Velkommen til Autismespekterforstyrrelser – konferanse
Tromsø, 20.- 21.mai 2019

Vi har gleden av å invitere til konferanse i Tromsø, vi håper du har anledning til å delta!
Dato:

20.- 21. mai 2019

Sted:

Scandic Ishavshotel (Fredrik Langes gate 2)

Konferanseavgift:

kr. 1 990,- per person, som dekker deltakelse og servering
begge dager.

Overnatting:

I enkeltrom, kr. 1 250,- per døgn

Målgruppe:

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, da særskilt innen
habilitering og psykiatri – både de som arbeider med barn,
ungdom og voksne. Andre interessenter kan være ansatte i
primærhelsetjenesten og skoleverk.

Arrangør:

Regionalt fagnettverk; autisme, ADHD og Tourettes syndrom
(R-FAAT)

Godkjenninger:

Konferansen vil søkes godkjent av ulike fagforbund –/foreninger

Påmeldingsfrist:

26.april 2019. Påmelding er bindende.

Påmelding:

https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/ns6bnyywlt

OM FORELESERNE
Tony Attwood er en britisk psykolog som er verdenskjent for sitt arbeid med autisme. Hans
bøker inkluderer «Asperger syndrom: En veiledning for foreldre og fagfolk», som har blitt
oversatt til 20 språk og gir informasjon om diagnose, problemer med sosiale relasjoner,
sensoriske problemer, motorikk og andre typiske problemer som møter mennesker
med Asperger og deres nettverk.
Jon Fauskanger Bjåstad er psykologspesialist, og arbeider som forsker II og studieleder ved
RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge. Han har særlig kompetanse innen
kognitiv atferdsterapi, Asperger syndrom / tilstander innen autismespekteret og angstlidelser
hos barn og ungdom.
Maj-Britt Rocio Posserud avla medisinsk embetseksamen 1998 ved Gøteborgs UniversiteT.
Etter turnustjeneste og arbeid ved indremedisinsk avdeling på Haukeland, begynte hun i 2002
på doktorgradsprosjektet ”Epidemiology of Autism Spectrum Disorders”
Hun arbeider i dag som professor ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen.
Oddbjørn Løndal er universitetslektor ved RKBU Nord og administrativ leder for
De Utrolige Årene (DUÅ). Han er medlem i ulike internasjonale nettverk i forhold til bruk av
DUÅ - programmene for ulike målgrupper.

PROGRAM
Mandag 20.mai
Kl. 09:00

Registrering av deltakere åpner

Kl 11:00 – 11:20

Åpning av konferansen

Kl 11:20 – 12:00

Søvnvansker hos personer med autismespekterforstyrrelser
v/Jon Fauskanger Bjåstad

Kl 12:00 – 13:00

Lunsj

Kl 13:00 – 13:45

De utrolige årene (DUÅ) tilpasset ASF og ADHD v/Oddbjørn
Løndal.

Kl 13:45 – 14:00

Pause

Kl 14:00 – 14: 45

Autisme – sykdom, tilstand eller personlighet? v/Maj-Britt
Rocio Posserud

14:45 – 15:00

Pause

15:00 – 16:00

Autisme og komorbide psykiske symptomer v/Maj - Britt Rocio
Posserud

19:00 – 23:00

Middag

Tirsdag 21.mai
Kl 09:00 – 12:00

Cognitive Abilities: A different way of thinking and learning
profile v/ Tony Attwood

Kl 12:00 – 13:00

Lunsj

Kl 13:00 – 16:00

The profile of abilities in girls and women with ASD v/Tony
Attwood

Med forbehold om endring i programmet.

