
Oppdage - forstå - oversette

Fagdag om psykisk helse hos barn og unge med intellektuell

funksjonsnedsettelse og omfattende kommunikasjonsvansker.

Velkommen til fagdag onsdag 29. mars 2023, 
klokken 08:30 til 15:15.

Hvor?
Auditoriet ved hovedinngangen, Ahus 
Nordbyhagen. Meld deg på via 
Kompetansebroen:

https://www.kompetansebroen.no/kurs/oppd
age-forsta-oversette-barn-og-unge-med-
utviklingsforstyrrelse-og-
kommunikasjonsvansker?o=ahus

Påmeldingsfrist 
19. mars 2023

Spørsmål?
Ta kontakt på e-post: 
Kundemail.Barnehabilitering@ahus.no

Vi serverer enkel lunsj, frukt, kaffe og te.

Ledere for konferansen
Knut Wærstad, avdelingsleder habilitering barn 
og unge, Ahus.

Hanna Friis Steen, leder for 
psykologseksjonen, avdeling for habilitering
barn og unge, Ahus.

https://www.kompetansebroen.no/kurs/oppdage-forsta-oversette-barn-og-unge-med-utviklingsforstyrrelse-og-kommunikasjonsvansker?o=ahus
mailto:Kundemail.Barnehabilitering@ahus.no


Program

08:30-09:00 Oppmøte og registrering

09:00-09:30 Oppdage - forstå – oversette v/ Hanna Friis Steen
Vi møter barn som kan utfordre den intuitive kommunikasjonen 

mellom voksne og barn, og som dermed står i risiko for å bli feiltolket 

og misforstått. Dette er barn som er i risiko for å oppleve større 

belastninger enn sine jevnaldrende, og som ofte har mindre 

ressurser til å tåle belastningene. Det er nettopp derfor så viktig at 

voksne øver seg på å oppdage, tolke, forstå og oversette barnets 

uttrykk og behov.

09:30-10:15 Se - barnet snakker til deg! v/ Unni Tranaas Vannebo
Newborn Behavioral Observations (NBO) som modell for å forstå 

barnets signaler, og for å styrke foreldre- barn relasjonen.

10:15-10:35 Pause

10:35 - 11.20 Se - barnet snakker til deg! – fortsettelse.

11:20-12:00 Lunsj

12:00 - 12:45 Psykiske lidelser hos barn og unge med intellektuell 

funksjonsnedsettelse og omfattende kommunikasjonsvansker 

v/ Kristian Køhn
RBUP og regional kompetanseenhet for habilitering av barn og unge

har samarbeidet om en rapport som drøfter utredning og behandling 

av psykiske lidelser i denne målgruppen.

12:45 - 13:00 Pause

13:00 - 13:45 Traumer, overgrep og diagnostisk overskygging v/Arvid Nikolai 
Kildahl
Barn og unge med utviklingshemming/autisme utsettes oftere for 
potensielt traumatiserende hendelser. Avdekking kan være 
utfordrende fordi mange av de enklest observerbare tegnene på 
traumer og overgrep i gruppen er uspesifikke og kan feiltolkes. Arvid 
tar for seg risiko for traumer og overgrep i disse gruppene. Hvordan 
tenke forebygging og kjenne igjen og kartlegge mulige tegn på 
traumer og overgrep?

13:45 - 14:00 Pause 

14:00 - 14:45 Traumer, overgrep og diagnostisk overskygging - fortsettelse

14:45 - 15:15 Dialog, refleksjon, avslutning v/ Hanna Friis Steen



Hanna Friis Steen
Spesialist i klinisk psykologi med fordypning barn og 

unge. Seksjonsleder for psykologene ved avdeling 

for habilitering, Ahus. Lang klinisk erfaring fra 

barnevern, BUP og habilitering. Underviser og 

veileder psykologer i spesialisering ved Institutt for 

Aktiv psykoterapi.

Kristian Køhn
Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i 

nevropsykologi og samfunnspsykologi. Studieleder 

og spesialrådgiver i RBUP. Tidligere BUP Follo, 

kommunal PPT og Sunnaas sykehus. Kristian har 

særlig interesse for og erfaring med utredning og 

behandling av nevroutviklingsforstyrrelser

Unni Tranaas Vannebo
Helsesykepleier RBUP, Nasjonal koordinator og 

studieleder for utdanning i Newborn behavioral

observations (NBO). Unni har jobbet i seksjon sped-

og småbarn ved RBUP siden 2007. Nasjonal 

koordinator for NBO Norge og mastertrener i NBO. 

Foredragsholdere

Arvid Nikolai Kildahl
Spesialist i klinisk psykologi, fordypning voksne. 

Psykolog Regional seksjon psykiatri, 

utviklingshemning  /autisme, OUS. PhD fra 

Universitetet i Oslo med temaet post-traumatisk 

stresslidelse hos voksne med autisme og 

utviklingshemming. Tilknyttet Nasjonal 

kompetansetjeneste for utviklingshemming og 

psykisk helse, NevSom nasjonalt kompetansesenter 

for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. 

Forsker på utviklingshemming og psykisk helse.


