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TID OG STED
Temadagen afholdes den 9. maj 2017 i København

PRISER
Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én
deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

OBS: Temadagen foregår på engelsk. Du kan tilkøbe tolkning for 100kr. ekstra ved tilmelding.

Pris
Med maillisterabat
Uden maillisterabat

med SØLVkunde-rabat

med GULDkunde-rabat

kr. 2.628,-

kr 2.497,-

kr. 2.365,-

kr. 2.920,-

kr. 2.774,-

kr. 2.628,-

Se status for din arbejdsplads på www.seminarer.dk under loyalitetsrabat v.h.a. EAN- eller CVR-nummer, hvor du også kan se vores
øvrige arrangementer og tilmelde dig vores nyhedsmail. Her kan du også læse gældende betalings- og afbestillingsregler.

TILMELDING
Tilmeld dig inden den 7. april 2017 via www.seminarer.dk eller kontakt os på telefon 66 15 90 43.
Vær opmærksom på at der er et begrænset antal pladser!

TEMADAG med
verdens førende
ADHD-ekspert

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen.

SEMINARER.DK
blev dannet i 1998 ud fra en idé om at dække et behov for hurtig og præcis faglig vidensdeling.
Senere har vi, med udgangspunkt i vores omfattende netværk af eksperter, videreudviklet konceptet til også at omfatte faglige
og personlige udviklingsdage. Herudover tilbyder vi konsulentydelser som f.eks.: Strategisk kompetenceudvikling, proces-facilitering og juridisk støtte.
Vi henter vores eksperter og undervisere udefra, så vi hele tiden kan tilbyde dig den nyeste viden og emner, der er oppe i tiden.
Med eksterne undervisere sikrer vi os, at de er eksperter på lige præcis det område, som vi ønsker.
Du kan læse meget mere på www.seminarer.dk
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Temadag med verdens
førende ADHD-ekspert

Dr. Barkley vil på denne temadag holde
oplæg om tre forskellige emner inden for ADHD.

Det første tema Dr. Barkley vil fortælle om har overskriften: “ADHD
som en forstyrrelse i de eksekutive funktioner og evnen til at selv-regulere”.
Mange års forskning viser, at udfordringerne med ADHD handler om mere end blot problemer
m
med koncentration, hyperaktivitet eller simpel impulskontrol. Mange af de kognitive mangler, som typisk forbind
bindes med ADHD, er centreret omkring de “Eksekutive Funktioner”, hvilket understøtter opfattelsen af, at ADHD i
høj grad
gr er et resultat af manglende evne til at selvregulere. Dr. Barkley præsenterer under dette oplæg en model for
opfatte
opfattelsen af ADHD, som tilbyder et mere sammenhængende perspektiv på ADHD og dens konsekvenser.
Oplæg nummer to som temadagen byder på, har titlen: “Den ‘anden’ opmærksomhedsforstyrrelse: Langsommeligt kognitivt tempo (SCT) versus ADHD”. Lige siden 1798 har den medicinske litteratur om opmærksomhedsforstyrrelser skelnet mellem mindst to forskellige versioner. Den ene,
som vi kender som ADHD, er i århundreder løbet med opmærksomheden, mens den anden, som typisk er
blevet kaldt ADD, i lang tid er blevet ignoreret. Men det er en fejl, mener Dr. Barkley. Der er nemlig ikke, som vi i
ble
mange
m
år har troet, tale om en underkategorisering af ADHD, men i stedet en selvstændig lidelse, kaldet “Sluggish Cognitive Tempo” (SCT). Dr. Barkley vil i dette oplæg gå mere i dybden med SCT, og hvor lidt vi egentlig
ved om denne lidelse.
Dagens sidste oplæg

hedder: “Udfordringerne i at gå fra barn, til teenager, til voksen med
ADHD”. Udfordringerne ved at have ADHD ændrer sig jo ældre den ADHD-ramte bliver. Det gør de krav, vi
stiller til børn, når de bliver til teenagere, og til teenagere når de bliver til voksne også. Forandringerne betyder
nye muligheder, men også nye udfordringer.
Dr. Barkley vil i dette oplæg diskutere, hvordan disse forandringer, og udfordringer, bedst kan håndteres af børn
med
m ADHD og deres familier. Det giver en meget værdifuld viden for dit arbejde med ADHD-ramte, som du kan
b
bruge
i dit daglige arbejde.

Derudover bliver der afholdt en Q&A, så du får altså en unik mulighed for at stille spørgsmål
til verdens førende ekspert inden for ADHD.

Seminarer.dk har den store fornøjelse at præsentere verdens førende
ekspert i ADHD til en spændende og unik temadag. Med 23 udgivne
bøger, mere end 270 videnskabelige artikler samt regelmæssige optrædener i programmer som “60 minutes”, “The Today Show” og “Goodmorning America” er der i sandhed tale om en mand, som er i stand til
at formidle svært komplekse emner på en måde, så alle kan være med.
Dr. Barkleys temadag med Seminarer.dk bliver en unik oplevelse,
og det er således eneste mulighed for at opleve ham på disse
breddegrader i 2017.

Udbytte:
Som deltager på denne temadag får du et enestående indblik i den nyeste og vigtigste viden inden for ADHD. Du vil modtage undervisning
og indgå i en dialog om spændende og vigtige temaer.

Du vil med hjælp fra Dr. Barkleys model få en bedre forståelse for ADHD’ens kompleksitet, og hvordan du som
fagperson bedst håndterer denne. Du vil ligeledes få et
mere nuanceret billede af det, som nogle kalder “ADD”,
men som Dr. Barkley mener er en selvstændig lidelse
kaldet “Sluggish Cognitive Tempo”.
Alt dette giver dig en mere præcis forståelse for de udfordringer ADHDog SCT-ramte har i både deres professionelle og private liv.

Russell A. Barkley, Ph.D., er klinisk professor i
psykiatri ved Medical University of South Carolina. Han er certificeret i tre specialer, Klinisk
psykologi (ABPP), Klinisk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Psykologi, og klinisk neuropsykologi (ABCN, ABPP).
Han fungerer både som klinisk forsker, underviser
og læge, og har udgivet 23 bøger, vurderingsskalaer og kliniske vejledninger. Han har ligeledes
udgivet mere end 270 videnskabelige artikler og
bogkapitler knyttet til forståelsen, vurdering og
behandling af ADHD og beslægtede lidelser.
Han er grundlægger og redaktør af “The ADHD Report”, et klinisk nyhedsbrev, som udkommer hver
anden måned, og har gjort det i mere end 20 år.
Dr. Barkley har fremlagt mere end 800 taler internationalt og optrådt på tv programmer som “60
Minutes”, “Today Show” og “Good Morning America”. Han har modtaget et hav af priser fra bl.a.
American Psychological Association, American Academy of Pediatrics, American Board of Professional
Psychology og New England Educational Institute,
for hans bidrag til forskningen i ADHD, og formidlingen af denne.
Han er desuden kendt som en fremragende formidler, og bliver således brugt af både store populærmedier såvel som anerkendte læreanstalter
når de svære og komplekse spørgsmål inden for
ADHD skal kommunikeres på en levende og effektiv måde.

