Norsk Atferdsanalytisk Forening, lokallag Glåmdal og
Nes, inviterer til seminaret:

Forståelse og behandling av
utfordrende atferd hos mennesker med
utviklingshemning/autisme
Forståelse og behandling av utfordrende atferd hos mennesker med utviklingshemning og
eventuelt også autisme er i endring, som alt annet. Den skjer til dels på andre måter i dag enn for
en del år tilbake. Noen strategier er forlatt, noen har kommet til, mens noen «gamle» strategier er
temmelig holdbare. Hva som er «gangbart», bestemmes både av hva som er tilgjengelig av
effektive metoder, og ikke minst av etikk og lovverk. Innledningsvis trekker vi noen historiske linjer.
Deretter gir vi fem inngående eksempler på moderne behandling av utfordrende atferd som også
reiser viktige etiske og lovmessige spørsmål.

Seminaret avholdes 10. mars, 2017, på Kulturhuset Skogtun,
Konows veg 12, 2100 Skarnes

Program for dagen:
0900 – 0930: Registrering og kaffe.
0930 – 10.15: Innledning: ”Forståelse og
behandling før og nå”. Børge Holden,
Sjefspsykolog, Sykehuset innlandet, avdeling
for voksenhabilitering.
10.30 – 11.15: ”Behandling av alvorlig
tvangsatferd med selvskadende
konsekvenser”. Jonny Finstad, Daglig leder,
Mjøsen bo og habilitering.
11.30 – 12.00: : ”Reduksjon av ekstrem
«oppmerksomhetssøkende» atferd hos
ung mann med alvorlig
utviklingshemning”. Børge Holden,
Sjefspsykolog, Sykehuset innlandet, avdeling
for voksenhabilitering
12.00 – 12.45: Lunsj
12.45 – 13.15: ”Vektreduksjon hos mann
med lett til moderat utviklingshemming”.
Mona Nygård, Avdelingsleder i enhet for
Rehabilitering og Bistand, Sør Odal
kommune

13.30 – 14.00: ”Behandling av plaging av
naboer og ansatte for en mann med lett
utviklingshemming”. Stein Modig Andersen,
Spesialvernepleier, Sykehuset innlandet,
avdeling for voksenhabilitering
14.15 – 15.00: ”Behandling av nekting og
sterk utagering på skolen hos ung gutt
med autisme”. Ingrid B. Hvam, Kai-Ove
Ottersen og Ulf Larsen, Lørenskog kommune
15.00 – 15.15: Spørsmål, diskusjon og
avslutning
Seminaret koster 600,- (400,- for studenter).
Prisen inkluderer kaffe/te og enkel lunsj.
Registrering fra kl 09.00. Seminaret varer fra
kl. 09:30 til 15:15.
Bindende påmelding via e-post:
glomdal.nes@atferd.no. Oppgi deltaker sitt
navn, faktura informasjon og adresse. Ved
påmelding av flere, må alle navn oppgis.
Kontant betaling aksepteres. Påmelding
innen 3. mars. Ved spørsmål ta kontakt på
e-post eller på tlf. : 957 47 805. Besøk gjerne
facebooksiden til lokallaget eller på
www.glomdal.atferd.no

