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

Atferdsanalytisk forståelse og
behandling av traumer
Traumer betyr skade, og er et vidt begrep. Traumer kan skyldes alt fra sterke enkeltstående
hendelser, som kan gi diagnosen posttraumatisk stresslidelse, til mindre intense men desto mer
vedvarende situasjoner, som å være i skadelig relasjon, eller å oppleve omsorgssvikt, over tid. Det
siste kalles gjerne komplekse traumer. Uansett er det objektive krav til å vurdere noe som
traumatisk. Det avgjørende er ikke hvordan situasjonen oppleves mer subjektivt, men at
situasjonen normalt vil være skadelig for de fleste. Noen mener at atferdsanalyse er uegnet i
behandling av traumer. Det er galt. Det er ingen prinsipiell forskjell mellom å forstå og behandle
traumer, og å forstå og behandle andre atferdsforstyrrelser. Etter en innledning om temaet
generelt, blir det fire grundige eksempler på hvordan atferdsanalyse er brukt i behandling av
akutte og komplekse traumer hos personer med utviklingshemning og/eller utviklingsforstyrrelser.

Seminaret avholdes fredag 21. oktober, 2022, fra kl. 08:45-15.30 på
Sander samfunnshus, Hærnesvegen 130, 2116 Sander

Program for dagen:
08:45–09.30: Registrering
09.30–10.15: Traumer. Hva er det, hva er det
ikke, og hva kan gjøres med det? Børge
Holden, Habiliteringstjenesten i Innlandet
10.30–11:15: Kvinne med lett
utviklingshemming som ble utsatt for vold og
seksuelle overgrep gjennom flere livsfaser.
Irene Kjærnstad, Habiliteringstjenesten i Innlandet
11.30-12.15: Atferdsanalytisk arbeid overfor
en elev med utviklingstraumer. Lasse Arnesen
& Pål Skogstad, Ecura veiledning og habilitering
12:15–13:00: Lunsj
13:00–14.15: Behandling av alvorlig
utfordrende atferd hos kvinne med moderat
utviklingshemning og posttraumatisk
stresslidelse. Bjørn André Torve,
Habiliteringstjenesten i Innlandet & Ole Dahl,
Stange kommune

14.30-15:15: Atferdsavtaler med eksponering
for traumatisert kvinne med lett
utviklingshemning. Knut–Aleksander S. Brath &
Mona Bjørnstad Dagfinrud, Ecura bo og
habilitering
15:15-15.30: Spørsmål og avslutning
Seminaret koster 600,- (400,- for studenter).
Prisen inkluderer kaffe/te og enkel lunsj. Ta
kontakt ved spesielle hensyn vedrørende mat.
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 14. oktober. Ved
spørsmål ta kontakt på e-post eller på tlf.: 957 47
805. Besøk gjerne facebooksiden til lokallaget
eller www.glomdal.atferd.no

