAVN: STILLING:

ARBEIDSSTED: TELEFON ARBEIDSSTED: MOBILTELEFON:

POSTADRESSE ARBEID:

E-POSTADRESSE DELTAKER:

Jeg vil delta  begge dager    kun dag 1    kun dag 2
Konferanseavgift (dagpakke kommer i tillegg)   ved påmelding før 15. september 2017:   .................................................  kr 2.695,-
ved påmelding fra 15. september 2017:  ............................................................................................................................  kr 2.995,- 
40 % prisreduksjon dersom man bare deltar en dag

   Vi er 4 eller flere som melder oss på samtidig til konferansen. Kr 300,- i rabatt pr. person når 4 eller flere fra samme arbeidsplass melder  
seg på samtidig (og deltar). Send epost til astrid.pedersen@gtravel.no eller ring 38 39 59 99 og opplys om navnene på de andre personene.

  Obligatorisk dagpakke (inkl. lunsj, kaffe, kaker, frukt etc.) pr. dag ..........................................................  kr 595,-
   Jeg ønsker å delta på middag 26. oktober ..............................................................................................  kr 605,-

Tre-retters middag, underholdning ved Knut Reiersrud og Arte + 
Separat faktura for konferansemiddag sendes til  ............................................................................................

Jeg bestiller overnatting fra 25. til 26. oktober 2017 (dagen før konferansestart) 
Overnatting i enkeltrom m/frokost (25.–26. oktober):

   Thon hotell Spectrum kr 1695,-     Thon hotell Terminus kr 1695,-     Clarion hotell Folketeateret kr 1860,-
Overnatting i delt dobbeltrom m/frokost (25.–26. oktober) (2 personer deler rommet, pris pr. person):

   Thon hotell Spectrum kr 950,-     Thon hotell Terminus kr 1000,-    Clarion hotell Folketeateret kr 1040,-

  Deler rom med ...........................................................................................................................................................

Jeg bestiller overnatting fra 26. til 27. oktober 2017 
Overnatting i enkeltrom m/frokost (26.–27. oktober):

   Thon hotell Spectrum kr 1695,-     Thon hotell Terminus kr 1345,-     Clarion hotell Folketeateret kr 1860,-
Overnatting i delt dobbeltrom m/frokost (26.–27. oktober) (2 personer deler rommet, pris pr. person):

   Thon hotell Spectrum kr 950,-     Thon hotell Terminus kr 825,-    Clarion hotell Folketeateret kr 1040,-

  Deler rom med ...........................................................................................................................................................

For avbestillingsregler, se foregående side.

B
Returadresse: Stiftelsen SOR,

Postboks 12 Torshov, 0412 Oslo


