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Föreläsning med Lena Nylander

Autismspektrum och psykisk ohälsa
Tisdag 5 december 2017 kl. 9.00–16.00, Folkets Hus i Varberg
Ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd
(autism, Aspergers syndrom, atypisk autism) löper
större risk än många andra grupper att drabbas av
psykiska besvär, särskilt ångestsjukdomar och/eller
depressioner. Ibland är symptomen på psykisk
sjukdom svåra att känna igen, ibland förväxlas
sjukdomssymtom med beteenden som hör till
autismspektrumtillståndet. Psykisk ohälsa försämrar
livskvalitet, men det finns behandlingsmöjligheter,
som oftast har god effekt. Det finns också möjligheter
att förebygga ohälsa.
Ur innehållet: Autism med och utan
utvecklingsstörning. Vad är autismspektrumtillstånd?
Vad är Aspergers syndrom? Hur diagnostiseras autism
hos vuxna? Diagnoskriterier enligt DSM-5. Hur tänker
personer med autismspektrumtillstånd? Hur skiljer
sig autismspektrumtillstånd från till exempel ADHD,
personlighetsstörningar, psykossjukdomar?
Psykisk ohälsa t.ex. depression, bipolär sjukdom,
psykos/schizofreni, ångest

Hur vanliga är psykiska sjukdomar hos vuxna med
autismspektrumtillstånd? När kan psykisk ohälsa hos
en person med autism misstänkas? Hur förhåller sig
”beteendeproblem” till sjukdomssymtom? När ska
man söka psykiatrin och hur behandlas psykisk
ohälsa? Hur bemöta personer med
autismspektrumtillstånd och psykiska besvär?
Friskvård – förebyggande av ohälsa. Utrymme för
deltagarnas frågor.
Lena Nylander är vuxenpsykiater med 40 års
erfarenhet av kliniskt arbete, samt forskning och
undervisning. Lena har arbetat med vuxna med
autismspektrumtillstånd inom ramen för psykiatrin
sedan mitten av 1990-talet och under några år också
inom vuxenhabilitering. Hon har disputerat på en
avhandling om ADHD och autismspektrumtillstånd
inom vuxenpsykiatrin och är författare till flera
vetenskapliga artiklar/skrifter. Lena har en son som
har autism och utvecklingsstörning.

Målgrupp: Personal (inom kommunal, privat eller landstingsverksamhet) som i sitt arbete kommer i kontakt med
ungdomar/vuxna med autism, utvecklingsstörning eller Aspergers syndrom. Chefer i nämnda verksamheter. Personer
med autismspektrumtillstånd. Anhöriga/närstående.
Kostnad: Personal: 1300 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen.
Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.
Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.
Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för
föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Välkomna!
Vid frågor skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se eller ring 08-410 441 28
www.pedagogisktperspektiv.se

Anmälan till föreläsning om
Autismspektrum och psykisk ohälsa
Tisdag 5 december 2017 kl. 9.00–16.00, Folkets Hus i Varberg
Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person) och registreras i inkommande
ordning. Bekräftelse skickas med e-post. Anmäl genom att skicka uppgifterna nedan via e-post eller genom att
fylla i och skicka anmälningsformuläret på hemsidan/föreläsningar & utbildningar. Det går bra att anmäla fram till
datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).
OBS! Ange korrekt fakturaadress. Om fakturaadressen inte är korrekt så registreras inte anmälan.
DELTAGARE eller KONTAKTPERSON VID GRUPPANMÄLAN:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
TOTALT ANTAL DELTAGARE (vid gruppanmälan):_____________________________________________________
MOBILTELEFON KONTAKTPERSON:________________________________________________________________
E-POSTADRESS FÖR BEKRÄFTELSE:___________________________@____________________________________
FAKTURAADRESS (skriv alltid fakturaadress och tänk på att uppge rätt fakturaadress med referensnummer och
liknande fakturauppgifter):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ORGANISATIONSNUMMER:______________________________________________________________________
E-POSTADRESS FÖR FAKTURA (om ingen e-postadress anges skickas fakturan med post):
__________________________________@_________________________________________________________
¨ Anhörig/person med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms per person
¨ Personal; yrke___________________________: 1300 kr exkl. moms per person (200 kr rabatt vid anmälan
senast 3 veckor innan föreläsningen).
Anmäl via hemsidan www.pedagogisktperspektiv.se/aktuella-forelasningar-utbildningar eller skriv av och e-posta
anmälan till info@pedagogisktperspektiv.se
Pedagogiskt Perspektiv AB, Tranebergsstrand 25, 167 40 Bromma
info@pedagogisktperspektiv.se

www.pedagogisktperspektiv.se

