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               Klinikk for kvinner, barn og ungdom 
               Lærings- og mestringssenteret 
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Hvem er opplæringa for? 
 

Foreldre/foresatte til barn og unge i skolealder med langvarige 

helseutfordringer – kronisk sjukdom/funksjonshemming, som ønsker 

kunnskap og forståelse om hjelpe- og støtteordninger som finnes for 

familien. Innholdet for dagen er i hovedsak for de som har fått 

diagnose i nær tid. 

Vi oppfordrer begge foreldre/foresatte til å delta på opplæringa. 

 

Informasjon om opplæringspenger 

Det kan søkes om opplæringspenger for deg som er yrkesaktiv og 

som har omsorg for et langvarig syk eller funksjonshemmet barn, så 

fremt opplæringa 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 opplæringa. 

Nærmere informasjon vil bli gitt ved oppstart av kurset, evt. se 

NAV.no opplæringspenger, eller ta kontakt med Lærings- og 

mestringssenteret ved Helse Møre og Romsdal på tlf. 71 12 09 95. 

 

 

 

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.  

Maks antall deltakere er 40 personer.  
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Program  

Dagen vil veksle mellom informasjon og drøfting i grupper. 

 

Kl 08.30 - 09.00 Registrering mellom 8.30-9.00. Servering av kaffe/te. 

Kl 09.00 - 09.30 Oppstart og velkommen! v/Elin Fladseth i Klinikk for  

kvinner, barn og ungdom i Helse Møre og Romsdal.                                 

                                 Brukermedvirkning eller bruker med virkning?                                   

Mestring i hverdagen og «møte med systemene». 

Kl 09.30 - 09.50 Rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.  

Kl 09.50 - 10.10 Pause med frukt og presentasjon for deltakerne i gruppa og 

ev. på «torg» til brukerorganisasjonene.  

Kl 10.10 - 11.10 Informasjon og drøfting i grupper  

                                 -  forebyggende helsetjenester for barn og ungdom  

-  skole, SFO, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og 

   tilrettelegging  

-  ulike tjenester fra tildeling og koordinering  

-  NAV, ulike økonomiske ytinger 

Kl 11.10 - 12.00 Matpause med servering av brød med kaffe/te.                                  

De ulike offentlige tjenestene og ulike brukerorganisasjoner 

deltar med informasjon på torg i denne tida. 

Kl 12.00 - 13.30 Informasjon og drøfting i gruppe fortsetter. 

Kl 13.40 - 14.15 Bruker og pasientombud, informasjon og drøfting.  

Kl 14.15 - 15.00 Fylkesmannen i Møre og Romsdal om vergemål. 

Kl 15.00 - 15.15 Hva og hvordan bruke Læring og mestringssenteret? 

Kl 15.15 - 15. 30 Oppsummering og vel hjem. 
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Henvisning  

Ønsker du/dere å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlege for henvisning 

til kurset. Henvisninga sendes til samme adresse som til påmeldinga. 

Henvisninga må merkes med navnet på kurset: Rettigheter og muligheter. 

Er familien til behandling i spesialisthelsetjenesten i Klinikk for kvinner, barn og 

ungdom, trengst ikke henvisning. 

 

Påmelding  
 

Ved påmelding trenger vi disse opplysningene: 
- Navn på barnet, fødselsdato, diagnose, navn på foreldre/foresatte, 

adresse, telefon . 

Husk å merke påmeldinga med navnet på kurset. 

- Ring 71217360 eller send til: BUP poliklinikk, Helse Møre og Romsdal, 

Molde sjukehus, BUP, Knausensenteret Parkveien 84, 6407 MOLDE  

Er det noe du ønsker svar på fra oppsatte tema så gi gjerne tilbakemelding ved 

påmelding. Gi beskjed om det er spesielle hensyn vi må ta ved servering av 

brødmat til lunsj.  

 

Påmelding innan  04. november 2018. 

Opplæringa er gratis. 

 

Dersom du ikke kan møte på opplæringa må du avbestille snarest og senest 24 

timer før på telefon 71 21 73 60 

Dersom du ikke avbestiller blir du belasta med eit gebyr på kr 690/345.- 

 

Informasjon 
 

For nærmere informasjon ta kontakt med:  

- Kursansvarlig Elin Fladseth,  tlf 417 61076. 

- Lærings- og meistringssenteret (LMS), tlf 71 12 09 99.  


