PROGRAM
Torsdag 13 september
08.00 - 10.00 Registrering och kaffe/smörgås
10.00 - 10.15 Invigning
10.15 - 10.30 Kenneth Karlsson, ordförande Habiliteringschefernas förening.
_______________________________________________________________________________________
		Huvudföreläsningar - Lokal Kongresshallen
10.30 - 11.20 Viktiga värden i världen! Meningsskapandet i mötet mellan mitt liv och ditt arbetsliv.
		Tone Engen, statsvetare Specialpedagogiska skolmyndigheten, Göteborg.
11.30 - 12.30 Habilitering i ett samhälle i förändring.
		Thor Sandmel, filosof och matematiker.
12.30 - 13.30 LUNCH
______________________________________________________________________________________
		
		SESSION 1: Workshops/seminarier
13.30 - 14.10 WS1 - KomHIT Flykting - Habilitering, Susanne Bäckström, Maria Nolemo och Bitte Aminder.
		Lokal R2
		

WS2 - Smärta hos barn med funktionsnedsättning, Camilla Melin - Lokal E1

14.20 - 15.00 WS3 - Samtal om våld tillsammans med personer med kommunikativa och kognitiva funktions		
nedsättningar, Amanda Nyberg och Ingrid Mattson Müller. - Lokal R2
		WS4 - LSS - en hotad frihetsreform, Maria Persdotter - Lokal E1
		Muntliga presentationer
13.30 - 15.10 SESSION 2: Tema - Familjestöd och bemötande - Lokal E2
		Moderator: Charlotta Antonsson
		O1 - Föräldrastöd en rättighet för alla barn inom habiliteringen? Carina Folkesson
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O2 - ”Någon sätter ord på det jag inte ens visste att jag känner”. Berättelsen om att bli
förälder till ett annorlunda barn, Cecilia Stocks

		
		

O3 - ”Vi är en frisk familj där en av oss har blivit sjuk, vi är inte en sjuk familj, vi är en frisk
familj: att leva med ett barn med obotlig hjärntumör, Lena Eskilson Falck

		
		

O4 - Mottagandefasen för ungdomar med autism - en utvärdering av mottagandefasen på
BOU, Johanna Påhlstorp

		

O5 - Bemötande och förhållningssätt till små barn vid handortostillverkning, Git Lidman

13.30 - 15.10 SESSION 3: Tema - Olika aspekter på kropp och rörelse - Lokal J2
		Moderator: Christina Enander
		

O6 - Ridsjukgymnastik, Cecilia Mårtensson Lanner

		
		

O7 - Implementering av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) inom barn- och ungdomshabiliteringen, Stine Thorsted & Katarina Lauruschkus

		
		

O8 - Motorik och autism - interventioner som främjar motorisk förmåga och fysisk aktivitet
hos barn och ungdomar med autism, Katarina Lauruschkus & Anna Milesson

		

O9 - Villkorsstyrt deltagande i fysisk aktivitet bland ungdomar med autism, Susann Arnell

		

O10 - Upplevelse av kropp och rörelse hos unga vuxna med autism, Ingrid Bertilsson

		
13.30 - 14.50 SESSION 4: Tema - Barns rätt till delaktighet - Lokal E3
		Moderator: Ellen Backman
		

O11 - Utveckling och validering av ett digitalt verktyg för delaktighet, Elin Vinblad

		

O12 - Bedömning av delaktighet med Skånska Stegen, Sara Andersson Rosén

		

O13 - Undra om habiliteringen, Anna Dejler & Annika Pilups

		
O14 - Att beakta barns åsikter om sin habilitering på Regionhabiliteringen, Maria Attfors
		Östlind

13.30 - 15.10 SESSION 5: Tema - Kognitiva tillvägagångssätt för ökad egen kontroll i vardagen -

		Lokal J1.
		Moderator: Barbro Lindqvist

		
O15 - ”Med CO-OP är jag bossen”, deltagarnas erfarenheter från behandling med CO-OP
		approach, Ann-Marie Öhrvall
		
		

O16 - Träning enligt metoden Cognitive Orientation to daily Occupational Performance
(CO-OP Approach) kan påverka exekutiva funktioner positivt, Caisa Hofgren

		
		

O17 - Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR)-grupper för vuxna med autismspektrumdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning, Anne-Kristina Luoto

		
		

O18 - Påverkan av tidshantering efter gruppinterventionen Ha Koll! Hos personer med
autism - en pilotstudie, Susanne Sellin
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		O19 - Intervention med tids- och planeringsstöd för barn och ungdomar med ADHD,
		Birgitta Wennberg
13.30 - 15.10 SESSION 6: Tema - Autism - Lokal Kongresshallen
		Moderator: Gunilla Thunberg
		
		

O20 - Webbaserad föräldrautbildning för föräldrar till barn med autism, Nils Haglund &
Charlotte Petersson

		O21 - Effektiva insatser för barn med autism - en fråga om kunskap, inställning och
		
handledning? Ulrika Långh
		
		

O22 - Förbättring av Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) poäng efter 			
mångsidiga intensiva insatser i vardagsmiljö, Nils Haglund

		O23 - Sjuksköterskan som nyckelperson för tidiga insatser vid hälsoproblem hos små 		
		
barn med autism, Gunilla Rydberg
		

O24 - Mot alla odds - om autismbehandling i Gaza, Josefin Mannberg

13.30 - 14.50 SESSION 7: Tema - Kommunikation med hjälp av högteknologiska metoder -

		Lokal G1
		Moderator: Ulrika Ferm
		
		

O25 - Fjärrkommunikation för personer med kommunikativa och kognitiva
funktionsnedsättningar - hur ska vi få det att fungera? Margret Buchholz

		
		

O26 - Kommunikation med stöd av högteknologiska samtalsapparater - logopeders,
vårdnadshavares, lärares och assistenters erfarenhet, Helena Tegler

		

O27 - Kommunikationshjälpmedel - det gör skillnad! Sara Eriksson & Lena Nilsson

		O28 - Rättvisat - mitt digitala kommunikationspass - visar vem du är, Johanna Björnhage &
		
Lina Bjarnegård Carlsson
_____________________________________________________________________________________
15.00 - 16.00 KAFFEPAUS OCH POSTERS
_______________________________________________________________________________________

		SESSION 1: Workshops/seminarier
16.00 - 16.40 WS5 - EDACS klassifikationssystem för ät- och drickförmåga hos barn med cerebral pares, Eva
		
Sjöstrand. Lokal R2
		
		

WS6 - När man upplever att livet saknar mening - Om suicidala beteenden vid autismspektrumstörning , Tatja Hirvikoski. Lokal J2

16.50 - 17.30 WS7 - Tidig diagnostisering och behandling av barn med risk för CP, Ann-Christin Eliasson. 		
		Lokal R2
		
		

WS8 - Åldrande- och demensfrågor hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar
och autism, Barry Karlsson. Lokal J2
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Muntliga presentationer

16.00 - 17.00 SESSION 2: Tema - Utveckling och utvärdering av behandlingsmetoder - Lokal E1
		Moderator: Birgitta Spjut

		O29 - Positivt beteendestöd i vardagen - ett sätt att arbeta med utmanande beteenden,

		Gunilla Bromark & Eila Nilsson Karlberg
		
		

O30 - Videomodellering av interaktiv gemensam bokläsning som interventionsmetod till
föräldrar och små barn i hemmiljö, Julia Lyckberg

		
		

O31 - Utveckling och utvärdering av en modell för intervention med tidshjälpmedel för
förskolebarn med funktionsnedsättning, Sara Wallin Ahlström

16.00 - 17.00 SESSION 3: Tema - Kommunikation med hjälp av lågteknologiska metoder -

		Lokal E3
		Moderator: Åsa Fyrberg

		
O32 - Introduktion och uppföljning av grafisk AKK inom barn- och ungdomshabiliteringen,
		Eva Alenbratt & Linda Wångmar Lindhagen
		

O33 - Att komma till tals, Eva Holmqvist

		
O34 - Kulturell kommunikativ kompetens utifrån ett habiliteringsperspektiv,
		Emma Gotthardsson & Lina Buch-Jepsen
16.00 - 16.40 SESSION 4: Tema - Ryggmärgsbråck. Lokal E2
		Moderator: Anna Thorell
		
		

O35 - Urinkontinens ökar möjligheten till ett aktivt socialt liv och underlättar skapandet av
nära relationer för ungdomar med ryggmärgsbråck, Magdalena Vu Minh Arnell

		

O36 - Tidshantering i vardagen hos barn med ryggmärgsbråck, Marika Persson

		O37 - Har utgått
16.00 - 17.00 SESSION 5: Tema - Flerfunktionsnedsättning - utredning, intervention och

		
kommunikation. Lokal Kongresshallen
		Moderator: Margret Göransson Buchholz

		
		

O38 - Sinnesstimulans som habiliteringsinsats för personer med omfattande funktionsnedsättningar: utvärdering utifrån evidensbaserad praktik, Magnus Ivarsson

		
		

O39 - Motorik & kommunikation - för engagemang och aktivt deltagande, Lena Svedberg &
Helena Wandin

		
		

O40 - Att stödja kommunikationen med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning:
föräldrars upplevelse efter att ha deltagit i en kommunikationskurs, Anna Rensfeldt Flink
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16.00 - 17.00 SESSION 6: Tema - Habiliteringens stödprocesser. Lokal G1
		Moderator: Tomas Wahlgren
		
O41 - Får patienterna de habiliteringsinsatser de behöver? Två journalstudier av habiliterings		
insatser till ungdomar, skolbarn och vuxna med autismspektrumtillstånd, Karin Settergren &
		Carola Berglund
		

O42 - Lärandeinsats habiliteringsplanering, Helena Löfqvist &Sara Andersson Rosén

		

O43 - IT-stöd för habiliteringsprogram, Åsa Nilsson & Ulrika Långh
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Fredag 14 september
		SESSION 1: Workshops/seminarier
08.00 - 08.40 WS9 - Var god och sitt - vikten av en god sittställning för aktivitet och delaktighet, Meta
		
Nyström Eek, Karin Lindh, Johanna Weichbrodt, Britt-Marie Eriksson & Annika Blomkvist.
		Lokal J2
		
		

WS10 - EBH-rapport Nedsatt andningsfunktion på grund av att neurologiska/sensoriska
problem, Anna-Lena Lagerkvist. Lokal R2

		
		
		

WS11 - Utredning och påbörjad rehabilitering efter förvärvad hjärnskada - en workshop om
utredningsmodell och nationella riktlinjer, Åsa Fyrberg, Lena Falk, Hanna Ohlsson, Susanne
Hansson Torgeby, Kate Himmelman & Camilla Törngren. Lokal E1

		
		

WS12 - Imitativ respons ökar små barns förmåga till delad uppmärksamhet, Birgitta Spjut
Janson. Lokal E2

		
		

WS13 - Upplägg för Navigator ACT för föräldrar till barn med funktionsnedsättning samt tillhörande gruppledarutbildning, Bella Berg. Lokal E3

08.50 - 09.30 WS14 - Strukturerad analys för 24h positionering, Helena Nantin & Maria Rosengren.

		Lokal J2

		
WS15 - EBH-rapport Tal och oral sensomotorisk intervention. Behandling vid talavvikelser, 		
		
sväljsvårigheter, salivläckage och orala ovanor, Corinna Krussenberg & Agneta Rubensson. 		
		Lokal R2
		
		

WS16 - Rehabilitering av barn med förvärvad hjärnskada, Catherine Aaro Jonsson & Helene
Lidström. Lokal E1

		
		

WS17 - Internetförmedlad psykoedukation för ungdomar med högfungerande autismspektrumtillstånd: SCOPE, Are Mellbom & Elisabet Norman Claesson. Lokal E2

		
		

WS18 - Föräldrars engagemang förbättrade informationen om habiliteringens stöd till
föräldrarna! Anna-Maria Norén, Maria Johansson & Marie Winald Karlström. Lokal E3

		Muntliga presentationer
08.00 - 09.20 SESSION 2: Tema - Transition, delaktighet. Lokal G1
		Moderator: Ulrica Jonsson		
		

O44 - Sällsynt övergång, Malin Grände & Elin Bonnier

		
		

O45 - Delaktighet, engagemang och jämställdhet i den egna vårdprocessen - vem söker hjälp
och samordnar familjer? Tatja Hirvikoski & Camilla Ekstrand

		
		

O46 - Självskattning av delaktighet - två delprojekt om framtagande av självskattningsformulär, Kristina Hammar

		
		

O47 - Stöd till anhöriga till vuxna med autism - en utvärdering av anhörigstöd på vuxenhabiliteringen, Linda Werner
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08.00 - 09.20 SESSION 3: Tema - Instrumentutveckling. Lokal J1
		Moderator: Arve Oppheim

		O48 - ALP -instrumentet (avgörande fas i lärandeprocessen) en utvärdering av ett
		
bedömningsinstrument på barn- och ungdomshabilitering och på vuxenhabilitering,
		Eva Svensson
		
		

O49 - Innehållsvaliditeten hos skattningsformuläret Mental Fatigue Scale (MFS) 			
vid användning av personer med cerebral pares, Lena Bergqvist

		
O50 - Utvärdering av patientdelaktighet: ett studieprotokoll, Jeanette Melin
		
		

O51 - Bedömning av sömn - en forskningsöversikt om bedömningsinstrument för barn och
vuxna med funktionsnedsättning, Eva Svensson & Caroline Johansson

08.00 - 09.00 SESSION 4: Tema - Cerebral pares: kommunikation, neuropsykiatri.

		
Lokal Kongresshallen
		
Moderator: Kate Himmelmann

		 O52 - Tal, språk och kommunikativ effektivitet hos barn med cerebral pares (CP) bedömt med
		 Therapy Outcome Measures (TOM): data ur nationellt kvalitetsregister (HABQ),
		
Eva Sjöstrand
		 O53 - Kommunikationsförmåga och kommunikationsmetoder hos barn med cerebral pares.
		 En registerstudie baserad på Communication Function Classification System.
		
Emma Kristoffersson
		 O54 - Autism och ADHD vid cerebral pares - vanligare än vi tror? Magnus Påhlman
_______________________________________________________________________________________
09.20 - 10.00 KAFFEPAUS OCH POSTERS
_______________________________________________________________________________________

Huvudföreläsningar. Lokal Kongresshallen
		
10.00 - 10.50 Att leva med cerebral pares hela livet
		
Kate Himmelmann, docent Regionhabiliteringen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,
		 Göteborg
11.00 - 11.45 Att inte låta sig hindras av vare sig rörelsehinder eller kommunikationssvårigheter
		
Per Andersson, föreningen ISACC, Göteborg
_______________________________________________________________________________________
11.45 - 12.45 LUNCH
_______________________________________________________________________________________

		

SESSION 1: Workshops/seminarier

12.45 - 13.25 WS19 - Introduktion till MMCUP, uppföljningsprogram och nationellt kvalitetsregister för
		 personer med ryggmärgsbråck, Ulrica Jonsson, Kerstin Arph-Hammargren & Susanne
		 Kjellman. Lokal E1
		

WS20 - Delaktig i ögonblicket, Eva Holmqvist & Sandra Derbring. Lokal E2
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WS21 - Specialworkshop/seminarium - inbjuden föreläsare
Professionell mognad - den idealiska teammedarbetaren, Ingela Thylefors, leg. psykolog och
docent,specialisering inom arbets- och organisationspsykologi. Lokal R2

13.35 - 14.15 WS22 - Kognitiv bedömning av barn och unga med cerebral pares eller myelomeningocele,
		
Ann Alriksson-Schmidt, Barbro Lindquist & Åsa Korsfeldt. Lokal E1
		

WS23 - Ett gott liv - för alla, Anna Pella & Lotta Frécon. Lokal E2

		 WS24 - Att arbeta personcentrerat inom barn - och ungdomshabilitering,
		
Marie Peny-Dahlstrand, Ann-Marie Öhrvall, Kristina Vroland-Nordstrand, Michaela Munkholm
		 & Helene Lidström. Lokal R2

		 Muntliga presentationer
12.45 - 14.05 SESSION 2: Tema - Nutrition. Lokal E3
		
Moderator: Lotta Sjögren
		
		
		

O55 - ”Många bollar i luften” - nutritionsutredning på Regionalhabiliteringen: matkarta - ett
samtalsstöd kring ätsvårigheter, Agneta Rubensson, Anette Ekelund, Maria Attfors-Östlind,
Petra Tomason & Karin Lindh.

		
		

O56 - Bara maten försvinner in i munnen är allt som det ska, eller? - Hälsa för patienter
genom screening och kunskap, Katarina Warming & Emma Sjölund

		

O57 - Behov av tvärprofessionellt stöd i samband med gastrostomi hos barn, Ellen Backman

		

O58 - Vägen till ett interdisciplinärt teamarbete för personer med ätsvårigheter, Karin Lilja

12.45 - 14.05 SESSION 3: Tema - Cerebral pares: fin och grovmotorisk förmåga.

		
Lokal Kongresshallen
		
Moderator: Git Lidman
		
		

O59 - Kan tidig intervention med hård nattortos påverka handfunktion hos barn med
unilateral CP, Susanne Nicklasson

		 O60 - Effekt av uppgiftsspecifik träning av balans hos gående barn med cerebral pares,
		
Christina Enander
		
		

O61 - Föräldrars upplevelse av hur deras barn med cerebral pares påverkats av botoxbehandling. En intervjustudie, Karin Lorin

		

O62 - Hoppförmåga hos unga vuxna med spatisk cerebral pares, Tomas Wahlgren

12.45 - 14.05 SESSION 4: Tema - Cerebral pares och dystrofia myotonika: kognition och

		 vardagsfungerande. Lokal J2
Moderator: Anne-Berith Ekström
		
		
		

O63 -Stabilitet över tid avseende kognitiv funktion hos barn med cerebral pares en pilotstudie med data från HABQ-registret, Åsa Korsfeldt

		
		

O64 - Unga vuxna med cerebral pares uppfattningar av kognitiva förmågors påverkan på
aktivitetsutförande i vardagen, Lena Bergqvist
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O65 - Utförandet av vardagliga aktiviteter hos barn, ungdomar och unga vuxna med dystrofia
myotonikatyp 1: en observationsstudie, Britt-Marie Eriksson

		 O66 - Bedöminingsinstrument för dystrofia myotonikatyp typ 1 - en forskningsöversikt över
		 fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska bedömningsinstrument för vuxna,
		
Caroline Henningsson & Maria Rydén
12.45 - 14.05 SESSION 5: Tema - Intellektuell funktionsnedsättning, kommunikation, beteende		 problematik, åldrande. Lokal J1
Moderator: Caisa Hofgren
		
		

O67 - Internationella riktlinjer för kommunikationsinsatser vid Rett syndrom, Helena Wandin

		
		

O68 - Åldersrelaterade förändringar av adaptiva funktioner hos personer med intellektuell
funktionsnedsättning med och utan Down syndrom, Mirjam Schiessling

		 O69 - Demensutredning av personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism,
		
Kari Olsson
		 O70 - Samverkan och kartläggning avgörande vid arbete med patienter med intellektuell
		 funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem: 10 års erfarenheter från VUB,
		
Channa Lönnå & Magnus Ivarsson
12.45 - 14.05 SESSION 6: Tema - Arbetssätt. Lokal G1
		
Moderator: Anna-Karin Kroksmark
		

O71 - Personcentrerat arbetssätt, Emma Smedman

		 O72 - Konkret visning av kommunikativt och kognitivt stöd för ökad delaktighet,
		
Åsa Wettborn & Birgitta Wennberg
		
		

O73 - När det fungerar som bäst. Nödvändigheten av samverkan, Anna Kågeson, IM-Kunskapsförbundet Väst & BUP Trollhättan

		
O74 - Visuellt stöd för mottagande (VISMO), Irma Hammar
_______________________________________________________________________________________
14.05 - 14.45 KAFFEPAUS OCH POSTERS
_______________________________________________________________________________________

Huvudföreläsning. Lokal Kongresshallen
		
14.45 - 15.45 Livet med ESSENCE - om autism, ADHD och inlärningsproblem i ett
		
livsperspektiv
		
Christopher Gillberg, Professor, Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet
15.45 - 16.00 Avslutning
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