
Lærings- og mestringskurs om 
nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse
Kurset er utviklet av fagfolk ved Autismeteamet, Fagenhet for nevropsykiatri ved  
Nordlandssykehuset Bodø og Lærings-og Mestringssenteret ved Nordlandssykehuset Bodø
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Velkommen til lærings- og mestringskurs om  
nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse

Målgruppe: Foreldre/foresatte til barn med nydiagnostisert  
autismespekterforstyrrelse

Sted: Autismeteamet`s lokaler, Thalleveien 37, Bodø
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Om kurset
Autismeteamet, Fagenhet for nevropsykiatri ved Nordlandssykehuset Bodø
ønsker med dette å invitere foreldre som har barn med diagnose innenfor
autismespekteret til en to dagers samling i Bodø. Autismespekterforstyrrelse 
er en livslang diagnose og det er ofte behov for koordinerte og langvarige 
tjenester. 

På bakgrunn av dette ønsker vi å belyse temaer som:
• Hva er autismespekterforstyrrelse? Utfordringer og hverdagsliv.
• Autismeforeningen informerer om sitt tilbud.
• Erfaringsutveksling, møte andre som er i samme situasjon.
• Tilrettelegging for god utvikling.
• Rettigheter.
• Veien videre.
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Praktisk informasjon
Målgruppe: Foreldre og foresatte til barn med nydiagnostisert  
autismespekterforstyrrelse
Tid: To dager og starter ca. kl. 10.00 og avsluttes dag to ca. kl. 15.00.
Sted: Autismeteamet`s lokaler, Thalleveien 37, Bodø
Lunsj: Gratis lunsj begge dager. OBS! Gi tilbakemelding om matallergier.

Reiseutgifter
Opplæringstilbudet gir rett til refusjon i henhold til Pasientrettighetslovens  
§ 2-6, og Pasientreiseforskriften § 1 og § 19 B.

Utgifter til reise dekkes etter egne takster. Reiseutgifter tilsvarende billigste 
rutegående transport (minus egenandel) dekkes av ditt helseforetak. Du/dere 
ordner reisen selv og legger ut for kostnadene. For å få tilbakebetalt reise- 
utgifter må du/dere fylle ut reiseregningsskjema og levere til Pasientreiser.
Dersom du/dere av helsemessige årsaker ikke kan benytte rutegående 
transport, må du/dere kontakte den som henviste deg/dere for å få utstedt 
rekvisisjon til drosje/fly.

For mer informasjon se www.pasientreiser.no eller ring 915 05 515.
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Overnatting:
Dersom det er behov for overnatting disponerer Autismeteamet én leilighet. 
Ta kontakt hvis det er behov/ønskelig med overnatting hos oss. Dette er 
gratis. Dere trenger kun toalettsaker og mat. Begrenset tilbud, vær rask med å 
ta kontakt ved behov for overnatting. Du/dere må påberegne å dele leilighet 
med flere kursdeltakere.

Opplæringspenger
Foreldre som må ta fri fra arbeid får opplæringspenger fra NAV som dekker 
tapt arbeidsinntekt. Dette gjelder også for selvstendig næringsdrivende.

Annet:
Ta gjerne kontakt dersom du trenger spesiell tilrettelegging i forhold til  
matintoleranse/allergier mm.
Det tas forbehold om nok påmeldte om kurset blir avholdt.

For mer informasjon:
• Førskolebarn: Autismeteamet ved Ingrid M. Drevvatne, telefon 75 57 17 28 

eller 75 50 18 00.
• Skolebarn /unge: Autismeteamet ved Thor-Arne Brekke,  

telefon: 75 57 08 74 eller 75 50 18 00.
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Kurs for foreldre til barn og ungdom med nydiagnostisert  
autismespekterforstyrrelse
Kurset er et tilbud fra Autismeteamet, Fagenhet for nevropsykiatri ved  
Nordlandssykehuset Bodø

Sted: Autismeteamets`s lokaler, BUP-Neståsen i Thalleveien 37.
Program for dagene
Dag 1
Ca. kl. 10.00 Velkommen med kaffe/te, praktisk informasjon og presentasjon
Kl. 10.45  Hva er en autismespekterforstyrrelse?
Kl. 12.30  Lunsj
Kl. 13.15  Hva er en autismespekterforstyrrelse fortsetter…
  Erfaringsutveksling og samtaler om familieliv:  
  gleder og utfordringer
Kl. 15.30  Avslutning av første kursdag
(Pauser etter behov)

Dag 2
Kl. 09.00  Velkommen, tanker fra gårsdagen.
Kl. 09.30  Familiens rettigheter
Kl. 10.30  Tilrettelegging for god utvikling
Kl. 11.00  Informasjon om autismeforeningen
Kl. 12.00  Lunsj
Kl. 13.00  Tilrettelegging for god utvikling fortsetter
  Veien videre, utfordringer og behov
Kl. 14.30  Avslutning og evaluering

Det kan bli små endringer i programmet.
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Nordlandssykehuset HF
Lærings- og mestringssenteret
Parkveien 95
8005 Bodø
Tlf. 75 57 00 14
www.nordlandssykehuset.no

Følg oss på Facebook!
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