INBJUDAN

Temadag om adhd
och autism hos äldre
2 december 2021, Stockholm
Att ha en NPF-diagnos innebär att man har funktionsnedsättningar som följer
med hela livet. Idag lever många äldre med NPF utan att ha fått vare sig utredning
eller diagnos. Vi vill ge dig som möter äldre inom vård och omsorg uppdaterad
och värdefull kunskap för att bättre kunna bemöta äldre med NPF.
Målgrupp: Dagen vänder sig i första hand till dig som är yrkesverksam inom
vård och omsorg och möter äldre personer i ditt arbete, men alla som är intresserade av mer kunskap inom området är välkomna.

Tid och plats: Kl. 09.30-15.30.
Du kan delta fysiskt på The Park,
Magnus Ladulåsgatan 1 på
Södermalm i Stockholm eller
digitalt via Zoom. Som kursdeltagare får du en länk några
dagar före kursen går av stapeln.

Syfte och mål: Syftet med dagen är att öka kunskapen om hur adhd och autism
tar sig uttryck hos äldre samt hur du som personal kan ge dem ett bättre bemötande. Målet är att du ska få konkreta verktyg som ger dig stöd i ditt dagliga
arbete.

Pris:
Delta på plats: 1995 kr ex. moms.
Medlem i Attention får 20 % rabatt
och betalar 1 595 kr ex. moms.

Ur innehållet
•
Vad är adhd och autism och hur vanligt är det hos äldre?
•
Vad innebär det att åldras med diagnos?
•
Finns det skillnader mellan kvinnor och män?
•
Adhd, autism eller demens – hur vet man vad som är vad?
•
Vikten av ett livsloppsperspektiv vid NPF
•
Levnadsvanor och kroppen
•
Vad innebär det att få en diagnos som äldre och vad händer sen?
•
Vikten av rätt bemötande och hur vi får till det
•
Rätt stöd och hjälp – verktyg för ökad livskvalitet
•
Hur får vi till samverkan
•
De anhöriga
•
Röster från de äldre – case
Föreläsare: Lotta Borg Skoglund är överläkare och forskare specialiserad inom
neuropsykiatriska tillstånd och olika former av samsjuklighet.
Taina Lehtonen, psykolog och specialist i neuropsykologi.
Egenerfaren berättar hur det var att få diagnos som äldre. Vilka utmaningar som
finns och hur behovet av stöd ser ut.
Alinda Blomkvist och Annika Sefbom, socialförvaltningen Huddinge kommun
Susanne Rolfner Suvanto, moderator, Möjliggörare och projektledare på
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka).

Stödorganisationer: 1 person till
medlemspris.
Delta digitalt: 1495 kr ex. moms.
Medlem i Attention får 20 % rabatt
och betalar 1 195 kr ex. moms.
Anmälan: Anmälan görs på
www.attention-utbildning.se.
Antalet platser är begränsat.
Sista anmälningsdag se
anmälningsformuläret.
Anmälan bindande, men ej
personlig. Attention Utbildning
kan ställa in kursen vid för få
anmälningar.
Samarbetspartner för dagen är
Nationellt kompetenscentrum
anhöriga (Nka)
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