
Seksjon utviklingshemming og autisme - SUA 
og Autismeavdelingen, Glenne regionale senter for autisme

inviterer til

Fagkonferanse
9. - 11. november 2022
Storefjell Resort Hotell - Gol

Vi har lagt bak oss noen strevsomme «Korona-år».
Derfor er det med stor glede vi endelig kan møtes igjen på Storefjell.

Konferansen retter seg mot de som har ansvar og oppgaver for personer med utviklings-
hemming og utviklingsforstyrrelser i kommunene. Konferansen 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 kommune-
ne og spesialisthelsetjenesten. Det faglige innholdet gjenspeiler utfordringer og problem-
stillinger knyttet til utredning, tilrettelegging og behandling for alle instanser.

Årets konferanse vil i tillegg til å ha behandling av psykiske lidelser på programmet, også gi
brukerstemmen en plass.

Fagkonferansen for kommuner, spesialisthelsetjenester, pårørende og andre interesserte
arrangeres i et samarbeid mellom Seksjon utviklingshemming og autisme - SUA, Blakstad
sykehus, Vestre Viken HF og Autismeavdelingen, Glenne regionale senter for autisme,
Sykehuset i Vestfold HF.

Med 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

Onsdag 9. nov.

Konferansen starter klokken 12:00  - Registrering og innsjekking fra klokken 10:00.

Åpning ved Irmeli Rehell Øistad, fagsjef, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold

«Må jeg eller kan jeg?»
Formålet med Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 er blant annet å forebygge at unødvendig tvang blir benyttet overfor enkeltpersoner med 
utviklingshemming, samtidig som man i enkelttilfeller kan benytte tvang for å hindre at vesentlig skade oppstår. I lys av dette kan man fort havne i 
dilemmaer som å bestemme over andre i deres eget hjem, hva skal man la brukeren bestemme selv og når må man gripe inn. Hvordan er det med 
brukerinvolvering i disse tilfellene? Etiske dilemmaer og erfaringer fra mange ulike tiltak.

Vegard Henriksen, spesialpedagog Autismeavdelingen, Glenne

«Vi satser for fullt»
Seksjon bolig, aktivitet og avlastning, Sandefjord kommune skal innføre Positiv atferdsstøtte (PAS) som felles fag- og verdigrunnlag. 
For å sikre implementeringen av PAS er det etablert et seksjonsovergripende fagteam. Fagteamet består av fem rådgivere og har to ulike funksjoner; 
PAS-team og kvalitetsteam. Den andre funksjonen, kvalitetsteamet, skal arbeide systematisk for å sikre at tjenestene er i tråd med anbefalinger og 
pålegg i veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming». 
Begge løftene er prosjektorganisert og har felles styringsgruppe. Vi forteller om vår satsning og våre ambisjoner!

Elisabeth Lohne Edvardsen, kvalitetsrådgiver og Anders Johansen, rådgiver, Sandefjord kommune

«Rigiditet og insistering på likhet»
For personer med utviklingshemming og/eller autisme vil rigid atferd og insistering på likhet skape utfordringer i samhandling og hverdagen. 
Hvordan vi forstår denne type atferd ut i fra et funksjonelt perspektiv vil kunne gi retning for å styrke personer med utviklingshemming og/eller 
autisme sin mestring av hverdagen.

Kenneth Larsen, PhD, Autismeavdelingen, Glenne og USN

«Om alvorlig vegring» – kan vi høre på den som vegrer?
For noen personer med autisme ser det ut til at vanlige oppgaver og gjøremål blir så krevende at de ikke kommer seg på skole, aktiviteter eller andre 
gjøremål, at reaksjoner på krav og forventninger blir voldsomme og sliter ut både personen selv og nærpersoner. 
Foredraget kommer inn på forståelse og behandling med eksempler fra den kliniske hverdagen. 

Elisabeth Wigaard, psykologspesialist, Kongsberg BUP, FACT, Vestre Viken

«Pårørendesenteret» – Digital forelesning
En presentasjon av nettstedet for pårørende - Pårørendesenter.no

Unn Birkeland, daglig leder, Pårørendesenteret

Torsdag 10. nov. 

«Brukers og pårørendes erfaringer sett fra pasient- og brukerombuds ståsted» 
Pasient- og brukerombudet hjelper pasienter, brukere og pårørende med råd, veiledning og bistand i møte med helsetjenesten. Som regel er det 
bruker, pasient eller pårørende som selv tar kontakt. Personer med psykisk utviklingshemming og eller autisme er en pasient- og brukergruppe som i 
liten grad selv tar kontakt. Hvordan best ivareta dem da? 

Torun Grinvoll, pasient- og brukerombud i Vestfold

«Hvem bestemmer hvilken pille jeg skal ta?»
Hvem vet hva som er pasientens beste? Hvordan ivareta medisinskfaglige, juridiske og etiske perspektiver i behandling med psykofarmaka hos 
pasient som ikke har samtykkekompetanse? Hva kreves egentlig for å kunne samtykke til behandling med psykofarmaka? Spørsmålene belyses med 
kliniske eksempler. 

Anne Karin Ullebø, overlege, PhD, Autismeavdelingen, Glenne

«Farer ved bruk av Benzodiazepiner – og erfaringer med reduksjon.»
Introduksjon og gjennomgang av behandling med benzodiazepiner mot atferdsvansker med fokus på uhensiktsmessige effekter, bivirkninger og 
risiko. Erfaringer og caseillustrasjoner.

Julia Skoglund, seksjonsoverlege - SUA

«Nevroutviklingsforstyrrelse eller psykisk lidelse?» 
Hvis vi vet hva som er vanlig, blir det lettere å skille mellom symptomer på nevroutviklingsforstyrrelse og psykisk lidelse.
Overlappende symptomatologi, utredning og behandlingsprinsipper.

Julia Skoglund, seksjonsoverlege SUA



PARALLELLE SESJONER torsdag

Parallell sal 1:

Lavaffektiv tilnærming 
Forebygging og håndtering av utfordrende atferd med lavaffektiv tilnærming. Kliniske erfaringer fra innleggelser med vekt på praktiske råd, med mål 
om å redusere bruk av tvang og makt.

Thor W. Tollefsen,  vernepleier med spesialutdanning – SUA

Angstbehandling i bolig 
Hvordan samle seg om en felles forståelse og praksis i hverdagen?
Med caseillustrasjoner fra SUA døgnavdeling.

Hanne Sundberg, pedagog med spesialutdanning - SUA

Brukerstemmen
«Skulle ønske noen spurte meg hva jeg vil?»  

Tom Erik Olavsbråten, Gol og Helene Gabrielsen, vernepleier med spesialutdanning – SUA

Kognitiv atferdsterapi som metode i behandling av mennesker med utviklingshemming
Med caseillustrasjoner fra SUA poliklinikk.

May Kristin Larsson, kognitiv terapeut, vernepleier - SUA

Parallell sal 2:

«Alle vet at eksponering virker ved angstlidelser», men gjør det egentlig det?
Autisme og OCD: En innføring i OCD-diagnostikk opp mot autisme. Prinsipper for skreddersøm av en eksponeringsterapi? Hva skal til for å lykkes?

Johanne Abildsgaard Dahlberg, psykolog, Autismeavdelingen, Glenne

«Autisme og traumer»
Hvorfor er man ekstra sårbar for traumer og traumereaksjoner? Kan mennesker med autismespekterforstyrrelser ha nytte av vanlig 
traumebehandling?

Juliane Andreassen, psykologspesialist, Autismeavdelingen, Glenne 

«Hva synes pasienten selv om nytten av psykoedukasjon ved autisme?» 
Mange personer med autismespekterforstyrrelser mottar psykoedukasjon som del av oppfølgning i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. Hvordan 

kan dette oppleves? Hva formidler pasient og pårørende selv? 

Mette van Nes, fagkonsulent, Autismeavdelingen, Glenne

«Ja, selvfølgelig skal jeg ha en vanlig jobb!» 
Mennesker med autismespekterforstyrrelser strever mer enn andre med å komme inn i ordinært arbeidsliv og å holde seg der. Hva skal til for å 
lykkes? Erfaringer fra Autismeavdelingen og Fønix AS i Vestfold. Fønix AS er tiltaksarrrangør for NAV Vestfold og tilbyr til sammen 19 øremerkede 
tiltaksplasser med oppfølgning til jobbsøkere med autisme.

Astrid Kristin Holm, fagkonsulent, Autismeavdelingen, Glenne og Lene Melsom, Jobbspesialist Fønix AS - autismeteam

Fredag 11. nov.

«Emosjonell utvikling hos mennesker med utviklingshemming og autisme»
Den emosjonelle utviklingen har historisk sett fått mindre fokus enn kognitive og adaptive ferdigheter. 
Her vil vi se nærmere på kartlegging og aktuelle tiltak.

Unni Winther, psykologspesialist og Linn Beate Ludvigsen, spesialpedagog- SUA

«Recovery og brukermedvirkning for mennesker med utviklingshemming og autisme»
Hvem vet hva som er til det beste for våre brukere? Å hjelpe brukeren med å leve med psykisk lidelse på sine premisser.

Unni Winther, psykologspesialist og Julia Skoglund, seksjonsoverlege - SUA

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.

Kostnad:
Prisen er kr. 3900,- i enkeltrom og kr. 3500,- i dobbeltrom pr. person
og inkluderer 2 overnattinger, alle måltider og konferanseavgift.

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

Vestre Viken HF,  Psyk. avd. Blakstad - SUA,
Postboks 800, 3004 Drammen.

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  15. OKTOBER 2022

Henvendelser om konferansen kan rettes til:

Stine Kristiansen, SUA    - stine.kristiansen@vestreviken.no    Tlf. 66 75 19 26.
Terje Wårheim, Glenne  - terje.warheim@siv.no                       Tlf. 33 03 64 50. 

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


