
PROGRAM SEMINARIER LSS i Stockholm 2016

08.00  Registrering och morgonkaffe. OBS! Ingen smörgås serveras till morgonkaffet!

09.00  Allmän information om dagen.

09.15*  Hur är det att leva med Aspergers syndrom och DAMP? (Anders Moberg) 
                             Anders berättar om hur det är att leva med Aspergers syndrom och DAMP och hur han 
                             har klarat de svårigheter som det har inneburit

10.15  Förmiddagskaffe inkl. smörgås och besök hos utställare.

11.00*  Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och aspergers syndrom (Diana Lorenz)
                            Ungdomar och unga vuxna med autismspektrumtillstånd stöter på fler hinder i vardagen                     
                            än andra. Obalans mellan krav och förmåga skapar stress och gör dem mer utsatta för psy- 
                            kisk ohälsa. Funktionsnedsättningen innebär samtidigt svårigheter med kommunikation 
                            och problemlösning, vilket ökar frustrationen hos både personen och omgivningen

12.15  LUNCH

13.15  Autism (Sven Bölte) 
                            Alla känner Rain Man, road movien från 1988 om den autistiske “savant” Raymond Babbitt 
                            och hans listige, sportbilnördige bror Charlie (Tom Cruise). Raymond är baserad på Kim* 
                            Peek och spelas i filmen av Dustin Hoffman. Han tillbringade mycket tid med Peek inför 
                            filmen och lärde sig intensivt om hans speciella tankegångar som lägger grunden till de 
                            beteenden och upplevelser vi kallar autism. Vad är det som Hoffman fick lära sig och var 
                            finns förankringen i hjärnan? I denna föreläsning förklaras vilka kognitiva funktioner är 
                            förändrad vid autism och vilken förankring dessa har i hjärnan. Fokus ligger på socialt 
                            tänkande och uppmärksamhet gentemot detaljer.
  
14.15  Eftermiddagskaffe och besök hos utställare.

14.45  Hur skapar man goda möten med personer med neuropsykiatriska funktionshinder i 
                             kris och traumasituationer? (Håkan Nyman)
                            Viktiga variationer i hur olika människor ger uttryck för starka känslomässiga reaktioner. 
                            Hur skiljer man pågående psykiska symptom från normala reaktioner i krissituation? Att 
                            bemöta människor med nedsatt eller kognitiva funktionshinder i kris.

15.45  Utvärdering av dagen och avslut.

* Med reservation för ändring i talarordning


