Oversikt over utdelte og oversatte fagverktøy i prosjektperioden
Navn på verktøy

Fellessamling
tema

Utdelt til
klinikernettverket

Utdelt til PHBU/HF
under lokale
kompetanseaktiviteter

Oversatt til norsk

Trafikklyset screening

1.samling

Ja

Ja, og referert til
www.seksuellatferd.no
hvor verktøyet er
tilgjengelig digitalt

Ja, av Birgit
Hegge/Hertervig
forlag/Rogaland

AIM & NSPCCs
Technology
Aassisted -HSB
Practice Guidance

3.samling

Ja

Nei.

Nei

Ja

Ja,
av V27/
prosjektledelse
(MJ/CN/ÅMS)

Nei, men referert til
www.seksuellatferd.no
hvor sjekkliste m.m. er
tilgjengelig

Ja,
av RVTS Vest i
samarbeid med
V27 ved ØG

Ja

Ja,

(original)

Planet Porno –
diskusjonsspill for
bruk med ungdom (J.
Hancock)

3.samling

PROFESOR
(J.B. Worling) –
sjekkliste

5.samling

Pubertet og
seksualitet –
undervisningopplegg
utarbeidet for barn og
unge med Asperger
syndrom og
høytfungerende
autisme
(Haarstad/Mathisen)
AIM behandling (ny
UK versjon 2019)

6.samling

(J. Guilhermino & C.
McCarlie)

AIM3
Utredningsmodellen
(ny versjon 2019)

(ettersendt)

(C. Carson)

Ja
(original)

Ja

Ja, planlagt
ferdigstilt for trykking
og RVTS kursing
innen mars 2022
(prosjektmidler)

av Autismeteamet/
PBU/Helse Bergen

Instruktørkurs
nov.2019 (UK
versjon) og norsk
versjon på
oppdateringskurs/
fellessamling
23.11.21

Instruktørkurs

(M. Leonard og S.
Hackett)

AIM under 12
(ny versjon 2019)

Må vurderes nytt
kurs for nettverk
når norsk versjon
foreligger.
Ja

Planlagt
oversettelse av
prosjektledelse/V27
m.fl.

7.samling

Ja, til de som
deltok på
instruktørkurset,
og eller på
oppdateringskurs/
fellessamling
23.11.21
Ellers blir den
utdelt på RVTS
kurs som f.eks.
klinikernettverket
og andre utvalgte
klinikere i
PHBU/HF tar som
skal ha
spisskompetanse
Ja, til de som
deltok på
instruktørkurset.
Ellers blir den
utdelt på RVTS
kurs som f.eks.
klinikernettverket
og andre utvalgte
klinikere i
PHBU/HF tar som
skal ha
spisskompetanse
Ja,
original til de som
deltok på
kurset/samlingen.
Bør vurdere nytt
kurs/utsendelse

Nei,
men informert om
verktøy og AIM kurs via
RVTS

Ja,

Nei,
men informert om
verktøy og AIM kurs via
RVTS

Ja,

Nei,
Men informert om
verktøy og eventuelt
kommende RVTS
kursing

Nei

V27/prosjektledelse
+ RVTS Nord (MJ,
EM og CBE)

V27/prosjektledelse
(MJ, EM)

Ja, - planlagt
ferdigstilt for trykking
og RVTS kursing
innen mars 2022
(prosjektmidler)

BOK: I møte med
krænker (Karin S.
Madsen, Danmark)

8. samling

The AIM Restorative
Practice and HSB
Assessment
Framework and
Practice Guidance

8.samling og
10.samling

9.samling

Ny versjon 2020
(V. Mercer

Barnardos (UK) –
arbeidsbøker for
behandling/samtaler
med jenter og gutter

når norsk versjon
er ferdig.
Ja, ble ettersendt
til alle i
klinikernettverket

Nei

Nei

Nei

Nei, men ble
orientert om på
begge de aktuelle
samlingene. Den
norske versjonen
bør vurderes
utsendt til
klinikernettverket
når den er klar for
trykking.

Nei

Nei

Ja, - planlagt
ferdigstilt for trykking
før utgangen av
2021
(prosjektmidler)

Ja, utsendt digitalt
til alle i
klinikernettverket

Nei

Nei

Nei

