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Välkommen till Viljabodagen

Tema: Åldras med autism, normalbegåvning och intellektuell funktionsnedsättning
Viljabogruppen önskar bidra till att den åldrande målgruppen inom LSS får fortsatta individuella
och högkvalitativa insatser, genom att belysa framtidens behov av boende med specialisering för
autism och åldrande.
Viljabodagens föreläsare:
Lena Nylander, överläkare
Eva Jönsson, Silviasyster och utbildningsansvarig hos Stiftelsen Silviahemmet
Anna Sjölund, autismpedagog

Hotell Continental
Hamngatan 13
271 43 Ystad

6 okt 2020

08.30 - 15.30
(Incheckning 08.30 - 9.00)

Viljabogruppen är en del av Friab individ & familj som arbetar för att förändra
livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg och behandling som leder
till förändring. Läs mer på w w w . f r i a b . s e

Autism och åldrande
Trots att autism är en varaktig funktionsnedsättning handlar fortfarande majoriteten av all forskning på området om barn. I denna föreläsning
sammanfattas aktuell forskning om åldrande hos personer med autism
samt klinisk erfarenhet av att - inom ramen för psykiatri - arbeta med
äldre med autism.
Lena Nylander är överläkare och specialist i allmän psykiatri med forskningsintresse inom autismspektrumtillstånd och andra kognitiva
utvecklingsavvikelser som kan ta sig uttryck hos vuxna psykiatripatienter.
Lena är hedersmedlem i Svenska Psykiatriska Föreningen samt i Autismoch Aspergerförbundet.

Lena Nylander
Överläkare

Vad är demenssjukdom och hur utvecklas symtomen?
En föreläsning om bemötande och kommunikation vid demens med
Eva Jönsson, Silviasyster och utbildningsansvarig på Stiftelsen Silviahemmet.

Eva Jönsson

Stiftelsen Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av H.M. Drottning Silvia
på alla hjärtans dag i 1996. Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildning samt utbildningscertifieringar av hela enheter paras med utbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården.
Silviahemmet strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och
omsorg av personer med kognitiv sjukdom (demenssjukdom).

Pedagogiskt förhållningssätt vid autism och åldrande
Hur anpassar man stödinsatser vid autism och åldrande?
Hur kan man anpassa miljöer, kommunikation och bemötande för att
möta upp den enskildes förändrade insatsbehov? Varför är särskilt riktade
verksamheter mot autism och åldrande angelägna?
Anna Sjölund, beteendevetare och handledare med fördjupning i
neuropsykiatri vann Autism-och Aspergerförbundets utmärkelse ”Årets
pusselbit ” för sitt arbete med att sprida autismspecifik kompetens.
Under sin föreläsning berättar hon om varför riktade verksamheter i
området är angelägna och ger praktiska exempel på hur stöd kan utformas för målgruppen.

Pris: 950kr

(inkl. fika och lunch)

Anmälan:
www.friab.se/viljabogruppen

Anna Sjölund

Autismpedagog

Kontaktperson:
anna.hellner@viljabogruppen.se
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