
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Wigaard er psykologspesialist i klinisk nevropsykologi, ansatt ved Regionalt Senter for 
utviklingshemmede, Psykiatrisk avdeling på Sykehuset Buskerud, VVHF. Hun har tidligere arbeidet ved 
DPS på Kongsberg Sykehus, habiliteringsavdelingen Sykehuset Buskerud og Nevropsykologisk avdeling 
ved Ullevål universitetssykehus. Wigaard har vært medredaktør for fagboken Aldring og 
utviklingshemming, og har ledet forskningsprosjektet «Demens og aldersforandringer hos personer med 
utviklingshemming». 

 

Trine Lise Bakken er forsker PhD / cand.san. og psykiatrisk sykepleier. Hun leder Regional 
kompetansetjeneste ved Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning / autisme, PUA, ved Oslo 
universitetssykehus HF. Ved siden av mer enn tyve års klinisk praksis, har hun publisert en rekke artikler i 
internasjonale og nasjonale tidsskrifter og har vært redaktør / medredaktør for fire fagbøker om psykiatri 
og utviklingshemning. 

 

Sylvia Johansson er mor til en voksen mann som har vært pasient i Regional seksjon for psykiatri, 
utviklingshemning / autisme, PUA. 

 

Trine Elisabeth Iversen er psykolog under spesialistutdanning i klinisk psykologi. Hun er ansatt ved 
Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning / autisme, PUA, ved Oslo universitetssykehus HF. Hun 
har tidligere arbeidet som pedagogisk-psykologisk rådgiver med en spesialisert funksjon overfor barn og 
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unge med funksjonshemninger. Hun har også erfaring som miljøarbeider fra ulike typer boliger for 
mennesker med utviklingshemning. 

 

Arvid Nikolai Kildahl er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og er spesialist i klinisk 
voksenpsykologi. Han arbeider til daglig ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA), 
Oslo universitetssykehus. Han har tidligere arbeidet i habiliteringstjenesten for barn og unge og ved 
psykosepoliklinikk i psykisk helsevern for voksne. Kildahl har videreutdanning i traumebehandling og 
underviser ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 

 

Kim Berge er vernepleier med videreutdanning i habilitering og rehabilitering, fordypning i krevende 
atferd, og master i funksjonshemming og samfunn. Han har arbeidet med personer med 
utviklingshemming / autisme i flere år som miljøterapeut i Trondheim kommune og som fagkonsulent i 
Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag. Siden 2007 ansatt som rådgiver ved NAKU, nestleder 
siden 2013. Berge har publisert nasjonalt og internasjonalt om temaet utviklingshemming og utfordrende 
atferd. Han er redaktør for nettstedet naku.no.  

 

Jane Hellerud er vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Hun har vært ansatt ved 
Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA), Oslo universitetssykehus siden 2004, som 
ledende miljøterapeut i døgnpost 1. Hun har blant annet ansvar for fagutvikling i døgnpost 1. Hellerud 
har allsidig erfaring med mennesker med utviklingshemning / autisme, også fra kommunale tjenester. 
Hun er spesielt opptatt av kompetanseheving i det miljøfaglige arbeidet i PUA, samt i 
kompetanseoverføring til miljøer der pasientene bor.  

 

Maria Hagen Engebretsen er psykiater og overlege ved Regional seksjon psykiatri, 
utviklingshemning/autisme (PUA), Oslo universitetssykehus, hvor hun har vært ansatt i tre år. Hun er 
overlege på poliklinikken ved PUA. Hun har tidligere erfaring fra akuttpsykiatri og geriatri. Tidligere har 
hun arbeidet som fastlege og legevaktslege. Engebretsen har studert to år ved institutt for psykoterapi.  
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