INVITASJON TIL FAGDAG
AUTISME

FOREDRAGSHOLDERE
Unni Sagstad
Unni Sagstad er Klinisk vernepleier m/master i Læring i komplekse systemer og
seksjonsleder ved Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
Helse Vest. Hun har arbeidet innen autismefeltet siden slutten av - 80 tallet, på skole,
som leder for utredning og behandlingssenter for barn og unge i Helse Sør Øst, og som
veileder i autismeteam ved Habiliteringstjenesten i Helse Fonna og i Spesialpoliklinikken,
PBU, Helse Bergen.

Helene Barone
Helene Barone er nevropsykolog og arbeider som psykologspesialist ved RFM. Hun har
en doktorgrad om ADHD og har jobbet mye med utredning av ulike nevroutviklingsforstyrrelser. Hun arbeider for tiden også som seniorrådgiver i Helsedirektoratet med
oppdatering av nasjonal faglig retningslinje og pakkeforløp for ADHD.

PROGRAM
09.00 - 09.10: Velkommen
09.10 - 10.00: Tjenestetilbud til personer med Autismespekterforstyrrelse
		Foredragsholder: Unni Sagstad, seksjonsleder Regionalt fagmiljø for autisme,
		
Tourettes syndrom og narkolepsi (RFM)
		Dagens situasjon, anbefalinger og innspill på NOU 2020:1
10.00 - 10.10: Pause			
10.10 - 11.00: "Enten eller-eller både og?" Sameksisterende tilstander og differensialdiagnostikk
		
ved nevroutviklingsforstyrrelser
		Foredragsholder: Helene Barone, psykologspesialist, PhD, RFM
11.00 - 11.05: Benstrekk
11.05 - 11.20: "Hva er tics, og hva er det ikke? Differensialdiagnostiske utfordringer ved utredning
		
av sameksisterende tilstander."
		Foredragsholder: Heike Eichele, lege, MD, PhD, RFM
11.20 - 11.30: Pause
11.30 - 12.00: Psykoedukative gruppetilbud til personer med ASF - organisering, innhold og
		
erfaringer i DPS
		Foredragsholder: Unni Sagstad

PRAKTISK INFORMASJON
Heike Eichele
Heike Eichele er lege med utdanning og dr.med. fra Universität Greifswald, Tyskland, har to
doktorgrader og er både MD og PhD. PhD er tatt ved Universitetet i Bergen. Hun arbeider
ved Regionalt fagmiljø for ADHD, autisme, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Vest.
Hun har også stilling ved Universitetet i Bergen hvor hun bl.a. er knyttet til forskjellige
forskningsprosjekter. En hovedinteresse er utvikling av kontrollnettverkene hos personer
med nevroutviklingsforstyrrelser som for eksempel Tourette syndrom og ADHD ut fra et
transdiagnostisk perspektiv, hvor man sammenlikner disse dimensjoner hos barn og voksne
med flere nevropsykiatriske tilstander.

Tid:
Pris:
Påmelding:

19.november kl. 09.00 - 12.00
300 kr
https://solli.no/fag-og-forskning/kurs-og-fagdager
Frist for påmelding: torsdag 12. november
Pga Covid-19 skal fagdagen direktesendes (livestream) på vimeo.com. Lenke får
man etter påmelding, se solli.no.

Velkommen!

