
  

Velkommen til opplæringsprogrammet 
 

Opplæringsprogrammet koster 3 500, totalt for begge ukene, 

inklusiv lunsj, og veiledning etter undervisningsbolkene. 

Påmelding innen fredag 26. oktober 2018 - via Læringsportalen. 
Læringsportalen er en elektronisk tjeneste for påmelding. Eksterne brukere må 
registrere seg med egen brukerID hos Helse Vest på følgende link 
https://www.laeringsportalen.no/Login for å få adgang  
Du finner kurset under JDPS i Kurs-katalogen via Læringsportalen. 
Du finner også en brukerguide på www.jdps.no.  

Du kan ta kontakt med Einar Steen Jakobsen ved FoU om du trenger hjelp. 

einar.steen.jakobsen@jdps.no  

Det vil bli lagt til rette for at en kan betale halvparten av kursavgiften før 

årsskifte og halvparten rett etter. 

Opplæringsprogrammet  

”Åpen dialog i nettverksmøte”  

avholdes i Klepp kommune,  

i Sirkelen, Olav Hålands veg 8. 

Ved behov for ytterligere informasjon, kontakt bjarne.lemvik@jdps.no  

- tlf. 905 98 031 

 

 
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS 

Org.nr: 996 380 041 

Telefon/fax: 51 77 69 Adresse: Austbøvegen 16, 4340 Bryne 

www.jdps.no - post.jdps@ihelse.net 

 

 

Opplæringstilbud ved Jæren DPS 2018: 

«Åpen dialog i nettverksmøte»   

– skolering av nettverksmøteledere 

2 ukesamlinger; 12.11. - 15.11. 2018 og 4.2. – 7.2. 2019  

Veiledning i perioden etter ukesamlingene 
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Program 1. uke: 12.11. – 15.11. 2018, 08:30-1500 
 

Man 12.11.  Åpning ved direktør Nina Bolme Steinsholt 

 Egen erfaring med nettverksmøte  

 Dette er et nettverksmøte – representanter fra 
Nettverksforum for Åpen dialog rollespiller. 

 Presentasjon av deltakerne og deling av forventninger 

 Teori og praksis ved Ulla Rosengren  

 Refleksjon over dagen 

Tirs. 13.11.  Retribalisering 

 Teori og praksis ved Ulla Rosengren  

 Øvelser  

 Refleksjon over dagen 

Ons. 14.11.  Retribalisering 

 Øvelse på nettverksmøter 

 Hva er forskjellen på Åpen dialog i nettverksmøter og 
andre møter, Marit Hedland Li 

 Refleksjon over dagen 

Tors. 15.11.  Retribalisering 

 Øvelser 

 Indre dialog ved Per Arne Lidbom 

 Øvelser og refleksjon 

 Refleksjon over dagen 

Fre. 16.11. Individuell refleksjon (skjer på egen arbeidsplass): 

 Hva har jeg lært denne uken? 

 Hva kan jeg bruke det til? 

 Hvordan kan dette implementeres på min arbeidsplass  

 

Program 2. uke: 4.2. - 7.2. 2019, 08:30-1500 
 

Man. 4.2.  Retribalisering 

 Hva har skjedd siden sist? Hva har vi lært? 
Marit Hedland Li 

 Teori og praksis ved Ulla Rosengren  

 Øvelser  

 Refleksjon over dagen 

Tir. 5.2.  Retribalisering 

 Teori og praksis ved Ulla Rosengren  

 Øvelser 

 Refleksjon over dagen 

Ons. 6.2.  Retribalisering 

 Øvelser 

 Presentasjon fordypningsoppgave videreutdanning 
psykisk helse  
Hege Fjordholm og Annbjørg Hatlen 

 Presentasjon av master: Asbjørg Undheim 

 Presentasjon om hvordan vi arbeider med nettverksmøter 
på Jæren – Nettverksforum 

 Refleksjon over dagen 

Tors. 7.2.  Retribalisering 

 Øvelser 

 Egen erfaring med nettverksmøter  

 Erfaring med å bruke Åpen dialog  

 Refleksjon over dagen 

Fre. 8.2. Individuell refleksjon (skjer på egen arbeidsplass): 

 Hva har jeg lært denne uken? 

 Hva kan jeg bruke det til? 

 Hvordan kan dette implementeres på min arbeidsplass  
Det tas forbehold om at det kan bli endringer i programmet  
Det blir veiledning i perioden etter undervisningsukene 

 
 

 


