HABU SSHF
PLAN FOR KURS
2017

Informasjon om HABU:
HABU har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til barn og unge under 18 år med ulike
medfødte og ervervede funksjonsnedsettelser og utviklingsvansker. Seksjonen får årlig
henvist ca. 4-500 nye barn og gir oppfølgningstilbud til rundt 2000 barn og unge med
funksjonsnedsettelser i Vest- Agder.

Målgruppe for HABUs kurs- og opplæringsvirksomhet:
HABUs kurs- og opplæringsvirksomhet retter seg mot barn og ungdom i Vest- Agder som er
inntatt i HABU, deres foreldre/foresatte og fagfolk i kommunene.

Generelt om kurs og opplæring:
Opplæringstiltak varierer fra små, helt spesifikke kurs og samlinger med fokus på et mer
avgrenset tema til større kurs/samlinger med et bredere habiliteringstema. Noen kurs er
åpne for alle, mens andre vil være mer lukket der aktuelle deltakere tilskrives direkte. Denne
oversikten viser kurs som er tilgjengelige for alle.

Påmelding/avmelding og kursdato:
Påmelding skjer via nettsiden www.habu.no.
Orientering om enkeltkurs legges ut på hjemmesiden www.habu.no.

Kurssted:
Kursene er vanligvis lagt til Sørlandet sykehus HF, Kristiansand (SSK)– se nærmere for
hvert enkelt kurs. Parkering på merkede plasser – merk at det er avgiftsparkering – se
skilting.

Kursutgifter:
HABU ønsker at kurs- og opplæringstiltak skal være tilgjengelig for flest mulig og vi prøver
derfor å holde en så lav kursavgift som mulig. Eventuelle kursutgifter går til dekning av reelle
kostnader til forelesere, lokaler, kursmateriell og eventuell servering.

Opplæringspenger og transportutgifter:
Barn, ungdom og foreldre/foresatte bes å kontakte kursansvarlig ved behov for bekreftelse
på deltakelse for å søke dekning av transportutgifter. Foreldre/foresatte kan også søke
opplæringspenger via NAV.

Nærmere informasjon:
Har du spørsmål/innspill kan du kontakte:

HABUs ekspedisjon Kristiansand 38074395 mail: habu@sshf.no

Introduksjonskurs for foreldre med
barn/barn/ungdom i en utredningsfase i HABU

Hvem: Foreldre

Målsetting:
Gi foreldre kunnskap om tjenestetilbudet i kommunen og spesialisthelsetjenesten.
Gi innføring i det å ha barn/ungdom med spesielle behov og familiens behov for omstilling.
Tilrettelegge for dialog og erfaringsutveksling med andre foreldre i liknende situasjon.
Tema:
Informasjon om HABU’s tjenester og arbeidsform.
Informasjon om rettigheter og muligheter.
Informasjon om omstillingsprosessen i familier som har barn/ungdom med funksjonsnedsettelse.
Bistand ved behov til utfylling av aktuelle søknader/skjemaer.
Foredragsholdere:
HABU SSK v/sosionom Kirsten Agerbo og psykolog Bjørn Lerdal.
Målgruppe:
Foreldre som har barn/ungdom som er i en utredningsfase ved HABU eller andre foreldre som har
barn/ungdom inntatt i HABU og som er i behov av slik informasjon.
Tid:
2 ganger pr. semester ved hver enhet á 4-5 timers samling
Sted:
Kristiansand
Kursavgift:
Ingen kursavgift. Enkel servering.
Påmelding:
Foreldre til barn/ungdom i utredningsfase gis tilbud direkte. Foreldre som ikke har fått med seg
kurset i første runde kan melde seg på ved en senere anledning. Ta direkte kontakt med din
kontaktperson på HABU
Kursansvarlig/kontaktperson: se foredragsholdere

Innføringskurs autismespekterforstyrrelser - ASF

Hvem: foreldre og fagfolk

Målsetting:
Gi foreldre og fagfolk en grunnleggende innføring i hva ASF er, og hvilke tiltak som kan bidra til en bedre
hverdag for barn/ungdom.
Tema:
Asperger syndrom – atferdstrekk, årsaker og tiltak.
Foredragsholdere:
Vernepleier Øyvind Lied og psykolog Cathrine Lykkedrang Kleppe
Målgruppe:
Foreldre til barn/ungdom med ASF samt fagfolk i kommunene som jobber med disse barna/ungdommene og
familiene.
Tid:
Gjennomføres to-tre ganger pr. år på ettermiddagstid.
Sted:
Undervisningssenteret SSK.
Kursavgift:
Ingen kursavgift. Enkel servering.
Påmelding:
Påmelding via www.habu.no
Kursansvarlig/kontaktperson:
HABU SSK v/vernepleier Øyvind Lied.

HABU-konferansen 2017

Hvem: fagfolk fra skole,
barnehager, PPT og helse

Målsetting:
Gi fagfolk en grunnleggende innføring i epilepsi, og hvilke tiltak som kan bidra til en bedre hverdag for barn
med denne diagnosen
Tema:
Epilepsi generelt, sjeldne epilepsirelaterte diagnoser og utfordringer i skole og hverdag hos barn med epilepsi
Foredragsholdere:
Eksterne forelesere og interne fagfolk fra HABU Kristiansand og Arendal
Målgruppe:
Fagpersoner i skole, barnehage, PPT og helsetjeneste i kommunene
Tid:
19. og 20. oktober 2017 i henholdsvis Kristiansand og Arendal
Sted:
Sykehuset Kristiansand og Arendal
Kursavgift:
Ingen kursavgift. Enkel servering.
Påmelding:
Det vil bli sendt ut invitasjon til aktuelle faggrupper med detaljert program nærmere kursdato. Det vil da bli
åpnet for påmelding.
Påmelding via www.habu.no
Kursansvarlig/kontaktperson:
HABU SSK v/Kari Aas Hansen

