invitasjon
til Regional ASK-konferanse

“FELLES INNSATS I NORD”

9. - 10. november 2017
Festsalen Nordlandssykehuset Rønvik
Målgruppe:
Foresatte, kommunalt ansatte i barnehager, skoler, PPT, Helse og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord med ansvar for barn, unge og voksne med språk og kommunikasjonsvansker.

HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering

forelesere
Wenche Berget
Avdelingsdirektør NAV Hjelpemiddelsentral Nordland
Britt Bakkefjell
Enhetsleder ved voksenhabiliteringen, Nordlandssykehuset. Utdannet førskolelærer og master i tilpasset
opplæring. Har lang erfaring som leder og styrer i barnehage og fra barnehabiliteringen.
Sidsel Romhus
Psykologspesialist v/ Fagenhet for autisme, Nordlandssykehuset. Har lang erfaring med utredning og behandling innen habiliteringsfeltet i forhold til barn/unge med autismespekterdiagnoser.
Medforfatter til flere fagbøker og forskningsartikler.
Hilde Kolstad Danielsen
Seniorrådgiver og logoped i Statped nord. Ansatt v/ avdeling for sammensatte lærevansker med barn og
unge med språk og kommunikasjonsvansker. Jobber også med ASK.
Elin Murbræch
Leder av Saltvern skole, Fellesskap. Barnevernspedagog og studerer master i tilpasset opplæring. Har lang
erfaring med barn, ungdom og voksne med autisme og andre funksjonsnedsettelser.
Ragnhild Øines Frøseth
Ansatt ved Saltvern skole, Felleskapet. Vernepleier og master i tilpasset
opplæring. Har praktisert miljøterapi og pedagogikk gjennom arbeid ved flere spesialskoler og Psykisk
helsevern for barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser nasjonalt og Internasjonalt.
Grete Bergerud
Ansatt ved barnehabiliteringen, Nordlandssykehuset. Spesialpedagog og døvetolk. Lang og bred erfaring
med tegn til tale og Karlstadmodellen.
Berit Dyrstad
Utdannet førskolelærer, rådgiver på områdene kommunikasjon og kognisjon ved NAV Hjelpemiddelsentral
Nordland. Er koordinator for Nettbasert ASK-team Nordland.
Edda Granly
Ansatt ved Barnehabiliteringen, Finnmarkssykehuset. Spesialpedagog og jobbet i barnehage, både som
avdelingsleder og styrer. I tillegg har hun bred erfaring og jobbet på folkehøgskole med blant
annet «barnehagefag», og som pedagogisk leder og som barnehagekonsulent. Hun har fordypet seg i
temaer som tidlig intervensjon, ASK og autisme, døve, blinde og cerebral parese
Kristine Stadskleiv
Psykologspesialist, med fordypning i klinisk nevropsykologi og habilitering. Ph.d. fra juni 2017, der temaet
var kognisjon og kommunikasjon hos barn med cerebral parese. Arbeidet i
Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo (2000-2005), på Oslo Universitetssykehus (OUS) (fra 2005) og ved
Psykologisk institutt, Universitet i Oslo (2012-2016). På OUS har hun vært tilknyttet Kommunikasjonsteamet
på Berg gård/Rikshospitalet, og er nå på barnehabiliteringen på Ullevål. Involvert i prosjektarbeid innenfor
fagområdet ASK i Norge, Kina og Uganda, samt gjennom det internasjonale prosjektet «Becoming an Aided
Communicator». Leder prosjektet «Bedre liv med Bliss», som startet opp i 2017.
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program
TORSDAG 9. NOVEMBER
09.00 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 11.00

10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 13.45
13.45 -14.15
14.15 - 14.45
14.45 - 15.15
15.15 - 17.30

Registrering og kaffe
Åpning ved Wenche Berget
Praktisk informasjon v/Britt Bakkefjell
Hva er Alternativ og supplerende kommunikasjon(ASK) og hvordan benytte dette for
mennesker med kommunikasjonsvansker
• Sidsel Romhus
ASK-veilederen - et pedagogisk hjelpemiddel
• Hilde Kolstad Danielsen
Pause
Kommunikasjonsmetoden Pecs
• Spesialpedagog Elin Murbrekk
Lunsj – Utstilling av hjelpemidler
Pecs i praktisk bruk
• Ragnhild Ø Frøseth
Tegn til tale
• Grete Bergerud
Pause m/kaffe og kake
Hvordan samarbeider og deler vi kompetanse innenfor ASK-området i nord.
Tverrfaglige og tverretatlige nettverk Berit Dyrstad og Edda Granly
Presentasjon av kommunikasjonshjelpemidler
• Normedia
• Abilia
• Cognita
• Tobii Dynavox

FREDAG 10. NOVEMBER
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 14.45
14.45 - 15.00

Kaffe
Hvordan søke hjelpemidler – vedtak
• NAV-hjelpemiddelsentral Nordland
Kommunikasjonsbok i praktisk bruk
• Edda Granly
Pause
Utredning ved behov for ASK
• Kristine Stadskleiv
Lunsj
ASK-utredning fortsetter
• Kristine Stadskleiv
Avslutning av konferansen
• Britt Bakkefjell

Vi tar forbehold om endringer i programmet. Velkommen!

MED KUNNSKAP

UTEN KUNNSKAP

påmelding

“Felles innsats i Nord”

Elektronisk påmelding innen 20. oktober på :
http://kunnskap.nlsh.no
Konferanseavgift: kr. 500,-

(Foresatte: kr. 300,-)

Problemer med påmeldingen - ring 7550 1100

Arrangører:
Statped nord, NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, Nordlandsykehuset HF barn og voksen
habilitering og Fagenhet for Autisme i samarbeid med Regionalt Fagnettverk for Autisme,
ADHD og Tourettes syndrom.

Spørsmål til:
Kurskomiteen ved Britt Karin Bakkefjell 755 70528
Bakgrunn/målsetting:
Vi ønsker med denne konferansen å gjøre et felles løft i regionen ved å spre kunnskap om
Alternativ og supplerende kommunikasjon, utredning, tiltak, metoder og hjelpemidler for
mennesker med behov for kommunikasjonsstøtte. Dette gjelder mennesker med
kommunikasjonsutfordringer som for eksempel autisme, cerebral parese og andre funksjonsnedsettelser.
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