
PUA-seminaret 2017
Utviklingshemning og psykose

Regional seksjon, psykiatri utviklingshemning/autisme
Klinikk psykisk helse og avhengighet

Thon hotell Vika atrium, Oslo
27. og 28. mars 2017



PROGRAM DAG 1

PUA-seminaret i 2017 vil belyse psykoselidelser hos mennesker 
med utviklingshemning / autisme fra flere synsvinkler. Psykose hos 
mennesker med utviklingshemning har tidligere vært sterkt knyttet 
til aggresjon og skremmende væremåte. Aggresjon vært forstått 
som et sentralt kjennetegn. Kunnskapsstatus i dag tillater en bredere 
forståelse av hvordan symptomene arter seg hos mennesker med 
utviklingshemning og psykose. 

Utredning og diagnostisering av psykoselidelse er særlig viktig fordi: 

Pasienter med utviklingshemning (og autisme) har en sårbar hjerne 
og kan tåle medikamenter dårlig. Det er derfor viktig å ikke gi unødig 
medikamentell behandling til personer som ikke har psykose. Motsatt 
kan det få svært uheldige følger for personer som har psykose hvis de 
ikke får adekvat behandling for sine plager.

Forståelse og utredning 

08.30 – 09.00 Registrering og kaffe
09.00 – 09.15 Velkommen ved seksjonsleder Anne-Karin Rustad Rudi
09:15 – 10.15 Hva skjer i hjernen ved psykose?

Professor Ole A. Andreassen
10.15 – 10.30 Pause
10.30 – 11.45 Generelt om psykose og utviklingshemning.   

Kunnskapsgrunnlaget før og nå
Forsker Trine Lise Bakken

11.45 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.45 Fenomenologi – utredning og diagnostisering.

Overlege Maria Hagen Engebretsen
13.45 – 14.00 Pause
14.00 – 15.00 Psykose eller traume?

Psykologspesialist Arvid Nicolay Kildahl



Psykose er en sykdom i hjernen. Hjernen lar seg påvirke av 
omgivelsene – altså er det logisk at det er nødvendig med behandling 
som tar hensyn til begge deler. Både biologiske og psykososiale 
behandlingsalternativer aktuelle.

Behandling og tiltak 

09.00 – 10.00 Medikamentell behandling.
Lege Inger Breistein Haugen

10.00 – 10.15 Pause
10.15 – 11.15 Samtalebehandling.

Forsker Trine Lise Bakken
11.15 – 11.30 Pause
11.30 – 12.30 Miljøbehandling.

Ledende vernepleier Jane M Hellerud
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 14.00 Å leve med psykose i familien.

Brukerrepresentant
14.00 – 14.15 Pause
14.15 – 15.00 Forløp og prognose.

Forsker Trine Lise Bakken

PROGRAM DAG 2



Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst
 og har en rekke nasjonale funksjoner. Post til foretaksledelsen: Oslo universitetssykehus, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo. 

Sentralbord: 02770
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Deltager:
Stilling:
Tlf:
E-post:
Arbeidssted:
Fakturanavn:
Fakturaadresse:
Kostnadssted/bestillernr: 
Dato og underskrift:

  
 
Utfylt skjema/opplyninger sendes med epost til: uxseug@ous-hf.no 

Eller med post til: Oslo universitetssykehus
    Regional seksjon PUA, Dikemark
    Dikemarkveien 39
  1385 Asker

Påmelding:
Kursavgiften er kr. 2350,-. 
Prisen inkluderer kursmappe, lunsj begge dager, kaffe/te og frukt i 
pausene. Kursdeltakerne må bestille og betale overnatting selv. 

Har du spørsmål om seminaret kan du kontakte oss på tlf: 915 91 405
Info om våre forelesere: http://www.oslo-universitetssykehus.no/pua

Påmeldingsfrist: 1. mars 2017


