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

Utfordrende atferd hos personer med
utviklingshemning og psykisk lidelse. Forståelse og
behandling
Utviklingshemning er et veldig spenn i intellektuell og daglig fungering, fra svært svak til nesten
normal fungering. Alt i alt er det neppe mer psykiske lidelser blant personer med
utviklingshemning enn blant personer uten utviklingshemning. Det er imidlertid vanskelig å stille
presise diagnoser hos de svakest fungerende, mens diagnoser hos høyere fungerende stilles
omtrent som hos normalt fungerende. Psykiske lidelser har vært brukt som forklaring på
utfordrende atferd, men det har ofte vært uklart hvordan psykiske lidelser kan bidra til utfordrende
atferd. Sammenhenger mellom psykiske lidelser og utfordrende atferd vil derfor bli drøftet. Det blir
gitt mange eksempler på slike sammenhenger, og på behandling av utfordrende atferd hos
personer med psykisk lidelse. De fleste eksemplene dreier seg om personer med lett
utviklingshemning, som kan ha mye felles med personer som «nesten har utviklingshemning».

Seminaret avholdes fredag 30. november, 2018, fra kl. 09.30-15.00 på
Oppstad samfunnshus, Skjulstadvegen 281, 2100 Skarnes
Program for dagen:
09.00–09.30: Registrering og kaffe
09.30–10.00: Innledning: «Psykiske lidelser
hos personer med utviklingshemning. Hva det
kan bety for utfordrende atferd?». Børge
Holden, Sykehuset Innlandet HF
10.00–10.45: «Behandling av voldelig atferd
hos mann med lett utviklingshemning og
emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse».
Bjørn André Torve, Sykehuset Innlandet HF
11.00–11.45: «Behandling av utfordrende
atferd hos ung mann med lett
utviklingshemming, ADHD, PTSD og rusutløst
psykose». Irene Kjærnstad, Sykehuset Innlandet
HF
11.45–12.30: Lunsj
12.30–13.15: «Behandling av alvorlig og
komplisert angst, og utfordrende atferd, hos
kvinne med lett utviklingshemning». Børge
Holden, Sykehuset Innlandet HF

13.30–14.15: «Behandling av utfordrende
atferd hos ung mann med lett
utviklingshemning og dyssosial
personlighetsforstyrrelse». Marius Bakken,
Sykehuset Innlandet HF
14.30–15.15: «Reduksjon av utfordrende atferd
gjennom evaluering av psykotropisk
medikasjon hos kvinne med lett
utviklingshemming og schizofreni». Tore
Korsgård, Mjøsen Bo og habilitering
15.15–15.30: Spørsmål, diskusjon og
avslutning
Seminaret koster 600,- (400,- for studenter).
Prisen inkluderer kaffe/te og enkel lunsj.
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 23.
november. Ved spørsmål ta kontakt på e-post
eller på tlf.: 957 47 805. Besøk gjerne
facebooksiden til lokallaget eller
www.glomdal.atferd.no

