
        

Invitasjon til konferansen  

«Barnevern til barnets beste» 

Barnevernets møte med barn med Autisme, ADHD,  

Tourettes syndrom og Narkolepsi 

Konferansen arrangeres på Oslo Kongressenter 24 oktober 2014. 

Registrering fra kl. 08:45 

 
Dette er en åpen fagkonferansen for ansatte i barnevernet, helsetjenesten,                                                                    

utdanningsinstitusjoner, medlemmer og andre interesserte. 

Vi er opptatt av sentrale problemstillinger som: 

 Hvordan stimulere til økt samarbeid rundt familier med ADHD, Tourettes syndrom, 

autismespekterforstyrrelser og narkolepsi. 

 Hvordan forstå, tolke og sette inn riktige tiltak? 

 Hvilket lovverk gir hvilke rammer og muligheter? 

 Hvordan spille hverandre gode? 

 
Konferansen arrangeres av følgende organisasjoner og kompetansesentre: 

ADHD Norge, http://adhdnorge.no/  

Autismeforeningen i Norge http://autismeforeningen.no/  

Foreningen for søvnsykdommer http://www.sovnforeningen.com/ 

Norsk Tourette forening http://touretteforeningen.no/ 

Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, http://nasjkomp.no/ 

Oslo universitetssykehus, Autismeenheten http://autismeenheten.no/ 

 

Det ligger link til påmeldingsskjema på arrangørenes hjemmesider.  

Pris inkludert lunsj er kr 500,- pr deltaker, etter 03 10 påløper et ekstragebyr på kr 250. 

Det anbefales å melde seg på snarest da vi kun har 400 plasser til disposisjon. 

Ved påmeldingen kan man betale deltakelsen direkte i nettbank. Vil man ha tilsendt faktura må 

man oppgi organisasjonsnummer.  

Påmeldingen er bindende og innbetalt konferanseavgift refunderes ikke. 

 

Hjertelig velkommen til en nødvendig konferanse. 
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 «Barnevern til barnets beste» 

Barnevernets møte med barn med Autisme, ADHD,  

Tourettes syndrom og Narkolepsi 

PROGRAM: 

Registrering fra kl. 80:45 

Chair:        Britta Nilsson, leder av Nasjonal kompetanseenhet for autisme 

09.30  Velkommen 

             Annette Drangsholt, leder, Autismeforeningen 

09.35  Åpning.  

Advokat Abid Raja                                                                              

 

09.50   Autismespekterforstyrrelser- kort innføring 

             Psykologspesialist Terje Nærland - Nasjonal kompetanseenhet for autisme 

            Autismespekterforstyrrelser i hverdagen                                       

             Ragne Larsen, Autismeforeningen  

10.15  ADHD - kort innføring 

            Psykologspesialist Egil Midtlyng - Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes   

                  syndrom og narkolepsi(NK)                         

             

                  ADHD i hverdagen 

           Hege Borgersen Stevenson, ADHD Norge                                  

10.40       Tourettes syndrom - kort innføring 

                 Barnelege Ebba Wannag, Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes   

                 syndrom og narkolepsi(NK)               

                 Tourettes syndrom i hverdagen 

                 Jorunn M Bakke, leder, Norsk Tourette Forening                                       

11.05       Narkolepsi - kort innføring 

                 Nevrolog Stine Knudsen, Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes   

                 syndrom og narkolepsi(NK)               

         Narkolepsi i hverdagen                                                                         

         Margaret Sandøy Ramberg, nestleder og interessepolitisk talsperson i  

         Foreningen for Søvnsykdommer 

11.30       Lunsj                                                                        

  



        

Chair:      Tor Eikeland, spesialrådgiver, ADHD Norge 

12.30  Hvordan forstå det uvanlige barnet i den vanlige familien? 

            Utviklingsperspektiv på utviklingsforstyrrelser.  

            Foreleser ikke bekreftet 

13.00  Hvordan forstå familien med det uvanlige barnet? 

            Utviklingsforstyrrelser – omsorgssvikt – eller begge deler? 

            Psykologspesialist Gunn Stokke, Bufetat Molde.                                       

13.30  Tourettes syndrom og barnevern                                                         

            Dr. med. spesialist i barnesykdommer Trygve Lindback 

13.45  Pause m/ kaffe og kake         

14.15 Barn med nedsatt  funksjonsevne i barnevernet – en veileder for barnevernet             

           Seniorrådgiver Hanne Ingerslev, Bufdir    

 

14.30  Narkolepsi og barnevern                                                                       

           Margaret Sandøy Ramberg, nestleder og interessepolitisk talsperson i  

           Foreningen for Søvnsykdommer 

                                                            

14.40 Juristens perspektiv på differensialdiagnostiske utfordringer.  

           Advokat Magne Brun, Faglig råd Autismeforeningen og Fagrådet ADHD Norge.                                                                              

15.10 Refleksjoner rundt rollen som sakkyndig i barnevernssaker           

           Psykologspesialist Einar C Salvesen, Columbus Consulting 

 

15.45 Veien videre.  

          Marianne Oftedahl, generalsekretær ADHD Norge 

 

16.00 Slutt 

 

 

Med forbehold om endringer 
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