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Utfordrende atferd ved  

Smith-Magenis’ syndrom 
 

 27. oktober 2022 

 
 

08.30 – 09.00 Registrering 

09.00 – 09.15 Velkommen   

ved Vibeke Langva – Frambu og habiliteringsseksjonen i 

Tromsø 

09.15 – 10.00 Hva kjennetegner Smith-Magenis’ syndrom?  

ved Ingunn Juel Fagermoen, vernepleier 

10.15 – 12.15 Utfordrende atferd ved Smith-Magenis’ syndrom   

ved Heidi E. Nag, spesialpedagog Phd 

12.15 – 13.00 Lunsj 

13.00 – 15.00 Tvang og makt - samtykkekompetanse  

ved Silje Marie Tessem, overlege og Anne Martha Sørnes, 

spesialpedagog 

15.00 – 15.45 Gruppesamtaler – deltakerne deles i grupper for å diskutere 

rundt temaet tvang og makt.  

15.45 – 16.00 Oppsummering og avslutning 

 

 

 

 

 

 

Vi forbeholder oss retten til endringer  

(31.08.22) 

 

    

 

Program 

 

 

 

 

 

 

 



 Forelesere 

 

Silje Marie Tessem er øyelegespesialist, men har i flere år arbeidet som 

overlege ved Habiliteringsseksjonen, UNN Tromsø. Hun arbeider særlig med 

voksne pasienter med alvorlig og dyp utviklingshemming. 

 

Anne Martha Sørnes er utdannet spesialpedagog og har lang fartstid i 
habiliteringsfeltet, nå som fagkonsulent ved Habilitering for voksne, UNN 
Tromsø. Hun arbeider sammen med Tessem for og med pasienter med 
alvorlig og dyp utviklingshemming og har spesielt god kjennskap til 
utfordrende atferd og bruk av alternativ kommunikasjon i pasientgruppen, 
blant annet tegnspråk. 

 

 

Heidi Elisabeth Nag har arbeidet på Frambu som spesialpedagog/rådgiver 
siden 2005. Hun har skrevet en doktorgrad om Smith-Magenis’ syndrom. Heidi 
er spesielt interessert i anvendt atferdsanalyse, utfordrende atferd, alternativ- 
og supplerende kommunikasjon og rettigheter i opplæring.  

 

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 7 siste årene har hun jobbet med Smith-Magenis’ 
syndrom, både på kurs og leire på Frambu og gjennom veiledningssaker lokalt. 

  

  

   

 

Målgruppe 

Tjenesteytere som jobber med personer med Smith-Magenis’ syndrom. Pårørende kan også delta. 

Har du spørsmål?  

Ta gjerne kontakt med oss på e-post: fagkurs@frambu.no i god tid før fagkurset.  

Se også mer informasjon om fagkurset i kurskalender på frambu.no for nærmere detaljer.  
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