
INVITASJON TIL KURS

Tittel: Autismespekterforstyrrelser og kjønnsidentitet –
“Sexuality and gender identity in people with ASD”

Tidspunkt: 12.mars 2019, kl. 09:00 – 16:00.

Sted: Linken kurssenter, Tromsø. Mulighet for deltagelse på 
videokonferanse/Skype for Business via Norsk Helsenett.

Målgruppe: Primært ansatte i spesialisthelsetjenesten (habilitering/psykiatri). 
Andre interesserte som jobber med autismespekterforstyrrelser, for 
eksempel i kommunal helse- og omsorgstjenester og skoleverk er 
også velkommen til å delta.

Deltakeravgift: kr. 500,- per person, deltakelse på video er gratis. Om dere er 
flere til stede i et studio er det tilstrekkelig at en melder seg på.

Påmelding kun via lenke:                    
https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/twsjz8e6wb

Påmeldingsfrist: 5.mars 2019. Påmelding er bindende.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Legeforeningen, Psykologforeningen og 
Sykepleierforbundet.

Arrangør: Regionalt fagnettverk autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT), 
i samarbeid med fagnettverk for seksualitet og funksjonsnedsettelse 
(FSF) i Helse Nord.

Vi gjør oppmerksom på at kurset går på engelsk.

Regionalt fagnettverk autisme, ADHD 
og Tourettes syndrom (R-FAAT)

Foreleser er dr. Isabelle Hénault, som er sexolog og psykolog. Hun har 
mastergrad i sexologi og doktorgrad i psykologi ved Université du Québec 
à Montréal. Hun tilbyr private konsultasjoner og fungerer som konsulent 
for organisasjoner og skoler. Hennes tjenester inkluderer også diagnostisk 
evaluering. Hénault har utviklet kompetanse i Asperger syndrom, spesielt
innen interpersonelle relasjoner og seksualitet. Som forfatter av et 
tilpasset utdanningsprogram samarbeider hun også i flere internasjonale 
undersøkelser om seksualutdanning og psykoterapi for personer med autisme
og Asperger. Hennes bok «Asperger syndrom og seksualitet: Fra ungdomsårene 
gjennom voksenlivet» har blitt oversatt til åtte språk. 
(Kilde: clinique-autisme-asperger-mtl.ca)

https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/twsjz8e6wb


Regionalt fagnettverk autisme, ADHD 
og Tourettes syndrom (R-FAAT)

PROGRAM

“Sexuality and gender identity in people with ASD”

The lecturer: Psychologist Isabelle Hénault

08.30 – 09.00 Registering

09.00 Velkommen

09.15 – 10.00 “Sexuality and gender identity in ASD: Hypothesis”

10.00 – 10.30 “Sexual development in ASD, the female profile of 

ASD, puberty”

10.30 – 10.50 Kaffepause/ Coffee break

10.50 – 12.00 “Sexual behaviors & inappropriate behaviors, 

factors and triggers” 

12.00 – 13.00 Lunsj/Lunch

13.00 – 13.30 “Sexuality and the law, the sexual profile of adults 

with ASD”

13.30 – 14.30 “Sexual orientation, gender indentiry in ASD”

14.30 – 14.50 Kaffepause/ Coffee break

14.50 – 15.40 “Intervention strategies and tools” 

15.40 – 16.00 Oppsummering av dagen/Summary of the day 


