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/tegning 

 
              Klinikk for kvinner, barn og ungdom 
              Seksjon habilitering barn og ungdom 
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Hvem er opplæringen for? 

 

Foreldre/foresatte til barn og unge med psykisk utviklingshemming i 

alderen 9 til 18 år. 

 

 

Informasjon om opplæringspenger 

Det kan søkes om opplæringspenger for deg som er yrkesaktiv og 

som har omsorg for barn som er langvarig syk eller 

funksjonshemmet. Dette så fremt opplæringen er nødvendig for å 

kunne følge opp barnet. Opplæringspenger beregnes på samme måte 

som sykepenger, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fravær fra 

arbeid for å være med under opplæringen. 

Nærmere informasjon vil bli gitt ved oppstart av kurset, eventuelt se 

NAV.no – opplæringspenger. 

 

- Det tas forbehold om endringer i programmet.  

- Maks antall deltakere 50. 
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Program   

Kl 09.00 - 09.30  Registrering.  

                              Servering av kaffe/te. 

Kl 09.30 - 09.45  Velkommen!  

Brukerstemme Bjørn Einar Holm forteller fra sin 

oppvekst/ hverdagsliv. 

Kl 09.45 - 11.30  Om psykisk utviklingshemming, v/Vera Solianik. 

   

Kl 11.30 - 12.15  Lunsj. 

 

Kl 12.15 - 13.45  Om forventninger, valg av tiltak og fokusområder på    

 vegen mot et godt voksenliv. 

 Skole. v/Inger Johanne Grønningsæter, Storfjord 

PPT og Randi Botten, HABU (Habilitering barn og 

ungdom). 

 Dagligliv. v/Siri Masdal og Trine Sande Tovik, 

HABU. 

 

Kl 13.45 - 14.00  Pause 

 

Kl 14.00 - 14.15  Kort om aktuelle lovverk.  

 

Kl 14.15 - 14.30  En erfaren foreldre forteller. 

 

Kl 14.40 - 15.30 Overgang til voksenlivet. v/Sindre Løding og Solrun   

Stedje Gurigard, Spesialisert habilitering,   

Molde sjukehus. 

 

Kl 15.30 – 15.45 Oppsummering og evaluering. 
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Påmelding  

Er barnet/ungdommen til behandling i spesialisthelsetjenesten ved 

Klinikk for kvinner, barn og ungdom, er det ikke behov for henvisning. 

Foreldre til barn/ ungdom med «aktive» saker må melde seg på til 

telefon 70 10 64 43. 
Oppgi navnet på barnet, fødselsdato, diagnose, foresatte, adresse, 

telefon og kursets navn. 

 

Henvisning 

Dersom barnet/ungdommen ikke er til behandling i Klinikk for 

kvinner, barn og ungdom så ta kontakt med din fastlege for 

henvisning til kurset. Henvisningen sendes til:  

Seksjon for habilitering barn og ungdom, Ålesund sjukehus, 6026 

Ålesund.  Merk henvisningen med kursets navn: «Hva innebærer det 

å være psykisk utviklingshemmet?». 

 

Påmelding / henvisning senest innen 27. august 2019. 

 

Opplæringen er gratis, men det tas 300 kroner i betaling for 

servering. Faktura sendes til deltagerne i etterkant. 

Gi beskjed om evt. kostrestriksjoner. 

 

Dersom du ikke kan møte på opplæringen må du avbestille snarest og 

senest 24 timer før på telefon 70 10 64 43. Dersom du ikke avbestiller 

blir du belastet med et gebyr på kr 702,- 

 
Informasjon 

For nærmere informasjon kontakt:  

Tine Nordbrønd tlf. 70106450 eller Trine Sande Tovik tlf. 70 106442. 


