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Hvordan forstå atferd ved 
Angelmans syndrom? 

 

 Onsdag 11. mai 2022 

 
 

08.30 – 09.00 Registrering på Frambu og oppkobling av videostudioer 

09.00 – 09.15 Velkommen  

09.15 – 10.00 Nevroutviklingsforstyrrelser ved Angelmans syndrom 

ved Heidi E. Nag, spesialpedagog, PhD 

10.15 – 11.00 Alternativ og supplerende kommunikasjon – ASK – for 

personer med Angelman syndrom 

ved Vibeke Langva, spesialpedagog 

11.15 – 12.00 Utfordrende atferd ved Angelmans syndrom – en 

praktisk tilnærming 

ved Ingunn J. Fagermoen, vernepleier og Heidi E. Nag, 

spesialpedagog, PhD. 

12.00 – 13.00 Lunsj 

13.00 – 13.45 Utfordrende atferd ved Angelmans syndrom – en 

praktisk tilnærming forts. 

 

14.00 – 14.45 Utfordrende atferd ved Angelmans syndrom – en 

praktisk tilnærming forts. 

 

15.00 – 15.30 Oppsummering og avslutning  

 

 

 

 

 

 

 

Vi forbeholder oss retten til endringer  

Program 

 

 

 

 

 

 

 



 Forelesere 

  

Heidi Elisabeth Nag har arbeidet på Frambu som spesialpedagog/rådgiver siden 
2005. De siste 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. Doktorgraden ble avlagt ved Universitetet i Stavanger innenfor  
utdanningsvitenskap.  
 

 

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.  
 

 

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 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. 

 

Målgruppe 

Dette fagkurset er rettet mot fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med personer med 

Angelmans syndrom. Pårørende kan også melde seg på. 

Familier som deltar på denne ukens brukerkurs er automatisk påmeldt denne dagen. 

Videokonferanse 

Frambu overfører fagkurset via videokonferanse uten kostnader. Deltakere kan stille spørsmål og 

kommentere på lik linje med deltakerne på Frambu. Spørsmål om videokonferanse rettes til e-post 

video@frambu.no  

Noe du lurer på?  

Ta kontakt med oss på e-post: fagkurs@frambu.no.  
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