
Målgrupper: Alle som arbeider for personer med
utviklingshemming - ledere, politikere, tillitsvalgte,
pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse
for temaet. Konferansemiddag med underholdning  
ved Bjarte Hjelmeland

Stiftelsen SOR

Konferanse i Bergen 
3. og 4. mai 2018 
Scandic Bergen City  

NOE Å STÅ OPP TIL
Gode og meningsfulle liv for personer med utviklingshemming 



T O R S D A G  3 .  M A I

08.30 Registrering, te, kaffe og litt å spise

09.30 Livet er herlig - på tide å stå opp! 
TV BRA reportasje

09.35 Åpning av konferansen 
Marte Mjøs Persen, ordfører i Bergen

09.50 Kroppen – ingen hindring for å nå toppen!
Torstein Lerhol, lektor, avdelingsleder, fylkespolitiker og livsnyter

10.30 Pause

11.00 Hold kjeft, du vet ingenting om livet!
Olaug Nilsen, forfatter og dramatiker

11.40 Arbeid for alle!
Kenneth Stien, direktør i NHO Arbeid og inkludering  

12.10 Å skape uvanlige jobber i vanlige bedrifter
Hva sier forskningen om inkludering av personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv? 
Hva kan være utfordrende?
Thomas Owren, stipendiat, Høgskolen på Vestlandet

12.40 Lunsj

Parallellsesjoner

13.40

A

En karriere på dagsenter
Muligheter for arbeid og deltakelse
Sjef over eget tilbud – hva kreves av organisasjonen og deg som personale? 

Hege Cathrine Høvig, faglig leder ved Christiegården dagsenter
Ingunn Sjøstrand Andersen, aktivitør ved Christiegården dagsenter
Tine Larsen, miljøarbeider ved Christiegården dagsenter
Karianne Standal, fagutviklingsvernepleier ved Christiegården dagsenter
Kjerstin Larsen, erfaringskonsulent fra Christiegården dagsenter.
Karina Minde Villanger, erfaringskonsulent fra Christiegården dagsenter

B
SPOR: Symfoniorkester + ungdom på ulike funksjonsnivå = magi

Mitt spor – Min måte å leve med autisme
Scott Drangsholt, erfaringskonsulent

Kunsten å sette SPOR – Scenekunst som inkluderingsverktøy 
Mette Midling-Jenssen, spesialpedagog og fagutvikler
Elisabeth Lindland, regissør og prosjektleder

På rett spor, på vei til «på lik linje»
Annette Drangsholt, styreleder i Autismeforeningen

14.50 Pause
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09.00 Konferansestart

09.02 Hotell i særklasse!
Bli med til Albergo Etico, trestjernes-hotellet i Italia der de ansatte har to ting til felles:  
de har utviklingshemming og de brenner for hotellfaget.
Antonio De Benedettos, hotelleier
Jessica Berta, hotellansatt
Mirko Piras, hotellansatt, alle i samtale med
Anne Gro Innstrand, psykologspesialist

10.10 Det gode liv: frihet som gir mening
Lars Rune Halvorsen, høgskolen i Østfold

10.35 Pause

15:20 Kulturelt innslag

15:35 Noe å se fram til! 
Ferie og ferietilbud til mennesker med utviklingshemming.
Fra Sørum til Florida
Thore Ottershagen, Martine Lauritsen, Kjetil Aspeid, Evy Lethigangas, reiseledere,  
Sørum kommune

16:15 Ferie. Når, hvor og for hvem?
–Ferie for alle
–Er det omfanget av hjelpebehov som skal bestemme ferieplanene?

Paneldeltakere:
–Kari Elster Moen, leder i NFU Bergen lokallag
–Bjørn Harald Iversen, Vernepleierforbundet i Delta
–Rebecca Ljosland, byråd for helse og sosial, Bergen kommune
–Karl Elling Ellingsen, professor ved NAKU
Debattleder: Bjarte Hjelmeland

17:00 TV-Bra

17.05 Paul Christoffer
Bjarte i fri dressur

17.15 Slutt for dagens faglige program

18.30 Ekstra tilbud 
Film om etisk hotell, drevet av personer med utviklingshemming. Italiensk tale, engelsk teksting 
(40 minutter) (200 plasser). Åpen bar.

19.30 Konferansemiddag
Underholdning ved Bjarte Hjelmeland

www.sorkurs.no
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Marte Mjøs Persen  
er ordfører i Bergen kommune. Hun har 
tidligere ledet bystyrets helse- og om-
sorgskommite, og vært organisasjons-
sekretær i Human-Etisk forbund.

Torstein Lerhol  
er avdelingsleder i BPA Aleris, fylkes-
politiker i Senterpartiet Valdres, aktiv 
friluftsmenneske, skriver bok og har 
muskelsykdommen SMA (Spinal 

Muskel Atrofi). Hans forventede levetid var kun på et par 
år. I 2016 feiret han 30 år på familiegården i Valdres med 
over 100 gjester. Håndplukkede assistenter gjør livet han 
lever mulig å gjennomføre – for alt Torstein kan bevege er 
nemlig fingeren. I tillegg til snakketøyet - som er absolutt 
i orden!

Olaug Nilssen  
fikk sitt store gjennombrudd med Få 
meg på, for faen i 2005. Boken brøt 
med tabu knyttet til ungdom og 
seksualitet. I boken og teaterstykket 

Stort og stygt tematiserer hun det å være forelder til et 
barn som ikke er som de andre. Med boken Tung tids tale 
bryter hun igjen tabu, denne gangen med en uvanlig 
åpenhet om det å være mor til et sterkt funksjonshemmet 
barn med autisme. Velfortjent fikk hun Brageprisen 2017 
for denne boken.

Kenneth Stien  
er direktør for Arbeid og inkludering  
i NHO Service og har tidligere vært 
avdelings direktør i NAV Hordaland og 
general sekretær i Hørselshemmedes 
lands forbund.

11:05 Parallellsesjoner

A
Mitt drømmepersonal!
Hvordan kommer vi dit?
Anne-Mette Øvrum, direktør ved Signo Conrad Svendsen senter

B
Mål og muligheter i vekstbedrifter med varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)

Dagens situasjon og fokus på fremtiden
Dag Sandvik, direktør, advokat MNA, ASVL

Styrking av VTA tiltaket gjennom gode innkjøpsrutiner og tilrettelegging for 
arbeidsplasser i Bergen kommune – et viktig mål for kommunen
Dag Inge Ulstein, finansbyråd i Bergen kommune 

Nordnes Verksteder, utviklingstrekk, tanker og refleksjoner rundt oppdrag og muligheter
Steinar Sellevold, daglig leder for VTA-bedriften Nordnes verksteder

Innspill og spørsmål til innlederne fra konferansedeltakerne

12.15 Lunsj

13.15 Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede
Eirik Dahl, prosjektleder Den Norske Turistforening

13.55 Å forstå og bli forstått!
En digital plattform for inkludering og økt livskvalitet 
Sven Erik Tønnesen - grunder

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

15.20 Slutt
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Thomas Owren  
er vernepleier, har master i samfunns-
arbeid og videreutdanning i 
veilednings pedagogikk. Han har vært 
høgskolelektor i vernepleie ved 

Høgskolen i Bergen, og er nå stipendiat ved Senter for 
nyskaping samme sted. Han er redaktør for boken Verne-
pleiefaglig teori og praksis – sosialfaglige perspektiver.

Hege Cathrine Høvig 
er faglig leder ved Christiegården 
dagsenter og avlastning. Hun er 
utdannet vernepleier med videre-
utdanning i veilednings pedagogikk  

og atferdsvansker. Høvig har ledet et prosjekt på 
Christiegården med fokus på bruker medvirkning og 
kommunikasjon; med ambisjon om et dagsentertilbud 
hvor brukerne i størst mulig grad kan velge innholdet i 
sitt tilbud. For tiden holder hun på med en mastergrad  
i Helseledelse ved Universitetet i Bergen.

Ingunn Sjøstrand Andersen 
er Utdannet Aktivitør. Hun har arbeidet 
som miljøarbeider på Christiegården i 
37 år.

Tine Larsen 
er utdannet Helsefagarbeider. Hun  
har arbeidet som miljøarbeider på 
Christiegården i 30 år.

Karianne Standal 
er utdannet vernepleier med videre-
utdanning i veilednings pedagogikk. 
Hun arbeider som fagutviklings-
vernepleier ved Christiegården.

Kjerstin Larsen  
er erfaringskonsulent fra 
Christiegården dagsenter.

Karina Minde Villanger 
er erfaringskonsulent fra 
Christiegården dagsenter.

Mette Midling-Jenssen 
er spesialpedagog og fagutvikler på 
Kristiansand Katedralskole Gimle. 
Jobbet i 30 år i det spesialpedagogiske 
fagfeltet i barnehage, grunnskolen, 

habiliteringstjenesten for voksne og de siste 20 årene  
i videregående skole. Jobbet med en rekke forestillinger 
hvor musikk, dans og drama blir benyttet som et 
pedagogisk verktøy for inkludering.

Elisabeth Lindland 
har en Bachelor i musikk med for-
dypning teater og Musikk hovedfag. 
Hun har jobbet som skuespiller, sanger, 
programleder i tv og radio og som 

regissør. Hun er for tiden ansatt som regissør og prosjekt-
leder på Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand.
 

Annette Drangsholt 
er styreleder i Autismeforeningen  
i Norge. Hun er utdannet agronom, 
gartner med videreutdanning innen 
«Dyreassistert intervensjoner, sam-

handling mellom mennesker og dyr». Mor til fire barn,  
to voksne jenter, Scott og et fosterbarn med et sjeldent 
syndrom. Jobber som forsterket fostermor på småbruket  
i Birkenes.

Scott Drangsholt  
er 18 år og har autisme. Han bor på 
småbruk i Birkenes og hans styrke-
områder er dyr, fugler og natur. Han 
har en helt spesiell kjemi med dem,  

og sier selv han kommuniserer bedre via og med 
dyrevennene sine. Scott foretrekker å kommunisere på 
engelsk, han er flerspråklig, han går på HT linjen på KKG 
hvor han også studerer Japansk.

Thore Ottershagen  
er vernepleier og virksomhetsleder ved 
Sørum Kommune Bo- og avlastnings-
tjenesten. Han er initiativtager til den 
store Florida-turen. Glad i USA, Disney 
og film.

Martine Lauritsen
er vernepleier og fagkonsulent ved 
Sørum Kommune; USA - turist. Glad  
i Harry Potter, Disney og berg- og 
dalbaner.

www.sorkurs.no
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Kjetil Aspeid  
er kantinemedarbeider ved Sørum 
Aktivitetssenter; USA-turist, Harry 
Potter-ekspert, Glad i film, romfart  
og berg- og dalbaner.

Evy Lethigangas  
er produksjonsarbeider ved Sørum 
Aktivitetssenter; USA - turist.  Glad  
i reiser, Disney, dyreliv og shopping.

Kari Elster Moen 
har vært leder for NFU Bergen lokallag 
siden 2012. Interessepolitisk arbeid 
brenner hun for, og hun mener det er 
viktig å ha kontakt med politikere, 

ansatte og ledere i kommunen for å forbedre tjenestene 
til mennesker med utviklingshemming. Det er også viktig 
å stille opp i media. Kari er gift og er mor til Torstein og 
Stine. Torstein er årsaken til engasjementet hennes for 
mennesker med utviklingshemming. Kari jobber i Statens 
vegvesen. Hun har i mange år jobbet i offentlig forvalt-
ning, både i kommuner og på statlig nivå. Dette er en god 
ballast å ha i det interessepolitiske arbeidet hun har gjort 
på fritiden.

Rebekka Ljosland 
er byråd for helse og omsorg i Bergen 
kommune. Hun er utdannet sykepleier.

Karl Elling Ellingsen  
er professor og leder av NAKU, 
Nasjonalt kompetansemiljø om 
utviklingshemming. Han er verne- 
pleier, med doktorgrad innen Helse-

vitenskap og sosial omsorg, og er professor i funksjons-
hem- ming og deltakelse. Ellingsen driver forskning og 
formidling innen emner som selv bestem melse, arbeids-
deltakelse, tjeneste- innovasjon, lov regulering av tvang 
og refleksiv praksis, helse, miljøterapi og emosjons-
regulering. Ellingsen har skrevet flere fagbøker.

Bjørn Harald Iversen 
er leder i Vernepleierforbundet i  
Delta. Iversen er -ikke overraskende- 
utdannet vernepleier. Han jobber som 
studierektor ved Re videregående 
skole.

Antonio De Benedettos  
drev restaurant da han takket ja til å 
tilby praksisplass til en ung mann med 
Down syndrom. Det ble starten på et 
eventyr i, hvor han ønsket etablere et 

hotell drevet av personer med Down syndrom. I juni 2015 
nådde de målet, da Nikkolo sammen med de første elev-
ene kunne åpne dørene til hotell Albergo Etico, et 
nyoppus set trestjerners hotell med 60 sengeplasser.  
Og et eget akademi: Accademia dell’indipendenza. 
Selvstendighetsakademiet.

Jessica Berta 
er en av arbeidstakerne med 
utviklings  hemming ved Hotel Albergo 
Etico. Hun har fast ansettelse og jobber 
med å rengjøre rom, vaske opp og lage 

mat. Hun er veileder i organisasjonen Albergo Etico Italia.

Mirko Piras  
er en av arbeidstakerne med 
utviklings hemming ved Hotel Albergo 
Etico. Han er under opplæring, og 
jobber med å rengjøre rom og servere 

frokost. I Italias Etiske hotell-organisasjon er han ansvarlig 
for guidede turer på Genova-Torino toget.

Anne Gro Innstrand   
er spesialist i klinisk psykologi og har 
mange års erfaring med behandling  
og veiledning knyttet til personer med 
utviklings hemming. For tiden bor hun  
i Italia.

Lars Rune Halvorsen  
er høgskolelektor ved Høgskolen  
i Østfold. Han har master i Læring i 
komplekse systemer, og jobber spesielt 
med profesjonsutøvelse, etikk, forholdet 

mellom frihet og ivaretakelse, akademisk kunnskap  
og skriving, fleksibel utdanning, systematisk miljøarbeid  
og atferdsanalyse.

Anne-Mette Øvrum 
karakteriserer seg som endringsleder, 
samfunnsengasjert borgelig politiker  
og feminist som er opptatt av like stil-
ling, samhandling og kommunikasjon. 

Hun er direktør ved Signo Conrad Svendsen senter i Oslo, 
og har vært ordfører i Sør-Odal kommune.
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Steinar Sellevold   
er daglig leder for VTA-bedriften 
Nordnes verksteder. Han har mange års 
styreerfaring som ansattevalgt styre-
medlem i Stiftelsen Norsk Luft-

ambulanse og som styremedlem i Bergen Røde Kors.

Dag Inge Ulstein   
er finansbyråd i Bergen kommune.  
Han kommer fra stilling som utviklings-
sjef ved Haraldsplass Diakonale 
Stiftelse. Han var byråd for sosial, bolig 

og område satsing i perioden 2013-2014. Han har en 
bachelor grad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra 
Universitetet i Bergen og en bachelorgrad i teologi fra 
Norsk lærerakademi.

Eirik Dahl 
jobber i Den Norske Turistforening. 
Han sa opp direktørjobben i nærings-
livet for å arrangere turer for utviklings-
hemmede.

Sven Erik Tønnesen   
driver selskapet Smart Cognition.  
Selskapet skal utvikle velferdsteknologi 
som gir økt selvbestemmelse og inklu-
dering i samfunnet for mennesker med 

utviklingshemming. Bruk av kunstig intelligens og mobil-
teknologi skal gi optimal mulighet for kommunikasjon, 
individuelt tilpasset den enkeltes forståelsesevne.

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 drama-
tiske år med store operasjoner, kjærlighet og om å gå den 
lange veien sammen.

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. Eknes står klar til 
å holde backupforedraget «Å arbeide i andres hjem», 
dersom det på kort tid varsel blir sykdomsforfall hos en  
av de andre foreleserne.

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 histo-

rier. Isabel Aanes, reporter, Jan-Magne Vik Sletten, foto-
graf og redigerer, Kristoffer Tafjord, Peter Brudvik, reporter 
og Camilla Kvalheim, redaktør.

Bjarte Hjelmeland   
er skuespiller, regissør og sanger. Han 
har vært teatersjef ved Den Nationale 
Scene i Bergen. Hjelmeland vant prisen 
for årets mannlige artistunder Komipri-
sen 2011  Han vant Komiprisen 2016  

i klassen årets mannlige scenekomiker for forestillingen  
I lånte fjær, og har blitt tildelt Leif Justers ærespris.

Albergo Etico
trestjernes-hotellet der de ansatte har 
to ting til felles: de har Downs syn-
drom, og de brenner for hotellfaget. 
Siden prosjektet startet i 2006, har 55 
unge personer med Downs syndrom, 

med svært ulikt utgangspunkt, gjennomført treårig 
arbeids praksis som kokker, servitører, baristaer, oppvask-
hjelper, resepsjonister og værelsesbetjenter. I dag er de 
rutinerte servicearbeidere. Alle med sine egne seire, man-
ge med selvstendig liv, og flere i varig, ordinært arbeid.

Avbestillingsregler: Ved avbestilling frem til 15. mars 2018 refunderes faktura med fradrag av kr 300,-. Ved avbestilling frem til 15. april 2018 
refunderes faktura med et fradrag av kr 1000,-. Ved avbestilling etter 15. april 2018 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 

Bestilling av flybilletter: G TRAVEL FARSUND. E-post: astrid.pedersen@gtravel.no, tlf. 38 39 59 99

DATO: UNDERSKRIFT:

www.sorkurs.no



KONFERANSE I BERGEN 3. OG 4. MAI 2018 

NOE Å STÅ OPP TIL 
Gode og meningsfulle liv for mennesker med utviklingshemming 
Sted:  Scandic Bergen City hotell, Håkonsgaten 2. 

PÅMELDINGEN SENDES TIL: G TRAVEL FARSUND, Torvet 3, 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 2018. 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 2018:   .........................................................  kr 2.895,-
ved påmelding fra 20. mars 2018:  ....................................................................................................................................  kr 3.295,- 
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 560,-
   Jeg ønsker å delta på middag 3. mai .......................................................................................................  kr 565,-

Tre-retters middag, underholdning ved Bjarte Hjelmeland  
Separat faktura for konferansemiddag sendes til  ............................................................................................

Jeg bestiller overnatting fra 2. til 3. mai 2018 (dagen før konferansestart) på Scandic Bergen City Hotel
Overnatting i enkeltrom m/frokost (2.–3. mai):  ...............................................................................................................  kr 1.195,-
Overnatting i delt dobbeltrom m/frokost (2.–3. mai) (2 personer deler rommet, pris pr. person):  .....................................  kr  700,-

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

Jeg bestiller overnatting fra 3. til 4. mai 2018 på Scandic Bergen City Hotel
Overnatting i enkeltrom m/frokost (3.–4. mai):  ...............................................................................................................  kr 1.195,-
Overnatting i delt dobbeltrom m/frokost (3.–4. mai) (2 personer deler rommet, pris pr. person):  .....................................  kr  700,-

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

For avbestillingsregler, se foregående side.

B
Returadresse: Stiftelsen SOR,

Postboks 12 Torshov, 0412 Oslo


