
Målgrupper:
Alle som arbeider for personer med utviklingshemming 
- ledere, politikere, tillitsvalgte, pårørende, tjenestebrukere 
og andre med interesse for temaet

Stiftelsen SOR

Konferanse i Bergen 4. og 5. mai 2017
Scandic Bergen City – 
Konsertpaleets storsal KP 1

FRIHET, OMSORG, TVANG OG MAKT
Utfordringer og dilemma ved selvbestemmelse, kontroll, støtte og påvirkning  
i tjenester til personer med utviklingshemming 



www.sorkurs.no

T O R S D A G  4 .  M A I

08.30 Registrering, te, kaffe og litt å spise

09.30 Velkommen 
Henriette Westhrin, styreleder Stiftelsen SOR
Jarle Eknes, daglig leder Stiftelsen SOR

09.35 Frisk og freidig 
TV BRA reportasje 

09.40 Om retten til selvbestemmelse
Lars Fredrik Svendsen, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen 

10.20 Rettsikkerhet for utviklingshemmede
Alvorlige brudd på FN konvensjonen - hvordan står det til og hva gjør vi med det?
Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver UNICEF og medlem i Rettighetsutvalget for NOU På lik linje 

10.50 Pause

11.20 Ett skritt frem og to tilbake?
Endringer i lovverket rundt tvang og makt
Arve Arntsen Mosand, vernepleier, Fylkesmannen i Vestfold

11.45 Nye utfordringer knyttet til tvang og makt
Torill Vebenstad, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland og medlem i Rettighetsutvalget 
for NOU På lik linje  

12.10 Krenkelse, grenseoverskridelser og småskalaondskap
Bjarte Malum, vernepleier, miljøterapeut i Bergen kommune

12.35 Lunsj
Parallellsesjoner

13.35

A

Vold i nære relasjoner
Funn og refleksjoner om utagering og vold i tjenester til personer med utviklingshemming
Jarle Eknes, psykologspesialist og daglig leder Stiftelsen SOR
Helene Myklebustad, fagrådgiver, Etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune
Siv Bjønnum, fagrådgiver, Etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune

Konsultasjonsteam om vold og overgrep
Siv Bjønnum, fagrådgiver, Etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune
Heidi Eriksen Losnedal, Statens barnehus i Vest politidistrikt

Utviklingshemmede utsatt for vold og overgrep
John-Ingvard Kristiansen, seniorrådgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

B Mellom selvbestemmelse og tvang - insisterende praksiser i fire norske fylker.
Sølvi Linde, høgskolelektor, Institutt for sosialfag og vernepleie, Høgskolen i Bergen 
Thomas Owren, stipendiat, Senter for nyskapning, Høgskolen i Bergen

Hvem må egentlig ha beslutningskompetanse?
Gry Bogetun, seniorrådgiver Fylkesmannen i Finnmark 

15.00 Pause
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F R E D A G  5 .  M A I

09.00 En gang i livet skal alt komme til å bli forandret. Du også.
Torgeir Wittersø Skancke, journalist og fotograf 

09.45 Frihet og drømmer om fremtiden
TV BRA reportasje 

09.50 Tvang og selvbestemmelse - når blir det for mye av det ene og det andre? 
En refleksjon rundt status på rådende oppfatninger og meninger
Kurt Idar Elvegård, forsker ved NTNU Samfunnsforskning

10.20 Pause

Parallellsesjoner

10.50

A

Kartleggingsbanken
Helene Myklebustad, fagrådgiver, Etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune
Sondre Dahl, miljøterapeut, Bergen kommune
Marianne Nielsen, leder for Habiliteringstjenesten for voksne i Helse Bergen

Risikokartlegging og risikohåndtering
Øyvind Heen Ottesen, psykologspesialist, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og 
sjølvmordsforebygging Region Vest og Ungdomsenheten i Bjørgvin Fengsel

B Hverdagsmakt – avtale eller tvangsvedtak?
Stine Marlen Henriksen, vernepleier, sosialantropolog og lektor ved Nord Universitet

Sex, rett og slett
Torunn Ovrid, seksjon for barnehabilitering, Finnmarkssykehuset, sexologisk rådgiver, NACS  
Heidi Solvang, seksjon for voksenhabilitering, Finnmarkssykehuset, klinisk sexolog, leder  
av NFSS 

12.15 Lunsj

15.30 Team Boys 
Kulturelt innslag, bandet Team boys fra Bergen 

15.45 Quiz om tvang, makt og andre trøblete ting
Kim Berge, spesialrådgiver NAKU

16.15 Livet er ikke risikofritt
Randi Rosenqvist, rettspsykiater

17.00 Slutt for dagens faglige program

19.30 Konferansemiddag
Konsert med Ola Bremnes & Terje Nohr



Henriette Westhrin  
er generalsekretær i Norsk folkehjelp og 
styreleder i Stiftelsen SOR. Hun har vært 
sekretariatsleder på Stortinget for SV og 
statssekretær i Miljøverndepartementet, 
Finansdepartementet og Barne-  
og likestillings departementet.

Jarle Eknes  
er psykologspesialist og daglig leder i 
Stiftelsen SOR. Han har vært involvert 
som redaktør og forfatter i seks bøker 
om habilitering og psykisk helse. Eknes 
har jobbet 10 år som miljøarbeider og 22 år som  
psykolog for mennesker med utviklingshemning. 

Lars Fredrik Svendsen  
er professor i filosofi ved Universitetet i 
Bergen. Hans bøker er utgitt på 26 språk, 
han har vært prosjektleder i tankesmien 
Civita og fått Meltzerprisen for frem-
ragende forskningsformidling.

Ivar Stokkereit  
er juridisk rådgiver i Unicef. Han har vært 
medlem i Rettighetsutvalget, som har 
levert NOU På lik linje om rettsikkerhet 
for personer med utviklingshemming. 
Stokkereit har master i juss fra UiO og har tidligere  
jobbet i Fredskorpset og NFU – Norsk forbund for 
utviklings hemmede.
 
 

Arve Arntsen Mosand  
er vernepleier og jobber som senior-
rådgiver hos Fylkesmannen i Vestfold. 
Han har tidligere jobbet som miljø-
terapeut, fagkonsulent og boleder i Oslo 
kommune, og som fagkonsulent ved Habiliterings-
senteret, Sykehuset i Vestfold HF. På konferansen tar han 
opp tema Tvang og makt. Med utgangspunkt i at NOU 
2016:17 anbefaler at dagens tvangsbestemmelser 
erstattes av generelle bestemmelser om bruk av tvang  
i helse- og omsorgs tjenesten, deler han tanker om hvilke 
konsekvens er forslaget kan få for fagfeltet. 

Torill Vebenstad  
er seniorrådgiver hos Fylkesmannen  
i Hordaland og har sittet i rettighets-
utvalget som skrev NOU På lik linje, om 
rettigheter til utviklings hemmede.

Bjarte Malum 
er vernepleier og miljøterapeuti Bergen 
kommune. Temaet han skal prate om på 
konferansen tar utgangspunkt i bachelor  -
oppgaven hans; Krenkelser, grense-
overskridelser og småskalaondskap – situasjons-
betingede årsaks faktorer. Han er også verneombud.

Helene Myklebustad 
er fagrådgiver i Etat for tjenester til 
utviklingshemmede i Bergen kommune. 
Hun har deltatt i SOR-prosjekt om vold  
i nære relasjoner og i kartleggings-
prosjektet. Sistnevnte er et samarbeid  

13.15 Noe som skjedde på jobben
Kortfilm & tanker om filmen
Svein André Hofsø, skuespiller
Vidar Tevasvold Aune, produsent

13.45 Når sårbare mennesker utsettes for seksuelle overgrep
Fenomenforståelse
Rolf Arne Sætre, politioverbetjent ved Kripos

14.25 Det vi vil
Brukerrådene i Bergenhus og Årstad

14.45 Innenfra – historiene vi trenger
Film & refleksjoner
Mona Moe Ribaut, produsent

15.15 Slutt
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mellom Høgskolen i Bergen, Habiliterings tjenesten for 
voksne i Hordaland og Bergen kommune. 

Siv Bjønnum 
har cand.mag.-grad fra Det Samfunns-
vitenskapelige fakultet ved UiB. Hun 
arbeider som fagrådgiver i Etat for 
tjenester til utviklingshemmede, Bergen 
kommune, og har deltatt i SOR-prosjektet om vold i 
nære relasjoner. Bjønnum er medlem i Konsultasjons team 
om vold og seksuelle overgrep mot personer med 
utviklings hemming, et samarbeid mellom Bergen 
kommune, Statens Barnehus i Bergen og Autismeteamet 
Helse Bergen.

Marianne Nielsen  
er utdannet ergo terapeut og er leder i 
Habiliterings tjenesten for voksne i Helse 
Bergen. Hun har deltatt i samarbeids-
prosjektet Kartleggingsbanken,  
sammen med vernepleierutdanningen ved Høg skolen i 
Bergen,  og Etat for tjenester til utviklings hemmede i 
Bergen kommune.

Sondre Dahl  
er vernepleier og jobber som miljø - 
terapeut i et bofellesskap for utviklings-
hemmede i Bergen Kommune. Han har 
vært med i ressursgruppen for 
Kartleggings  banken siden oppstarten av prosjektet i 2013.

Heidi Eriksen Losnedal 
arbeider til daglig på Statens Barnehus  
i Vest politi distrikt. En av arbeids-
oppgavene er et særskilt fokus på 
personer med utviklings hemming som  
er til tilrettelagte avhør på Statens Barnehus. Hun er 
klinisk vernepleier med spesialkompetanse i rus-
problematikk, mastergrad i familieterapi og systemisk 
praksis og videre utdanning i Gottman parterapi. Hun har 
tidligere arbeidet flere år i Barne- unge og familieetaten 
som foreldreveileder. 

John Ingvard Kristiansen 
er senior rådgiver ved Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratets (Bufdir) 
Likestillingsavdeling, Seksjon for 
likestilling og inkludering. Kristiansen 
har hovedfag i pedagogikk og jobbet som førstelektor  
i spesialpedagogikk ved Norsk Lærer akademi i Bergen. 
Han har arbeidet med barn og unge med ulike 

funksjonshemminger og er far til en ung kvinne  
med multifunksjonshemming.

Sølvi Linde 
er vernepleier og høgskole lektor ved 
Høgskolen i Bergen, Institutt for sosial-
fag og vernepleie. Linde har skrevet flere 
artikler og bøker om miljø arbeid. Hun er 
redaktør for bøkene Vernepleiefaglig teori og praksis – 
sosialfaglige perspektiver, og Innføring i profesjonelt 
miljøarbeid. Hun har i tillegg skrevet den lettleste 
kokeboken Så godt, og har vært redaktør for tidsskriftet 
SOR Rapport.

Thomas Owren  
er vernepleier, har master i samfunns-
arbeid og videre utdanning i veilednings-
pedagogikk. Han har vært høgskole-
lektor i vernepleie ved Høgskolen i 
Bergen, og er nå stipendiat ved Senter for nyskaping 
samme sted. Han er redaktør for boken Vernepleie faglig 
teori og praksis – sosialfaglige perspektiver. 

Gry Bogetun  
er seniorrådgiver hos Fylkesmannen  
i Finnmark, med særlig ansvar for 
kommunal helse- og omsorgs tjeneste-
lov, kap.9 rettssikkerhet ved bruk av 
tvang og makt overfor noen personer med psykisk 
utviklingshemming og habilitering/rehabilitering. Hun 
sitter i fagnettverket Utviklingshemmedes rettssikkerhet 
knyttet til å begå eller bli utsatt for lovbrudd, og har  
i samarbeid med habiliterings tjenestene i Finnmark 
utarbeidet håndboka Utviklingshemming og seksualitet 
– forebygge og håndtere overgrep. Bogetun har en 
master i tverrfaglig samhandling i helse-og sosialsektoren.

Kim Berge 
er nestleder i NAKU, redaktør av naku.no 
og koordinator av den nasjonale 
kunnskaps banken. Berge er vernepleier 
med master i funksjons hemming og 
samfunn, og har blant annet jobbet ved  
Habiliterings tjenesten i SørTrøndelag.

Randi Rosenqvist  
er rettspsykiater og saksprosaforfatter. 
Hun har arbeidet ved Helsedirektoratet, 
Ullevål sykehus, Lovisenberg sykehus, 
Gaustad sykehus og har i mange år vært 
overlege ved regional sikkerhetsavdeling  
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ved Aker sykehus. Rosenqvist har også vært leder av Den 
retts medisinske kommisjon og har markert seg som en  
uredd stemme.

Torgeir Wittersø Skancke  
er journalist og fotograf, og har blant 
annet jobbet 20 år i magasinet Jakt & 
Fiske. I bloggen Sterke streker og i boken 
I Mikkels lys har han delt sorgen etter sin 
sønn Mikkel, som døde 16 år gammel. Boken handler  
om Mikkel som ble født alvorlig syk, om dramatiske år 
med store operasjoner, kjærlighet og om å gå den lange 
veien sammen. 

Kurt Idar Løkke Elvegård  
er forsker ved NTNU Samfunnsforskning, 
og har vold og konflikt i bred forstand 
som interesse felt. Han er blant annet 
med i forsknings rådsprosjektet  
«Når hjemmet blir arbeids plass» der målet er å undersøke 
og utvikle faglig praksis overfor personer med behov for 
omfattende tjenester i hjemmet. Han har master i sosialt 
arbeid, og skrev masteroppgave om håndtering av 
utagering – ansattes oppfatning og opplevelse. Elvegård 
har også undervist og holdt en rekke kurs i håndtering av 
utfordrende atferd og er utdannet sosionom og har bred 
erfaring med arbeid i bofellesskap/institusjoner.

Øyvind Heen Ottesen 
er psykologs pesialist og har bakgrunn  
fra trygghets psykiatri ved Sandviken 
syke hus, palliativ omsorg ved Haukeland 
universitets sykehus, Kompasset 
behandlings     tilbud til barn av rusmisbrukere og seksjon 
for fengsels psykiatri. Han jobber nå ved RVTS, Ressurs-
senter om vold, traumatisk stress og selvmords-
forebygging i Region Vest. Primæroppgavene er voksne 
voldsutøvere; avdekking, risikovurdering og behandling. 
Han er også ansatt ved Ungdomsenheten i Bjørgvin 
Fengsel.

Rolf A. Sætre  
er politioverbetjent ved Kripos og  
jobber spesielt med overgreps saker  
som involverer utviklingshemmede. 

Torunn Ovrid  
er vernepleier og sexologisk rådgiver 
(NACS). Hun arbeider ved Barne-
habiliteringen på Finnmarks sykehuset, 
hvor hun jobber spesielt med oppgaver 

knyttet til utviklings hemming, autisme,  
seksualitet og atferdsproblematikk. 

Heidi Solvang  
er fagkonsulent, verne pleier og 
sexologisk rådgiver ved Voksen-
habiliteringen, Helse Finnmark. Hun er 
også leder i NFSS (Nettverk: Funksjons-
hemmede, seksualitet og samliv) og  
driver firmaet Din sexolog.

Svein Andre Hofsø Myhre  
skuespiller debuterte med hovedrollen 
Robert Bogerud i den norske drama-
komedien “Detektiv Downs” (2013). For 
prestasjonen ble han kåret til Beste 
skuespiller under Fantastic Fest i Texas. Han har også spilt 
tryllekunstneren Ruben Berg i noen episoder på Hotel 
Cæsar. Han er nå aktuell i kortfilmen Noe som skjedde på 
jobben, som blir vist på konferansen.

Vidar Tevasvold Aune  
har regisert kortfilmen Noe som skjedde 
på jobben, som vises på konferansen. 
Aune går siste året på masterstudie i film 
ved NTNU. I 2016 vant han Steinkjer 
ungdomsfilmfestival-prisen i klassen fiksjon for kortfilmen 
Noe som skjedde på veien. Juryen uttalte følgende: Årets 
vinner i fiksjonsklassen har alt det som juryen ser etter. 
Morsom, kjapp klipping og bruk av god musikk. Her er 
det tydeligvis noe bra som har skjedd langs veien. 

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. 

Mona Moe Ribaut  
har bakgrunn fra NRK og Empo tv.  
I Empo tv jobbet hun med personer  
med utviklingshemming, foran og bak 
kamera. Hun driver nå monamoe 
produksjon, og har en serie med produksjoner hun kaller 
Innenfra – historiene vi trenger. Små dokumentarer, mini-
portretter, diktvideoer og reportasjer. Du får møte 
mennesker som har noe å dele, og det kommer – 
innenfra. Møter der man lærer noe om andre og kan finne 
inspirasjon til sitt eget liv.
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Noe som skjedde på jobben 
Kortfilmen er avgangsfilmen til idar Tevasvold Aune ved 
masterstudiet på NTNU. En kar med utviklings hemming 
(hovedrollen, spilt av Svein Andre Hofsø, også kjent fra 
Detektiv Downs) vasker på en øde bensin stasjon og får 
brått litt mer ansvar enn forventet når han må passe 
kassen noen timer alene, og en gravid dame stopper med 
motortrøbbel og en voldelig ekskjæreste etter seg. I 
filmen møter vi også stedets eneste lensmann (spilt av 
Rune Nilson, blant annet kjent fra Lønsj på NRK P1), en 
lensmann som heller ikke denne dagen har dagen sin.

TV BRA er en tv-kanal av og for mennesker med 
utviklings  hemming i Hordaland og er en del av Nordnes 
Verksteder. Gjennom TV BRA blir målgruppen med på å 
skape og formidle sine egne historier. 
       Isabel Aanes, reporter, Jan-Magne Vik Sletten, fotograf 
og redigerer, Kristoffer Tafjord, Peter Brudvik, reporter og 
Camilla Kvalheim, redaktør.

Ola Bremnes er en kjent og kjær musikker, forfatter og 
trubadur, bosatt i Kvæfjord i Troms. Han har fått Spele-
manns prisen sammen med søsknene Kari Bremnes og 
Lars Bremnes i klassen viser og viserock for platen Soløye.

Terje Nohr fra Bodø er mest kjent som gitarist for artister 
som Halvdan Sivertsen, Lars og Ola Bremnes. I tillegg har 
han vært freelancemusiker i over tjue år med oppdrags-
givere fra Hanne Boel til Bodø Domkor. I 2005 debuterte 
han som sanger og låtskriver med albumet “Så langt”, en 
knallsterk debut med gode melodier og treffsikre tekster 
på nordnorsk. Musikken kan beskrives som et møte 
mellom nordisk vise sang, Beatles og Ry Cooder.Team boys er et band fra Bergen
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KONFERANSE I BERGEN 4. OG 5. MAI 2017 

FRIHET ELLER NØDVENDIG OMSORG?
Sted:  Scandic Bergen City hotell, Håkonsgaten 2 / Konsertpalleet KP1, Neumannsgate 3, Bergen 

PÅMELDINGEN SENDES TIL: G TRAVEL FARSUND, Havnegaten 29, 4550 Farsund. Tel. 38 39 59 99
Du kan også melde deg på gjennom epost astrid.pedersen@gtravel.no eller ved bruk av bestillingsskjema på www.sorkurs.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:  15 april 2017. Etteranmeldte vil få plass så langt som mulig, men hotellrom kan ikke garanteres etter påmeldingsfristen. 

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 20. mars 2016:   .........................................................  kr 2.595,-
ved påmelding etter 20. mars 2016:  .................................................................................................................................  kr 2.895,- 
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.

  Scandic Bergen City Hotel obligatorisk dagpakke (inkl. lunsj, kaffe, kaker, frukt etc.) pr. dag ...............  kr 545,-
   Jeg ønsker å delta på middag 4. mai .......................................................................................................  kr 545,-

Tre-retters middag og konsert med Ola Bremnes 
Separat faktura for konferansemiddag sendes til  ............................................................................................

Jeg bestiller overnatting fra 3.–4. mai 2017 (dagen før konferansestart) på Scandic Bergen City Hotel
   Overnatting i enkeltrom m/frokost (3.–4. mai) ...........................................................................................................  kr 1.190,-
   Overnatting i delt dobbeltrom m/frokost (3.–4. mai) (2 personer deler rommet, pris pr. person) .................................   kr 695,-

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

Jeg bestiller overnatting fra 4.–5. mai 2017 på Scandic Bergen City Hotel
   Overnatting i enkeltrom m/frokost (4.–5. mai) ...........................................................................................................  kr 1.190,-
   Overnatting i delt dobbeltrom m/frokost (4.–5. mai) (2 personer deler rommet, pris pr. person) .................................   kr 695,-

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

B
Returadresse: Stiftelsen SOR,

Postboks 12 Torshov, 0412 Oslo

Avbestillingsregler: Ved avbestilling frem til 15. mars 2017 refunderes faktura med fradrag av kr 300,-. Ved avbestilling frem til  
15. april 2017 refunderes faktura med et fradrag av kr 1000,-. Ved avbestilling etter 15. april 2017 gis ingen refusjon.
Påmelding er bindende og du vil motta faktura og bekreftelse fra G Travel Farsund.
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:


