Fagkurs

Migrasjonsforstyrrelser
26.05.2020

Program
08.30 – 09.00 Registrering og oppkobling av videostudioer
09.00 – 09.15 Velkommen
09.15 – 09.45 Å leve med en sjelden diagnose
ved seniorrådgiver Lise B. Hoxmark, Frambu
10.00 – 11.00 Hjernens utvikling og migrasjonsforstyrrelser
ved overlege David Bergsaker, Frambu
11.15 – 12.00 Forelesningen fortsetter
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Erfaringer fra foreldre
14.00 – 14.45 Språk og kommunikasjon
ved spesialpedagog Vibeke Langva, Frambu
15.00 – 15.45 Kognitiv funksjon, læring og utvikling
ved spesialpedagog David Bahr, Frambu
15.45 – 16.00 Oppsummering og avslutning

Vi forbeholder oss retten til endringer
(27.01.2020)

Forelesere
Lise B. Hoxmark er seniorrådgiver og har arbeidet på Frambu siden 1995. Hun er
utdannet sosionom og har en master i helsefremmende arbeid fra 2010. På Frambu
arbeider Hoxmark spesielt med rettighetsfeltet på individ- og systemnivå.

David K. Bergsaker er overlege på Frambu. Han har lang erfaring som barnelege fra
bl.a. barnehabilitering. Bergsaker er kjent for å holde forelesninger der han
vektlegger det hele mennesket og leve-med perspektivet. Hans interessefelt er bredt
og omfatter blant annet nevrologiske sykdommer, genetiske sykdommer,
infeksjoner, mental helse og hverdagsmedisin.

Vibeke Langva er spesialpedagog på Frambu. Hun er utdannet førskolelærer og har
master i spesialpedagogikk. Langva har over 15 års erfaring fra arbeid i grunnskolen
ved forsterket avdeling og alternativ og supplerende kommunikasjon er et av hennes
faglige interessefelt.

David Bahr har hovedfag i spesialpedagogikk og har arbeidet på Frambu siden
1999. Bahr arbeider i hovedsak med informasjon og veiledning til
brukere, pårørende og tjenesteapparat, da spesielt innen pedagogisk tilrettelegging
og informasjon til og samtaler med barn og ungdom.

Målgruppe
Tjenestepersoner som arbeider med personer med en migrasjonsforstyrrelse. Pårørende kan også
delta. (Pårørende som deltar på brukerkurset får automatisk plass på fagkurset.)
Kursavgift
Kr. 500,- som inkluderer mat og materiell. For pårørende er deltakelse gratis. (Med forbehold om
det kan arrangeres fysisk kurs på Frambu pga. koronatiltak)
Videokonferanse/strømming
Frambu overfører fagkurset via videokonferanse/strømming uten kostnader. Deltakere i studioene
kan stille spørsmål og kommentere på lik linje med deltakerne på Frambu. Påmelding og spørsmål
om videokonferanse/strømming rettes til Berit Hundal på e-post video@frambu.no
Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på e-post: fagkurs@frambu.no

