Fagkurs

Å være voksen med en sjelden
diagnose og utviklingshemning
Torsdag 31. mars 2016

08.30 – 09.00

Registrering på Frambu og oppkobling av videostudioer

09.00 – 09.15

Velkommen
Lise Beate Hoxmark, seniorrådgiver, Frambu

09.15 – 10.00

Å bli eldre med en sjelden diagnose som innebærer
utviklingshemning – Hva tror vi at vi vet?
Lise Beate Hoxmark

10.15 – 11.00

Helse, fysisk aktivitet og ernæring – hva sier forskningen?
Marianne Nordstrøm, klinisk ernæringsfysiolog, Frambu

11.15 – 12.00

Modeller og metoder for helsefremmende tjenester
Marianne Nordstrøm

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.45

Utviklingshemming og kognitiv overbelastning i
livsløpsperspektiv; sårbarhet og prinsipper for
tilrettelegging
Elisabeth Wigaard, psykologspesialist, klinisk nevropsykologi,
Vestre Viken, Psykiatrisk avdeling Lier, spesialseksjon for
utviklingshemming og autismediagnoser, SUA

14.00 – 14.45

Forelesningen fortsetter
Elisabeth Wigaard

15.00 – 15.45

I hvilken grad kan en turnusordning bidra til god
tjenesteyting? – Eksempler fra evaluering av langturnus i
bofellesskap i Bodø kommune, for personer med
sammensatte funksjonsvansker
Anne Liv Engbråten, klinisk vernepleier, Nordlandssykehuset i
Bodø, Habiliteringsteamet for voksne

15.45 – 16.00

Oppsummering og avslutning
Lise Beate Hoxmark

Forelesere
Marianne Nordstrøm, klinisk ernæringsfysiolog, PhD,
Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Hun har i sitt doktorgradsarbeid
jobbet med å kartlegge fysisk aktivitet, ernæring og risiko for hjerte-karsykdom
hos ungdom og voksne med Prader-Willis syndrom, Williams syndrom og Downs
syndrom. Dette er tilstander som er assosiert med mild utviklingshemming.

Elisabeth Wigaard, psykologspesialist, klinisk nevropsykologi,
Vestre Viken, Psykiatrisk avdeling Lier, spesialseksjon for utviklingshemming og
autismediagnoser, SUA. Hun har også en stilling ved nasjonalt kompetansesenter
for nevroutviklingsforstyrrelser og hyper-somnier, NEVSOM. Hun har tidligere
erfaring fra nevropsykologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus,
habiliteringsavdelingen ved Drammen sykehus og DPS på Kongsberg. Hun er én
av to redaktører for læreboken ”Aldring og utviklingshemming” og har skrevet
kapitler i to bøker om utviklingshemming og psykisk lidelse.

Anne Liv Engbråten, klinisk vernepleier/ cand.scient,
Nordlandssykehuset i Bodø, Habiliteringsteamet for voksne.

Lise Beate Hoxmark, seniorrådgiver
Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Hun har tidligere hatt
lederstillinger i Stiftelsen Signo og Innvandreretaten i Oslo kommune og har vært
konstituert i lederstillinger på Frambu. For tiden leder hun Frambus
forskningsprosjekter Svært sjeldne kromosomavvik – en kartleggingsstudie av to
sjeldne diagnoser og Kartlegging 30+ om aldring ved to sjeldne diagnoser.

Målgruppe
Fagpersoner som arbeider med voksne med en sjelden diagnose som innebærer utviklingshemning.
Pårørende er også velkomne til å delta på fagkurset.
Kursavgift
Kr. 500,- som inkluderer mat og materiell. For pårørende er deltakelse gratis.
Videokonferanse
Frambu overfører fagkurset via videokonferanse uten kostnader. Deltakere i studioene kan stille spørsmål
og kommentere på lik linje med deltakerne på Frambu. Spørsmål om
videokonferanse rettes til Berit Hundal på e-post beh@frambu.no. Noe du

lurer på?
Ta kontakt med oss på e-post: fagkurs@frambu.no.

