Viljabodagen
2021

Välkommen till Viljabodagen

En dag med inspirerande och kostnadsfria föreläsningar från Viljabogruppen
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.
Föreläsare:
Lena Nylander, överläkare i psykiatri
Eva Jönsson, Silviasyster och utbildningsansvarig hos Stiftelsen Silviahemmet
Hotell Continental
Hamngatan 13
271 43 Ystad

7 maj 2021

08.30 - 15.30
(Incheckning 08.30 - 9.00)

Kostnadsfritt event

(inkl.frukost, lunch och fika)

Anmälan sker fortlöpande på www.friab.se/viljabodagen-2021. Begränsad antal platser.

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 www.friab.se

Autism och åldrande
- en föreläsning av Lena Nylander
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 Nylander
Överläkare

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

Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och
omsorg av personer med kognitiv sjukdom (demenssjukdom).

Om Viljabogruppen
Viljabogruppens unika verksamheter vänder sig till vuxna inom autismspektrumet. Vi erbjuder en helhetslösning med eget boende, sysselsättning,
fritid, social träning samt sinnesupplevelser som stimulerar till ökad
självständighet och delaktighet i sin vardag.
Vi bemöter individen med ett lågaffektivt och stressreducerande förhållningssätt, visuell tydliggörande pedagogik samt kognitiv affektiv träning.
Med en enhet i Ystad och två enheter i Vingåker arbetar Viljabogruppen
med individuella och högkvalitativa insatser för brukare inom LSS.

Har du frågor om Viljabodagen eller vår verksamhet?
Kontakta oss gärna för mer information.

Anna Hellner

Regionchef - Viljabogruppen
anna.hellner@friab.se
0738-07 57 89

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 www.friab.se

