Vad?

20/10
2017

När?

Funktionsnedsättning
och trauma
Hur?
Anmäl dig på
www.poms.nu

Var?
Sandlersalen,
ABF-huset,
Sveavägen 41
Stockholm

Kostnad?
Anmälan innan 1/8:
medlem 900 kr
icke-medlem 1200 kr
student/senior 700 kr
Anmälan 1/8 eller senare:
medlem 1200 kr
icke-medlem 1500 kr
student/senior 700 k
Sista anmälningsdag 11/9

Färdbeskrivning:
Grön tunnelbanelinje
norrut från Stockholms
central till station
Rådmansgatan.
Från Rådmansgatan
tunnelbanestation är det
ungefär 200 meters
promenad till ABF-huset.

Program

08:15

Registrering och kaffe

08:45

Poms ordförande Anna Tidman hälsar välkommen och öppnar konferensen
Föresläsning 1:

09:00

Trauma hos barn och utsatthet hos barn med funktionsnedsättningar:
Upptäcka, förstå och behandla
Moa Mannheimer

10:00

Kaffe och fika
Föreläsning 1, forts.:

10:30

Trauma hos barn och utsatthet hos barn med funktionsnedsättningar:
Upptäcka, förstå och behandla
Moa Mannheimer

11:30

Lunch

12:30

Föreläsning II:
Autismspektrumtillstånd och stress
Kerstin Alm

14:00

Kaffe och fika
Panelsamtal:

14:30

Trauma, stress och minnesfunktioner hos vuxna med AST utan utvecklingsstörning:
Kliniska erfarenheter kring autismvänlig behandling
Susanna Grund och Andreas Claesson

16:00

Paus

16:15
17:15

Poms årsmöte

Föreläsare

Moa Mannheimer
Är sedan årsskiftet 2016/17 centrumchef på Barnafrid, ett nystartat kunskapscentrum vid
Linköpings universitet som vänder sig till professionella i frågor som rör barn utsatta för våld
och andra övergrepp. Har lång erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri och barn utsatta
för sexuella övergrepp, våld samt barn på flykt. Har arbetat som psykolog och senare enhetschef på BUP Traumaenhet i Stockholm och där, men även i andra sammanhang, arbetat med
bedömning och behandling av traumasymtomatologi. Arbetade inom uppdraget på BUP även
på Barnahus i Stockholms län med utveckla omhändertagandet av barn i brottsutredningar.
Har ofta samarbetat med habilitering och arbetat med barn från habiliteringens målgrupper.

Kerstin Alm
Var med och startade Aspergercenter, en enhet inom Habilitering & Hälsa i Stockholms läns
landsting. Under tiden på Aspergercenter mötte Kerstin många föräldrar som själva gått ”in i
väggen” efter att barnet fått diagnosen Aspergers syndrom. Erfarenheterna från Asperger-center tog hon med sig då hon efter pensioneringen engagerade sig i Attention. Där initierade
hon Arvsfondsprojektet Egen styrka, som handlade om hur föräldrar som har barn med
Asperger själva mår. Under tiden på Aspergercenter mötte Kerstin också många förtvivlade
föräldrar vars barn stannade hemma från skolan. Boken Inte bara Anna, som Kerstin bidragit
till, handlar om just stress och Asperger och beskriver hur en fiktiv karaktär (Anna) med
Aspergers syndrom drabbas av utbrändhet.

