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

Forståelse og behandling av
utfordrende atferd
Ca. en tidel av de med utviklingshemning som får tjenester, har utfordrende atferd. I praksisen
betyr det at atferden må begrenses mest mulig, helst ved å forebygge den, men om nødvendig
med tvang. Utfordrende atferd er et «utømmelig» tema: Fra tid til annen dukker det opp nye
personer som har det, i mer eller mindre alvorlig grad. En tjenestemottaker med utfordrende atferd
er gjerne en «venn for livet», det vil si at det er vanskelig «å få atferden helt bort». Derfor må vi
stadig må se etter best mulige metoder, og bedre måter å anvende dem på. Også letingen etter
årsaker til atferden er en kontinuerlig prosess som aldri kan avsluttes. Alle små forbedringer
hjelper. Så derfor: Velkommen til seminar om temaet! Etter en innledning om hvordan utfordrende
atferd kan forstås og behandles, og hva som kan være viktig å huske på, blir det en praktisk
gjennomgang av hvordan utfordrende atferd har blitt forstått og behandlet hos fem forskjellige
personer.

Seminaret avholdes fredag 22. mars, 2019, fra kl. 09.30-15.00
på Oppstad samfunnshus, Skjulstadvegen 281, 2100 Skarnes
Program for dagen:
09.00–09.30: Registrering og kaffe
09.30-10.15: Innledning v/ Børge Holden,
Sykehuset Innlandet HF
10.30-11.15: «Reduksjon av skadelig
overvekt hos kvinne med lett
utviklingshemning». Rita Larsen, Sykehuset
Innlandet HF
11.30-12.15: «Langvarig behandling av
selvskading og aggresjon hos ung og
etter hvert voksen kvinne med alvorlig
utviklingshemning». Børge Holden,
Sykehuset Innlandet HF
12.15-13.00: Lunsj (Odalens beste
baguetter)
13.00-13.45: «Behandling av tvangspreget
og ekstremt tidkrevende atferd hos ung
mann med moderat utviklingshemning og

autisme». Bjørn André Torve, Sykehuset
Innlandet HF
14.00-14.45: «"Tillitsavtalen", en enkel
atferdsavtale for å øke samhandling og
skoleoppmøte for kognitivt
normaltfungerende 13-åring». Trude
Hoksrød, Skedsmo kommune
14.45-15.00: Oppsummering og spørsmål.
(Det settes også av litt tid til spørsmål etter
hvert innlegg.)
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 15. mars. Ved spørsmål ta kontakt på
e-post eller på tlf.: 957 47 805. Besøk gjerne
facebooksiden til lokallaget eller
www.glomdal.atferd.no

