
 
 
PROGRAM SEMINARIER LSS - Stockholm 
 
08.00 Registrering och morgonkaffe  
 
09.00 Allmän info om dagen 
 
09.15 *Kan arg egentligen betyda nånting annat? (Margareta Lunde-Martinson) 

Många som du arbetar för kan drabbas av psykisk ohälsa som inte upptäcks, eftersom symtomen kan tolkas 
som att de tillhör personens intellektuella funktionsnedsättning. Men det kan orsakas av för högt ställda krav 
och belastning, vilket leder till stress. Diagnoser som till exempel ångest och depressioner är vanligt. Det som 
försvårar att upptäcka och att förstå personens sämre mående, är kommunikationssvårigheten.  
Hur kan personen visa att han eller hon inte mår bra? 
På denna föreläsning får du kunskap om olika symtom, behandling och bemötande av personer som har en 
intellektuell funktionsnedsättning. Du får kunskap om hur viktigt arbetssättet är, och att vara överens i 
arbetsgruppen. Att sänka kraven och ett behov att få vara sjukskriven eller hemma ibland från skolan, kan 
underlätta till ett bättre mående. 
Så, hur gör vi för att förebygga psykisk ohälsa? 

Innehåll; 

 Hur yttrar sig stress och ångest? 

 Depression 

 Bipolär sjukdom 

 Förhållningssätt och bemötande- hur ska du göra? 

 Team proffessionellt arbete- hur viktigt är det? 

 Dokumentation 
 

10.15 Förmiddagskaffe 
 
11.00 Kan arg egentligen betyda nånting annat? 
Föreläsningen fortsätter….. 
 

12.15 Lunch 
 
13.15 *Barn i dolda riskmiljöer, barn vi möter med utsatthet vi inte ser (Sandra Melander) 

Barn till föräldrar med utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter risker att diskrimineras i samhället 
då deras behov inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning. Forskning visar att barn till föräldrar med 
utvecklingsstörning och andra kognitiva svårigheter såsom ADHD, autism är en utsatt grupp som riskerar fysisk 
och psykisk ohälsa och utanförskap. Tidig identifiering, stöd och anpassande insatser i samverkan mellan olika 
professioner behövs för att säkerställa barnens rätt till jämlik hälsa och god utveckling. 
Föreläsningen ger kunskap om metoder och insatser som är av betydelse för att stödja dessa familjer. 
 

14.15 Eftermiddagskaffe 
 
14.45  *Asperger, ADHD & Trans (Immanuel Brändemo) 

Ett bra liv med Asperger och ADHD – vad innebär det, och hur gör vi det möjligt för fler? Hur är det att växa upp 
som transperson och funkis? Föreläsaren varvar egna och andras levda erfarenheter med konkreta råd. 
 

15.45 Utvärdering av dagen och avslut 
* Med reservation för ändring i talordning 


