Regionalt senter for utviklingshemmede og
Glenne regionale senter for autisme
inviterer til

Fagkonferanse
12-14 november 2014
Storefjell Resort Hotell - Gol
Fagkonferansen for kommuner, spesialisthelsetjenester, pårørende og
andre interesserte i Helse Sør-Øst arrangeres i et samarbeid mellom
Regionalt senter for utviklingshemmede, Psyk. avd. Lier, Vestre Viken HF
og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold HF.

Konferansen retter seg mot de som har ansvar og oppgaver for personer med
utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser i kommunene, men vil også være nyttig for
foreldre, pårørende eller andre som direkte eller indirekte er i befatning med fagfeltet.
Konferansen er en arena for møte mellom brukerorganisasjoner og fagpersoner i
kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det faglige innholdet gjenspeiler utfordringer
og problemstillinger knyttet til utredning og tiltak som alle er opptatt av, uansett om vi
er foreldre/ pårørende, om vi jobber i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten.
De regionale sentrene satser på fagutvikling og kompetansespredning i alle kommuner i
det regionale helseforetaket, og konferansen er et ledd i denne satsingen.
Med tematiske bidrag også fra våre samarbeidspartnere har vi satt sammen et allsidig
og spennende program.
Vi håper deltakerne får noen inspirerende dager på Storefjell.

Program
Onsd. 12. nov. PLENUMSSESJON
10.00 – 12.00:

Registrering og innsjekking.

12.00 – 12.15:

Åpning v/avd. sjef Heidi Taksrud, Psyk.avd. Lier, Vestre Viken HF.

12.15 – 13.30:

Hjernens anatomi, biologi og funksjon –
hvorfor er vi som vi er og gjør som vi gjør?
Per Brodal, Universitetet i Oslo

13.30 – 14.30:

Lunsj.

14.30 – 15.30:

Hjernens anatomi, biologi og funksjon … forts.

15.30 – 15.45:

Pause.

15.45 – 16.30:

Kognitiv overbelastning hos personer med utviklingshemming og autisme.

16.30 – 17.00:

Kaffepause.

17.00 – 17.45:

Kognitiv overbelastning. …forts.

19.30:

Middag.

Elisabeth Wigaard, Regionalt senter for utviklingshemmede.

Torsd. 13. nov. PLENUMSSESJON
09.00 –09.40:

Er det mulig å ta feil av omsorgssvikt og autisme hos barn oppvokst i Norge?

09.40 – 09.50:

Pause.

09.50 – 10.30:

Er det mulig å ta feil av …forts.

10.30 – 10.45:

Pause.

10.45 – 11.30:

”Ikke bare si det er et spill, for det er noe”

11.30 – 11.45:

Pause.

11.45 – 12.30:

Oppfølging og behandling av utfordrende atferd hos en mann
med utviklingshemming og autisme.
- en casepresentasjon.

På 1990-tallet så vi sjokkerende nyhetsinnslag fra institusjoner i Romania om konsekvenser av
elendig omsorgforhold. Gjennom et kasus vil vi belyse at tilknytningsforstyrrelse kan være en aktuell
problemstilling også i Norge.
Ola Brønstad og Siri Røren, Glenne regionale senter for autisme.

Goffmaninspirert casestudie av sosial identitet og utfordrende atferd i et bofellesskap for
utviklingshemmede.
Per-Christian Wandås, Regionalt senter for utviklingshemmede.

André Jensen, Roger Jonasson og Daniel Haugli, Bærum kommune.

12.30 – 13.30:

Lunsj.

Parallell 1:

Parallell 2:

13.30 – 14.15:

Tidlig og intensiv opplæring basert på

Vondt eller vanskelig?

14.15 – 14.30:

Pause.

14.30 – 15.15:

15.15 – 15.30:
15.30 – 16.15:

atferdsanalyse - den tidlige fasen.
Oppstart.
Alvdis Roulund,
Glenne regionale senter for autisme.

Tidlig og intensiv opplæring … forts.

For syk for eget hjem?

Kartlegging av barnets ferdigheter.

Kasuspresentasjon om utfordringer knyttet til
tilrettelegging i eget hjem for en person med genetisk
syndrom i kombinasjon med psykisk lidelse.
Jon Olav Skavhaug og Camilla N. Fossli,
Regionalt senter for utviklingshemmede.

Pause.
Tidlig og intensiv opplæring … forts.

Tidlige opplæringsprogrammer og
– prosedyrer.

16.15 – 16.45:

Kaffepause.

16.45 – 17.30:

En suksesshistorie fra virkeligheten.

17.30 – 17.45:

Utfordringer knyttet til å skille mellom fysisk smerte
og psykisk lidelse.
Wenche Amundsen, Lier kommune og Monica
Dønnum, Regionalt senter for utviklingshemmede

Foreldrene til en jente med ASD forteller en
historie om betydningen av foresattes innsats
gjennom et forløp fra mistanke om vansker til
skolestart.

Ups and Downs med Down Syndrom:

Hvordan er det å være familie, søsken og foreldre
til Fredrik som har Down Syndrom? Fredriks far gir
oss et lite innblikk i Ups and Downs gjennom 10 år
som familie.
Pål-Erik Ruud

”Det er jammen meg skremmende at dere er
så treige i hue!”

Betraktninger rundt utredning, behandling og
videre oppfølging av ung kvinne med utviklingshemming, autisme og tourettes syndrom.
Helene Gabrielsen og Rita Auke.
Regionalt senter for utviklingshemmede.

Pause.
PLENUMSSESJON

17.45 – 18.30:

Presentasjon av resultater fra utviklingen av et foreldreprogram for foreldre til ungdom med ASF

20.00:

Middag.

Fred. 14. nov.

Vegard Henriksen og Terje Wårheim, Glenne regionale senter for autisme.

Parallell 1:

09.00 – 09.45: Hva skal vi gjøre?

Han hyler og skriker – hele tiden…
Anders Johansen, Glenne reg. senter
Hege Bratland Thomter, Horten kommune

Parallell 2:

I forkant og godt forberedt.

Nina Vetvik, Glenne regionale senter for autisme,
Monica Ekeberg, Anette Henriksen og Wenche
Terjesen, Nøtterøy kommune.

09.45 – 10.15: Pause og utsjekking.
10.15 – 11.00: Fra 100 – 10, og litt tilbake igjen

- en casepresentasjon.

Anders Johansen, Glenne reg. senter
Siri Taxbro, Øystein Djupnes og Jeanine Aaby,
Aleris Ungplan & BOI, avd. Bleiker

Psykoedukasjon - et redskap for empowerment.
Mette Holme Van Nes og Kristin Utgård,
Glenne regionale senter for autisme og
Anne Beate Backe, Signo Grantoppen as.

Arrangøren forbeholder seg retten til endringer i programmet!

PRAKTISK INFORMASJON OM PÅMELDING.
Invitasjonen sendes kommuner, spesialisthelsetjenester, fylkesmenn,
NFU og autismeforeninger i Helse Sør-Øst.

Overnatting på hotellet:
Prisen for overnatting er kr. 3000,- i enkeltrom og kr. 2600,- i dobbeltrom
pr. person og inkluderer 2 overnattinger og alle måltider.
På bakgrunn av forventet stor pågang har vi dessverre ikke mulighet til å
tilby dagpakker.
NB!: Hver enkelt deltaker betaler direkte til hotellet.
Husk bekreftelse fra arbeidsgiver dersom faktura skal sendes.

Oppdatert informasjon om
konferansen vil finnes på
www.glennesenter.no

TRANSPORT
For de som kommer med
tog til GOL – vil
busstransport til Storefjell
kunne avtales direkte med
hotellet. Tlf. 32 07 80 00

BINDENDE PÅMELDING TIL KONFERANSEN KAN SENDES TIL:
E-post: reg.senter@online.no
Vestre Viken HF, Regionalt senter for utviklingshemmede,
Psyk. avd. Lier, Pb. 135, 3401 Lier.
Telefax: 32 86 14 40

Vi ber om at påmelding primært sendes pr. e-post.

reg.senter@online.no

Påmelding må inneholde navn og fullstendig jobbadresse for alle påmeldte.
I tillegg må ønske om dobbeltrom beskrives.
Dersom det meldes på flere deltakere samtidig, vil bekreftelse på mottatt påmelding kun sendes til
e-mailadressen påmeldingen er sendt fra, og ikke til hver enkelt.

PÅMELDINGSFRIST 26. OKTOBER 2014

Henvendelser om konferansen kan rettes til:
Bjørn Hillestad, Reg. senter for utv. hem.
Tlf. 32 86 14 10.
Tom Rørby, Glenne reg. senter for autisme. Tlf. 33 03 68 50.

