
SAFO Telemark, Vestfold og Buskerud (SAFO TVB) er et samarbeidsforum mellom organisasjonene: Norges Handikapforbund 

(NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblindfødte (FNDB). 

 

Vestfold-Telemark og Buskerud (SAFO TVB)  

Konferanse 8. - 9. oktober 2021  
Sted: Quality Hotel River Station, Drammen 
 

Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81082192405?pwd=N1plSFpKZmRmZnNNSndIR01YRTRhQT09  
Konferansen er for deg som representerer SAFO i kommunale- og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede, i brukerutvalg 

ved helseforetak / rehabiliteringsinstitusjoner og i brukerutvalg ved NAV.  
 

Program 
Fredag: 

12.30- 13.30: Lunsj 
13.30: Velkommen v/styreleder i SAFO TVB Åse Jakobsen & koordinator Anna-Lisbeth Mikalsen  
Informasjon om SAFO organisasjonene: NHF, NFU og FNDB ved daglig leder i SAFO Janne Skei 

14.15: Pause 
14.30: «Inkluderende skole – mer enn festtaler» ved prosjektleder Sandra Borhaug, fylkesleder i NFU 

Møre, jurist, master i rettsvitenskap (spesialisering i barnerett) og jobber til daglig med barns rettigheter. 
15.30: Pause 

15.45: «En dukkert for alle!» Et kartleggingsprosjekt i regi av Kartverket og NHF. Ved prosjektleder Atle 
Haglund, tidligere regionleder i NHF Oslofjord Vest. 

16.15: Kommunens bruk av konsulenter og deres rådgivning knyttet til samlokalisering av boliger.  
Ved daglig leder i SAFO Janne Skei (tar for seg funn i egen masteroppgave). 

16.45: Pause 
17.00: Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) - Et likestillingsverktøy 

Mitt liv med BPA ved Tor Arne Høidal.  
BPA og kommuneøkonomi ved leder i rådet på Kongsberg Roar Høidal, NFU og interessepolitisk rådgiver i JAG. 

19.00: Middag 
 

Lørdag: 
09.00: Brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten – Hva innebærer det å være medlem i et 

brukerutvalg ved et helseforetak? 
Helsefellesskap – skal sikre innbyggerne gode helsetjenester: Spesialisthelsetjeneste vs 

kommunehelsetjeneste. Ved Rune Kløvtveit tidligere leder i regionalt brukerutvalg Helse Sør Øst 
Informasjon fra regionalt brukerutvalg i Helse Sør Øst Ved SAFOs representant Oddvar Jacobsen 

10.30: Pause med utsjekk 

11.00: Praktisk arbeid i råd og utvalg med utgangspunkt i mandatet  

Ved styreleder i SAFO TVB Åse Jakobsen. 

Hva sier ditt mandat om arbeidet i rådet eller utvalget du representerer i? Ta gjerne med mandatet fra 

rådet eller utvalget du representerer i, til konferansen. 

11.30: Pause 

11.45: Hvordan kan vi sette likestilling og menneskerettigheter på dagsorden i de foraene vi deltar i? 

Innledning ved daglig leder i SAFO Janne Skei, deretter arbeid i grupper.  

Oppsummering av konferansen & takk for nå.  

13.00: Lunsj  

 

https://us06web.zoom.us/j/81082192405?pwd=N1plSFpKZmRmZnNNSndIR01YRTRhQT09

