Seksjon utviklingshemming og autisme - SUA
og Glenne regionale senter for autisme
inviterer til

Fagkonferanse
7-9. november 2018
Storefjell Resort Hotell - Gol
Fagkonferansen for kommuner, spesialisthelsetjenester, pårørende og
andre interesserte arrangeres i et samarbeid mellom
Seksjon utviklingshemming og autisme - SUA, 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.
Begge sentrene satser på fagutvikling og
kompetansespredning i kommunene 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 spennende og inspirerende dager på Storefjell.

Program
Onsd. 7. nov.

Konferansen starter klokken 12:00 - Registrering og innsjekking fra klokken 10:00.
Velkommen.
- Åpning ved Jon Anders Takvam, Fagdirektør ved SIV HF.
«Hjelp – må vi dele?» - Fra 2 tanker til 1 prosjekt
Historien om hvordan Nedre Eiker og Drammen kommune slo seg sammen og utviklet kompetanseprosjektet «Målrettet miljøarbeid og
Hverdagsmestring». Våren 2018 ble også Svelvik kommune inkludert i prosjektet og grunnlaget for et viktig interkommunalt samarbeid i forkant av
«Nye Drammen’s» kommunesammenslåing er lagt.

Torunn Fjære, Nedre Eiker kommune og Evelyn Skalstad, Drammen kommune
«Finne skam og flytte skam»
Gjennomgang av studier finner høy forekomst av opplevd skam, som i opplevd sosial avvisning, ydmykelser, fordommer og diskriminering hos
personer med utviklingshemming. Foredraget ønsker å sette fokus på temaet, på sammenhengen med psykisk helse generelt og psykiske
tilleggslidelser spesielt, samt se litt nærmere på hva som kan gjøres for å redusere eller flytte skam.

Elisabeth Wigaard, SUA
Psykoedukasjon- et redskap for empowerment for mennesker med autismespekterforstyrrelse?
Christine Dahl og Mette Holme van Nes, Glenne
Hallingkastet - del 2: - Et interkommunalt samarbeid om kompetansehevende tiltak.
Hvor langt har vi kastet?
Kommunene må klare mange flere spesialistoppgaver selv, dette skaper utfordringer for små kommuner. I 2016 ble Hallingdals interkommunale
ressursteam for ASF opprettet som et prosjekt, og vi gjennomførte en kompetansehevingspakke fra Glenne og SUA.

Berit Neslein, Hol kommune og Rita Johnsen, Hemsedal kommune
«Uten en rød tråd»
Lågen Revyteater, en gruppe teaterglade mennesker som har sitt daglige virke ved Lågen Arbeidstjenester. Foredraget viser hvordan de har gått
fram for å få personer med ulike funksjonshemminger til å lage og fremføre revyer foran et stort publikum. Det blir smakebiter fra forestillingene og
intervjuer med deltagerne om hva som er viktig for dem.

Geir Vigdal Askim og Gry Christensen, Lågen Arbeidstjenester

Torsd. 8. nov.
ASF i skolen: Individualiserte og systemiske tilnærminger.
En presentasjon av Prosjekt om Autismespekterforstyrrelser initiert og driftet av PPOT Ringerike og Hole.
Prosjektet ble startet som følge av at det synes å være en økning av ungdom med diagnose innenfor autismespekteret i videregående opplæring. Vi
opplevde at dette medførte noen nye utfordringer både i PPOT og skolen for å ivareta disse ungdommene godt nok. Det var behov for bedre
kompetanse om diagnosen, om komorbide vansker, om tilretteleggingsbehov – og muligheter.

Karl-Petter Endrerud, PPOT i Ringerike og Hole og Heidi Marie Høydal, Prosjektleder
Hvem kan bestemme hva om meg og mitt liv?
Hva kan verge, mamma, pappa eller tjenesteytere «egentlig bestemme» i livet til mennesker med utviklingshemming? Spørsmålet burde kanskje
vært lett å svare på, men blir ofte vanskelig. Kan jussen gi oss noen svar?

Bente Alvestad, Fylkesmannen i Buskerud
Henvisningskompetanse; Hva er det?
Henvisning til spesialisthelsetjenesten gjøres vanligvis av fastlege eller psykolog i kommunen. Henvisningens innhold avgjør om det utløses rett til
tjenester i spesialisthelsetjenesten eller ikke, og hvilken frist det skal være for behandlingsstart i spesialisthelsetjenesten. I denne forelesningen tas
det utgangspunkt i eksempler på henvisninger som mottas i en spesialisthelsetjeneste og hvordan vurderinger kan foregå.

Terje Wårheim og Arne Terje Gulbrandsen, Glenne
Emma MeDLiv
Emma MeDLiv er en leilighet der mestring, sosial deltagelse og livskvalitet står i sentrum for personer med utviklingshemming.
Målet med leiligheten er å inspirere personer med nedsatt funksjonsevne, pårørende og fagpersoner til å prøve ut frihets- og velferdsteknologi som
kan bidra til mestring av dagligdagse gjøremål.

Sarhad Solaimani, Avdelingsleder Emma MeDLiv , Bærum kommune

PARALLELLE SESJONER torsdag
Parallell sal 1:
Forsterkerkartlegging.
Presentasjonen omhandler metoder for kartlegging og utprøving av mulige forsterkere, med sikte på å optimalisere læring.

Alvdis Roulund og Tom Harald Myrene, Glenne
«Hvordan sette en bipolar lidelse diagnose på 2 uker» og «Når det svinger og blir rock’n roll»
To korte kasuspresentasjoner om å kjenne igjen og behandle bipolar affektiv lidelse hos mennesker med utviklingshemming.

Roger Jonasson og Monica Stolen Dønnum, SUA
Store høvding, ikke skvis hardere!
Tiltak som innebærer tvang er noen ganger nødvendig, behovet kan være langvarig og det kan være vanskelig finne andre tygge og effektive
løsninger. I møte med motstand kan vi oppleve det som nødvendig å benytte mer tvang. Vi vil se nærmere på noen ulike eksempler der man har
lykkes med å redusere bruk av tvang.

Anne Bratland og Aina Weimo, SUA
«Sommerfugler i magen…»
Angst og fobier er ikke uvanlig – en del av disse utfordringene kan løses raskt og effektivt, ved riktig fremgangsmåte. I denne presentasjonen går vi
gjennom en intensiv og strukturert eksponeringsbehandling for angst – hvor vi gir et innblikk i hvordan slik behandling planlegges og gjennomføres.

Monica Stolen Dønnum, SUA og Anders Johansen, Glenne

Parallell sal 2:
«Jeg er noe helt spesielt!»
Samtaleoppfølging for mennesker med autismespekterforstyrrelser basert på en psykoedukativ tilnærming (Vermeulens psykoedukasjonsprogram)
Del 1 Teoretisk gjennomgang.
Del 2 Eksempler fra vår kliniske erfaring med bruk av samtalemanualen; ”Jeg er noe helt spesielt”, og andre verktøy i møte med målgruppen.

Christine Dahl og Mette Holme van Nes, Glenne
Hvem kan bestemme hva om meg og mitt liv del 2 - Kan vi snakke om det?
Jussen gir oss noen svar, men spørsmålet er ikke bare juridisk. Sosiale faktorer som relasjon, kultur og hvordan vi snakker om dette kan ha mye å si.
Drøfting av eksempler fra klinikk.

Monica Stolen Dønnum, SUA
Hvorfor gjør du sånn da?
Funksjonell kartlegging i hverdagen.
Funksjonell kartlegging gjøres for å prøve å finne årsaken til f. eks utfordrende atferd. Innlegget gir en praktisk innføring i hvordan funksjonell
kartlegging kan brukes i hverdagen når du jobber med mennesker med ulike utfordringer.

Vegard Henriksen og Kristin Utgård, Glenne

Fred. 9. nov.
«Pappa er gæern»
1.januar 2010 fikk barn som pårørende lovfestede rettigheter om rett til informasjon og nødvendig oppfølging. I dag finnes det barneansvarlige ved
de fleste avdelinger i spesialistheIsetjenestene, og barn som pårørende er mer i fokus enn tidligere. Allikevel kan det være greit med en tankevekker!
I dette foredraget møter dere Lisa og Anders som forteller om sine fedres psykiske sykdom. Historiene de deler er tøffe, usminka og ment for å skape
ettertanke.

Lisa og Anders – pårørende av psykisk syke fedre.

Konferansen avsluttes kl. 11:00.

Arrangøren forbeholder seg retten til endringer i programmet!

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

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

Kostnad:
Prisen er kr. 3400,- i enkeltrom og kr. 3000,- i dobbeltrom pr. person
og inkluderer 2 overnattinger , alle måltider og konferanseavgift.

Etter konferansen vil det
også legges ut handouts
fra forelesningene.

NB!: Hver enkelt deltaker betaler direkte til hotellet.
Husk bekreftelse fra arbeidsgiver dersom faktura skal sendes.

BINDENDE PÅMELDING SENDES TIL:
E-post: sua@vestreviken.no

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

Vestre Viken HF, Psyk. avd. Blakstad - SUA,
Postboks 800, 3004 Drammen.
Telefax: 66 75 19 30

Vi ber om at påmelding sendes pr. e-post. sua@vestreviken.no

Påmelding må inneholde navn og fullstendig jobbadresse for alle påmeldte.
I tillegg må ønske om å dele rom 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 2018

Henvendelser om konferansen kan rettes til:
Stine Kristiansen, SUA.
Arne Terje Gulbrandsen, Glenne.

Tlf. 66 75 19 26.
Tlf. 33 03 64 52.

