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“LIK PRAKSIS I NORD”
Diagnostisering av autismespekterforstyrrelser

HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering

5. - 6. oktober 2016
Festsalen Nordlandssykehuset Rønvik

Målgruppe:  
Ansatte i spesialisthelsetjenesten, psykisk helse og habilitering i Helse Nord med ansvar for utredning og 
diagnostikk av barn, unge og voksne.



forelesere

HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering

Per-Willy Antonsen
er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Tidligere avd.leder/avd.overlege BUPA, nå overlege ved BUP Indre Salten. 
Universitetslektor ved Institutt for klinisk medisin, UIT. Han er brukt konsultativt i barne- og ungdomspsykiatriske 
problemstillinger for pasienter med ASD. Mest erfaring fra ungdommer med særlig sammensatte utfordringer

Kari Anne Pedersen 
er vernepleier med master i folkehelsevitenskap. Har jobbet ved habiliteringsavdelingen UNN Tromsø som autismekon-
sulent i 5 år. Arbeider nå som regional rådgiver i Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse 
Nord (R-FAAT).

Katrine With Eielsen
bor i Tromsø. Hun har vært styremedlem i Autismeforeningen i Troms i flere år, og sittet i referansegruppa i R-FAAT. Hun 
er nå uten verv i foreningen, men er medlem både i Autismeforeningen og i Norsk Touretteforening. Hun har kjennskap til 
diagnostisering som pårørende.

Synnve Schjølberg
er psykologspesialist og har arbeidet ved Folkehelseinstituttet siden 2003 hvor hun var klinikkleder for autismestudien 
(ABC-studien). Hun er nå klinikkleder for prosjektet Språk 8 (språkvansker hos 8 åringer). I begge studiene utreder en 
barn som deltar i den norske mor- og barn-undersøkelsen. Hennes fordypningsområder er nevroutviklingsforstyrrelser, 
tidlig indentifisering, karakteristiske utviklingsprofiler og differensialdiagnostiske utfordringer. Hun er videre godkjent 
veileder for opplæring i bruk av instrumentene ADOS og ADI-R. 

Frithjof Kvinge
er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk barne- og ungdomspsykologi. I en årrekke år har han 
praktisert som psykolog på Helgeland. Hans arbeidsfelt har spent fra familiepsykologi og barne- og ungdomspsykiatri til 
PPT og habilitering. De senere år har han arbeidet som spesialist ved Helgelandssykehusets Habiliteringsenheter i Mo i 
Rana og Mosjøen.

Silje Tessem
er overlege ved Habiliteringsseksjonen for voksne, UNN, Tromsø og ansvarlig for BUPgen forskningsprosjekt lokalt ved 
Habiliteringsseksjonen. Hun er særskilt opptatt av styrkning av det medisinsk-faglige tilbudet til målgruppen i 
habiliteringsfeltet.

Bente Ødegaard 
er seksjonsoverlege på barneavdelingen Nordlandssykehuset. Hun har gjennom mange år arbeidet spesielt med barne-
habilitering og barnenevrologiske tilstander.

Jørgen Sundby
er psykologspesialist i nevropsykologi, utdannet psykolog i 1985 og har jobbet klinisk med unge i snart 30 år, herunder 
drøftet liv og helse, motivasjon, utdanning og jobb. Jørgen Sundby jobber for tiden som universitetslektor på UiT, Institutt 
for psykologi der han underviser og er leder for en universitetsklinikk.
  
Sidsel Romhus
er psykologspesialist ved Fagenhet for autisme, Nordlandssykehuset. Hun har lang erfaring fra arbeid innen 
barnehabilitering og i forhold til barn med autisme.

Erling Kvig
er psykologspesialist ved Nordlandssykehuset, Enhet for psykoser, og Phd.-student ved Universitetet i Tromsø: Norges 
Arktiske Universitet. Hans interesseområde er fenomenologisk psykopatologi, og særlig bruk av EASE-sjekklisten for 
vurdering av selvforstyrrelser ved schizofreni. I Phd arbeidet «Varighet av ubehandlet psykose og behandlingsveier i 
Nordland», ser han på årsaker til forsinkelse i psykosebehandling.



UTEN KUNNSKAP

MED KUNNSKAP

program

10.00 - 10.10 Innledning til konferansen 
  • Per-Willy Antonsen
10.10 - 10.30  Helse Nord, retningslinjer ved diagnostisering av ASD  
  • Kari Anne Pedersen
10.30 - 10.50  Autismeforeningen Troms 
  • Katrine With Eielsen
11.00 - 12.15  DSM-V og ICD 11 
  • Synnve Schjølberg
12.15 - 13.00 Lunsj
13.00 - 13.45  Anamnese 
  • Frithjof Kvinge
14.00 - 16.00 ADOS og ADI-R og andre screeningverktøy 
  • Synnve Schjølberg
16.15 - 17.00  Medisinsk kartlegging 
  • Silje Tessem 
  • Bente Ødegaard

ONSDAG 5. OKTOBER

09.00 - 10.00  Nevropsykologisk kartlegging 
  • Jørgen Sundby
10.10 - 10.40  Observasjon og innhenting av informasjon om pasient
  • Sidsel Romhus 
10.50 - 11.45  Differensialdiagnostisk vurderinger 
  • Erling Kvig
11.45 - 12.45 Lunsj
12.45 - 14.30  Inflasjon i diagnoser 
  • Jørgen Sundby
14.30 - 15.30  Plenumsdiskusjon med panel:  
  • Per-Willy Antonsen   • Synnve Schjølberg
  • Jørgen Sundby   • Sidsel Romhus
  • Katrine With Eielsen   • Erling Kvig
  • Frithjof Kvinge

TORSDAG 6. OKTOBER



påmelding                    “Lik prasis i Nord”

HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering

Arrangører: 
Nordlandssykehuset (NLSH) v/Fagenhet for autisme i samarbeid med Regionalt Fagnettverk 
for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom (RFAAT). 

Spørsmål til: 
Fagenhet for autisme, Enhetsleder Sven Olav Vea. Telefon 75501938 eller 91706664

Bakgrunn/målsetting: 
Autismespekterforstyrrelser er et felt hvor gammel tenkning utfordres og ny kunnskap tilføres 
kontinuerlig. Diagnostiseringen av disse tilstandene er komplisert og krever høy kompetanse. 
Felles forståelse av diagnosekriterier og implementering av retningslinjer for utredning er 
eksempler på områder hvor forbedringspotensialet er stort. 

Målet med konferansen er å løfte utfordringer rundt diagnostisering av autismespekter-
forstyrrelser for å kunne jobbe mot en mest mulig enhetlig utredningspraksis.  

Elektronisk påmelding innen 16 september på :

http://kunnskap.nlsh.no

Ingen påmeldingsavgift

Problemer med påmeldingen - ring 7550 1100


