Vad?

När?

Hur?
Anmäl dig på
www.poms.nu

15/11
2019

Var?
Bring- & Norrbysalen,
Ersta konferens,
Erstagatan 1K,
Stockholm

Kostnad?
Anmälan innan 1/9:
medlem 950 kr
icke-medlem 1350 kr
student/senior 700 kr
Anmälan 1/9 eller senare:
medlem 1300 kr
icke-medlem 1700 kr
student/senior 700 k
Sista anmälningsdag 15/10

Färdbeskrivning:
Bussar till Ersta konferens går
från Centralstationen (53) och
Slussen eller Medborgarplatsen
(2). Stig av vid station ”Ersta
Sjukhus”. Det tar ca. 15 min.
att promenera från Slussen
eller Medborgarplatsens tbana. Gatuparkering finns på
t.ex. Erstagatan och Folkungagatan alt. vid Londonviadukten.

Med årets endagskonferens vill vi skapa ett forum där detta kombineras. Under två
parallella pass – ett med fokus på utredning av vuxna och ett mot utredning av
barn/ungdomar – får vi alla möjlighet att interagera kring

Perspektiv på komplexitet i utredning av frågeställning IF
hos barn och vuxna med funktionsnedsättningar –
endagsworkshop
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Under två parallella pass – ett med fokus på utredning av vuxna och
ett mot utredning av barn/ungdomar – får vi tillsammans möjlighet
att interagera kring de utmaningar som finns vid utredning på lägre
nivå eller vid komorbida tillstånd.
Till vår hjälp har vi två erkänt erfarna kliniker inom området:
Gunilla Carlsson Kendall och Barry Karlsson.
Varmt välkommen,
Poms styrelse

09:00

Registrering och kaffe

09:45

Poms ordförande Magnus Ivarsson hälsar välkommen och öppnar konferensen

10:00

Workshop I:
Barry Karlsson

Workshop II:
Gunilla Carlsson Kendall

Komplexitet i utredning av vuxna
med funktionsnedsättningar

Komplexitet i utredning av barn
med funktionsnedsättningar

11:00

11:30

Kaffe och fika
Workshop I, forts.:
Barry Karlsson

Workshop II, forts.:
Gunilla Carlsson Kendall

Komplexitet i utredning av vuxna
med funktionsnedsättningar

Komplexitet i utredning av barn
med funktionsnedsättningar

12:30

13:30

Lunch
Workshop I, forts.:
Barry Karlsson

Workshop II, forts.:
Gunilla Carlsson Kendall

Komplexitet i utredning av vuxna
med funktionsnedsättningar

Komplexitet i utredning av barn
med funktionsnedsättningar

14:30

Kaffe och fika

15:00

Panelsamtal och frågestund med Barry Karlsson och Gunilla Carlsson Kendall

16:00

Paus

16:15

Poms årsmöte

Gunilla Carlsson Kendall har arbetat både som skol/förskolepsykolog och kliniskt, med utredningar av barn med
utvecklingsrelaterade svårigheter som adhd, autism,
intellektuell funktionsnedsättning och andra kognitiva
svårigheter bl.a. i ett barnneurologiskt utredningsteam på
Karolinska Huddinge sjukhus. De senaste tolv åren har hon
arbetat mycket med handledning till psykologgrupper inom
verksamheter som BUP och habilitering, men också till
skolpsykologer, och oftast med fokus på frågor kring
utredning och diagnostik. Gunilla arbetar också med
fortbildning för psykologer och pedagoger och har skrivit
flera böcker om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
riktade till pedagoger (se www.provivus.se). Hon sitter sedan
några år tillbaka i styrelsen för Sveriges Neuropsykologers
Förening, SNPF.

Barry Karlsson är specialist i
neuropsykologi och forskare.
Han är också verksam som handledare, utredare och föreläsare
inom neurologi, habilitering och
universitet. Han har över 30 års
klinisk erfarenhet.

