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

«Protester, nekting og
unngåelse som utfordrende atferd».
En viktig utfordrende atferd er å protestere mot viktige gjøremål, situasjoner og
tjenester. Det kan være personer med utviklingshemning som nekter alt fra
grunnleggende omsorg til å motta tjenester i det hele tatt. Noen har ikke engang
utviklingshemning. Når vilkår for å sette i gang tiltak er oppfylt, er det mange
«strategier» å velge mellom. Hvis vi kjenner årsaker til atferden, og kan gjøre noe
med dem, kan vi velge mellom passive, imøtekommende og forebyggende tiltak, og
mer aktive, atferdsendrende tiltak. I motsatt fall kan vi bruke metoder som ikke er
årsaksbaserte, ikke minst atferdsavtaler. Vi går gjennom forskjellige strategier, og
vilkår for å bruke dem, og gir rikelig med eksempler i egne casepresentasjoner.

Seminaret avholdes fredag 19. november, 2021, kl. 09.30-15.00 på
Sander samfunnshus, Hærnesvegen 130, 2116 Sander
Program for dagen:
09.00–09.30: Registrering og kaffe
09.30–10.15: «Protester, nekting og unngåelse
som utfordrende atferd». Børge Holden,
Habiliteringstjenesten i Innlandet
10.30–11.15: «Eksempler på behandling av
protester, nekting og unngåelse». Børge
Holden, Habiliteringstjenesten i Innlandet
11.30-12.00: «Atferdsavtale og miljøregler
reduserte trusler fra mann med lett
utviklingshemning og paranoid
personlighetsforstyrrelse». Bjørn André Torve,
Habiliteringstjenesten i Innlandet
12.00–12.45: Lunsj. (Odalens mest delikate
baguetter)
12.45-13.15: «Behandling av omfattende
unngåelse hos traumatisert kvinne med
moderat utviklingshemning».
Ole Dahl, Stange kommune

13.15-13.45: «Nekting i form av alvorlig
utfordrende atferd på ungdomskolen for elev
med lett utviklingshemning». Kennellyn Rose
Bloch Nilsen og Henriette Lundgren, Lørenskog
kommune
14.00-14.30: «Reduksjon av unngåelse i form
av sterke protester på skolen for en gutt på ni
år». Vetle Aaserud Berge, Ecura Veiledning og
habilitering
14:30-15.00: 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 16. november. Ved
spørsmål ta kontakt på e-post eller på tlf.: 957 47
805. Besøk gjerne facebooksiden til lokallaget
eller www.glomdal.atferd.no

