Ulla Adolfsson,
moderator
Kicka här!

Anton med vänner

Konferens 2 april 2020

Återhämtning och hälsa
för personer med autism och deras anhöriga
En nyligen gjord undersökning visar att 75% av målgruppen har stort till
mycket stort behov av återhämtning. Kommunerna i Skåne visar på god
vilja att tillgodose det med LSS insatser - men det räcker inte.
Få större förståelse och bli mer samhällseffektiv. Det vinner alla på!
Välkommen till konferensen ”Återhämtning och hälsa”! Du som arbetar med
insatser enligt LSS lagen, och/eller är intresserad av frågor som rör autism,
kommer att få en dag full med insikt, inspiration och aha-upplevelser.
Detta är en konferens som ger unikt brukarperspektiv!
Torsdag 2 april 2020 kl 9 - 15 på Malmös universitet, Orkanen
Pris: 1 450 kr, medlem i Autism- och Asperger förbundet 950 kr.
Förtäring och moms inkluderat. Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Anmäl dig idag till: info@autismskane.se
För mer information mejla: lotta@antonshus.se

Klicka HÄR för en videohälsning från talarna!

Lotta Lagerholm,
ordf. Antons Hus,
projektledare
Återhämtning och
hälsa, för personer
med autism och
deras anhöriga

Linda Grann,
lärare, utbildningsansvarig
Jengla Omsorg,
och mamma till tre
flickor varav Engla
14 år har autism

Ingrid Runesson,
universitetslektor i
Socialt arbete med
inriktning Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap

Petra Björne,
fil.dr. i kognitionsvetenskap och
FoU-koordinator
vid FoU i Malmö,
område funktionsnedsättning

Helena Magnusson,
överläkare och specialist i Barn- och ungdomsneurologi med
habilitering samt
Barn- och ungdomspsykiatri

08.15 - 09.00 Registrering och kaffe
09.00 - 09.30 Välkommen - vad är autism i vardagen
Ulla Adolfsson, moderator. Ulla är ordförande i Autism- Aspergerförbundet och mamma
till Alfred. Ulla har stor personlig och yrkesmässig erfarenhet av autism och berättar hur
det är att leva med autism i vardagen och vad Autism- och Aspergerförbundet har för roll.
09.30 - 10.00 Projekt Återhämtning och hälsa - matchar tillgång och efterfråga?
Lotta Lagerholm, ordf. i Antons Hus och mamma till Anton, ung man med autism, har
genomfört och redovisar resultat från projektet Återhämtning och hälsa där Vuxensamt Barn- och Ungdomshabiliteringarna i Skåne, 24 av Skånes kommuner samt medlemmar från Autism- och Aspergerföreningen Skånes medlemmar har bidragit.
10.00 - 10.15 Bensträckare
10.15 - 11.00 Återhämtning och välmående utifrån ett familjeperspektiv
Linda Grann berättar om utmaningarna hon stött på för att få den nödvändiga återhämtningen men också om alla lyckade exemplen, främst utifrån sitt eget perspektiv
men också utifrån de andra i familjen. Linda tar upp vad som inspirerar henne, som
att ingå i ett sammanhang, positiv psykologi, mindfulness och lågaffektivt bemötande.
11.00 - 11.30 Vikten av återhämtning och varför den behöver vara anpassad
Anton med vänner delar med sig av sina erfarenheter av vad återhämtning kan vara,
hur livet är utan återhämtning och ger oss tips och funderingar på saker vi många
gånger inte skänker en tanke. Drygt 10 av Antons vänner kommer, vid olika tidpunkter och under hela konferensen dela med sig av sina personliga erfarenheter.
11.30 - 12.30 Lunch serveras, det finns utställare att besöka
12.30 - 13.00 Psykisk och somatisk hälsa kopplat till återhämtning,
Helena Magnusson, överläkare
13.00 - 13.45 Intellektuell funktionsnedsättning och rätten till arbete - med
fokus på daglig verksamhet, Petra Björne och Ingrid Runesson
13.45 - 14.15 Kaffe, det finns utställare att besöka
14.15 - 14.45 Miljö-, autism-, och sinnesanpassat hus
Robin Berkhuizen, VD på Emrahus AB berättar om varför passivhus är ett bra val
14.45 - 15.00 Detta är Antons Hus, sammanfattning av dagen
Ulla Adolfsson, moderator
Konferensen arrangeras och genomförs av Antons Hus samt Autism- och Aspergerföreningen Skåne med stöd från Region Skåne och Malmö stad.

