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Onsdag 12 oktober
08.45	 	Registreringen öppnar. Kaffe.

09.45	 	Välkommen
Konferensen inleds.

10.00   Omsorg utan våld
 Elisabeth Råberg är föreläsare, handledare och driver korttids- och daglig 
verksamhet. Som mor till två söner med autism har hon erfarenhet av hur de 
tidigare farit mycket illa i andra verksamheter.

11.00		 	Etik och bemötande
 Vilka etiska värden och normer är viktiga i LSS-verksamheter? Och vad   
innebär ett bra bemötande i det arbetet? Erik Blennberger, teol dr och  professor 
vid Ersta Sköndal högskola, har skrivit flera böcker om etik, medverkade 
i   LSS-utredningen och är ledamot i Socialstyrelsens etiska råd.

12.15	  Lunch 

13.15	  Mottagarna av Årets Pusselbit presenteras

13.30	   På ett annat sätt
 Om identitet, relationer och vardag. Det största problemet med att ha asperger 
är förväntningar och krav från omgivningen, säger Paula Tilli. »Det är det som 
skapar stress och tar energi.« Hon ger exempel på missförstånd som uppstått 
mellan henne och andra människor för att hon tänkt annorlunda. 

14.15	  Trygghet utan tvång
 Kaisu Kull från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, berättar om hur IVO i 
sin tillsyn bedömer olika fall och tolkar gränserna för vad som är tillåtet. Hon 
ger exempel på framgångsfaktorer för att undvika tvångs- och begränsnings-
åtgärder utifrån tillsynsrapporten »Skapa trygghet utan tvång«.

15.00	  Fikapaus 

15.30		  Rätten till kommunikation
 Kommunikationssvårigheter är den vanligaste orsaken till utmanande beteende. 
Att möjliggöra kommunikation är den effektivaste lösningen och den enda 
möjliga vägen om mänskliga rättigheter ska gälla alla. Gunilla Thunberg, 
logoped och fil dr, redogör för evidens kring alternativ och kompletterande 
kommunikation och ger konkreta exempel.

17.00		   Mingel med bubbel och snacks



Torsdag 13 oktober
09.00  En webbaserad introduktion: e-autism
  Mats Jansson presenterar Autism- och Aspergerförbundets nya webbaserade 

introduktionsutbildning om autism.

09.30  Lågaffektiv teori och metod
  Bo Hejlskov Elvén är psykolog, författare, föreläsare och handledare. Bo pratar 

om och ger exempel på hur lågaffektiv teori och metod i skola, omsorg och 
psykiatri hjälper oss bort från tvingande och begränsande åtgärder.

10.15	  Fikapaus

10.45	  Lågaffektiv teori och metod, fortsättning

12.15	  Lunch 

13.15	  Att hellre säga ja än nej
  Carina Linde-Rahr och Kajsa Andersson berättar om Hultagårdens boende och 

dagliga verksamhet för vuxna med autism, varför de satsar på utbildning av 
personalen och vad det ger för effekt.

13.45		  Utmanande beteenden. Utmanade verksamheter.
  Petra Björne, fil dr i kognitionsvetenskap och FoU-koordinator i Malmö, säger 

att människor inom autismspektrumet har goda möjligheter att leva ett liv 
med hög livskvalitet. I Malmös LSS-verksamheter används ett studiecirkel-
material baserat på en forskningsöversikt, för att på ett bättre sätt möta 
brukarnas önskemål och behov.

14.30		  Fikapaus

15.00		  Vad säger Socialstyrelsen?
 Anders Bergh och Marjana Tornmalm berättar om Socialstyrelsens uppdrag runt 
tvångs- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga och 
om deras rekommendationer för att förebygga och minska utmanande beteenden i 
LSS-verksamheter.

15.40		  Lyfta upp eller trycka ner?
 Vad kan vi ta med oss i vårt arbete för att förebygga och undvika  
tvingande- och begränsande åtgärder för personer med autism i skola,  
LSS, psykiatri och andra sammanhang? Autism- och Aspergerförbundets 
ordförande Anne Lönnermark sammanfattar och tittar framåt.

16.00		  Slut



Allmän information:
plats: Draken, Folkets Hus Göteborg

tid: 	12–13 oktober 2016

konferenspris:  3 000 kronor om du är personal. 1 400 kronor om du har 
egen funktionsnedsättning eller är närstående.

anmälan:  Görs på www.autism.se/konferenser 
Vi vill ha din anmälan senast 28 september. Anmälan är bindande,  
men plats kan överlåtas. E-post för information och frågor: info@autism.se

I maj 2015 hölls konferensen »Lyfta upp eller trycka ner?« i Aula 
Magna i Stockholm. Konferensen blev snabbt slutsåld och det 
har varit stor efter frågan på ännu en konferens om hur vi kan 
 undvika tvingande och begränsande åtgärder i verksamheter som 
möter autism. 2016 hålls därför en konferens med samma tema, 
denna gång i Göteborg. 

08-420  030  50 • info@autism.se  
www.autism.se




