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Utfordrende atferd ved sjeldne 
diagnoser som omfatter 
utviklingshemning 
 

 16. april 2020 

 
 

08.30 – 09.00 Lenke til strømming publiseres på www.frambu.no i kurskalender 

09.00 – 09.15 Velkommen  

09.15 – 10.00 Kort informasjon om et utvalg sjeldne diagnoser som omfatter 
utviklingshemning og utfordrende atferd 
ved spesialpedagog Heidi E. Nag, Frambu 

10.15 – 11.00 Hvordan motivere brukere til et aktivt liv med variert innhold 
uten å bruke tvang eller makt? 
ved vernepleier Kristian Espen og Spesialpedagog Heidi E. Nag, 
Frambu 

11.15 – 12.00 ASK som et tiltak for å forebygge og redusere utfordrende atferd  
ved spesialpedagog, Vibeke Langva, Frambu 
 

12.00 – 13.00 Lunsj 

13.00 – 13.45 Hvordan forstå og påvirke utfordrende atferd hos personer med 
en sjelden diagnose som omfatter utviklingshemning? 
ved vernepleier Ingunn J. Fagermoen, Frambu 

14.00 – 14.45 Forelesningen fortsetter 

14.45 – 15.00 Oppsummering og avslutning 

 

 

 

 

Vi forbeholder oss retten til endringer  
(18.03.2020) 
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http://www.frambu.no/


 Forelesere 

 

Ingunn Juel Fagermoen er vernepleier på Frambu. Hun har videreutdanning innen 
spesialpedagogikk, i kommunikasjon og veiledning. I sitt arbeid på Frambu har 
Ingunn jobbet med faglig fokus på kommunikasjon, autonomi og atferd hos barn 
og unge som har ulike sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte 
vansker. De 5 siste årene har hun jobbet med mange av Frambus diagnoser som 
medfører utfordrende atferd, både på kurs og leire på Frambu og gjennom 
veiledningssaker lokalt. 

 

Vibeke Langva er spesialpedagog på Frambu og er utdannet førskolelærer med 
master i spesialpedagogikk. Hun har over 15 års erfaring fra arbeid i grunnskolen 
ved forsterket avdeling med alternativ og supplerende kommunikasjon som et av 
hennes faglige interesseområder.  De siste 3 årene har hun jobbet med mange av 
Frambus diagnoser som medfører moderat og alvorlig utviklingshemning, og har 
spesielt hatt fokus på alternativ og supplerende kommunikasjon. 

 

Heidi Elisabeth Nag har arbeidet på Frambu som spesialpedagog/rådgiver siden 
2005. De siste fire årene har hun arbeidet med et doktorgradsprosjekt om Smith-
Magenis’ syndrom. Hun er spesielt interessert i anvendt atferdsanalyse, 
utfordrende atferd, alternativ- og supplerende kommunikasjon og rettigheter i 
opplæring. 

 

 

Kristian Espen er vernepleier på Frambu.  
Mer omtale kommer.  

 

Målgruppe 
Alle som arbeider med personer med en sjelden diagnose med 
utfordrende atferd. Pårørende kan også delta 
 

Strømming 
Frambu overfører fagkurset via strømming uten kostnader.  

 

Noe du lurer på?  
Ta kontakt med oss på telefon 64 85 60 00 (sentralbordet) eller e-post: fagkurs@frambu.no 
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