
 
 
Inbjudan till utbildningsdag om ADHD och autism 
vid Downs syndrom 
 
 

 
Varmt välkommen att ta del av aktuell forskning om ADHD och autism vid Downs syndrom. 
 
Den 5 september arrangerar Svenska Downföreningen i samarbete med Akademiska 
barnsjukhuset i Uppsala och Studieförbundet Vuxenskolan en utbildningsdag. 
 
Utbildningsdagen ingår i ett arvsfondsprojekt där Akademiska barnsjukhuset i Uppsala gjort 
en forskningsstudie. Studien visar att drygt var tredje barn med Downs syndrom har autism 
eller ADHD. Enligt forskarna är många av dessa barn otillräckligt utredda och saknar rätt 
diagnos. Under utbildningsdagen får vi veta mer om forskningsstudiens resultat, hur man 
utreder autism, om redskap till familjerna för en fungerande vardag samt lyssna till en 
föräldraberättelse om vägen till diagnos. 
 
Föreläsare är överläkare Ulrika Wester Oxelgren, specialpedagog Marie Åberg, psykolog 
Agneta Holmbom, Lena Westerberg, förälder till en son med Downs syndrom och Autism 
samt Ulrika Frisk och Isabella Kollman representanter från Svenska Downföreningen. 
 
 
Tid: Tisdagen den 5 september klockan 12.30-17.00 
 
 
Var: Hemgården, Saltängsgatan 7, Norrköping 
 
Kostnad: Utbildningsdagen är gratis men kräver föranmälan. 
 
Anmälan: Gå in på följande länk  
 
Sista anmälningsdag: Den 23 augusti 
 

Mer info? Ring 072-206 50 93 eller mejla  johanna.hjortman@svenskadownforeningen.se  
 

 

Kan du inte delta i utbildningsdagen i Norrköping? Vi kommer till hösten att 

arrangera samma utbildningsdag i Malmö och Umeå. Mer information om 

dessa två utbildningsdagar kommer senare. 
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Program 

Utbildningsdag ADHD och Autismspektrumtillstånd vid Downs Syndrom 
 
12.30 Registrering , kaffe/ te serveras 
 
13.00 Inledning 
Isabella Kollmann, projektledare Arvfondsprojektet och Ulrika Frisk, ordförande 
Lokalavdelning Östergötland, Svenska Downföreningen 
 
13.10 ADHD och Autismspektrumtillstånd vid Downs Syndrom 
Medicinsk bakgrund och aktuell forskning 
Ulrika Wester Oxelgren, överläkare Barnneurologi och habilitering, Akademiska 
Barnsjukhuset Uppsala 
 
14.00 Autismutredningar 
Vad innebär en utredning och hur går man tillväga? 
Marie Åberg, specialpedagog Habilitering för barn och vuxna, Uppsala och Agneta Holmbom, 
psykolog Habilitering och Hjälpmedel Uppsala 
 
 
14.15 Interventionspaket- efter autismdiagnos 
Vässa redskapen! Interventioner, pedagogier och andra redskap för en fungerande vardag 
Marie Åberg 
 
15.00 Kaffe och diskussion 
 
15.20 Föräldraforum 
- om vikten av att träffa andra 
Agneta Holmbom, psykolog Habilitering och Hjälpmedel Uppsala 
 
15.50 Min son Adam med Downs Syndrom och Autismspektrumtillstånd 
Vägen till diagnos 
Lena Westerberg, mamma till Adam 14 år 
 
16.40 Frågor 
 
16.55 Summering av dagen och avslut 

 


