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

Hvordan kan vi hjelpe brukere
som er på grensen mellom å bestemme selv
og å bli bestemt over i hverdagen?
«Gråsonen» mellom de som har utviklingshemning og ikke, er stor. Den omfatter alt fra
veltilpassede personer med lett utviklingshemning, og IQ ned mot 50, til personer som ikke har
utviklingshemning, men lavt evnenivå. Alle kan også ha andre vansker, og har til felles at de ikke
klarer seg helt selv. Utviklingshemning er avgjørende for om kapittel 9 gjelder, og viktig med tanke
på vergemål, blant annet. Forskjeller i muligheter for bruk av virkemidler kan medføre at personer
med utviklingshemning klarer seg bedre enn personer som ikke har utviklingshemning, men som
står mer alene. Det kan avgjøre om personen begår overgrep, begås overgrep mot, kommer i
økonomisk uføre, får en dårlig omsorgssituasjon, og mange andre forhold som påvirker egen og
andres livskvalitet. Etter en eksempelrik gjennomgang av temaet blir det gitt enda mer inngående
eksempler.

Seminaret avholdes fredag 25. oktober, 2019, fra kl. 09.30-15.15 på
Sander samfunnshus, Hærnesvegen 130, 2116 Sander

Program for dagen:
09.00–09.30: Registrering og kaffe
09.30–10.15: «Hva og hvem handler dette
om?». Børge Holden, Sykehuset Innlandet HF
10.30–11:15: «Hva og hvem handler dette
om?». Børge Holden, Sykehuset Innlandet HF
11.30-12.15: «En samling eksempler på hva og
hvem». Børge Holden, Sykehuset Innlandet HF
11.45–12.30: Lunsj. (Odalens mest delikate
baguetter)
12.30–13.15: «Eliminering av vesentlig skade
og økt livskvalitet ved hjelp av mindre
selvbestemmelse og et kapittel 9-vedtak».
Janne Borglin og Kai-Ove Ottersen, Lørenskog
kommune

14.00-14.30: «Kvinne med lett
utviklingshemning og intellektuelle
forutsetninger for samtykkekompetanse, men
som likevel kan bestemme lite». Rita Larsen,
Sykehuset Innlandet HF
14.30-15.00: «Å fjerne diagnosen lett
utviklingshemning har ikke gått så bra».
Marius Hansen, Sykehuset Innlandet HF
15:00-15.15: Spørsmål og avslutning
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. De første 150 påmeldte får
plass. Påmelding innen 25. oktober. Ved
spørsmål ta kontakt på e-post eller på tlf.: 957 47
805. Besøk gjerne facebooksiden til lokallaget
eller www.glomdal.atferd.no

