
 

 

 

När? 
18-19 oktober 2018 

Var? 
Quality Hotel 
Nacka i Sickla 

Hur? 
Anmäl dig på 

www.poms.nu 

Vad? 

 

Tema? 
Att uppmärksamma  

det osynliga 



 

 

 

Hitta dit? 
Hotellet ligger på Värmdövägen 84 vid 
Sickla, ca 10 minuter från Slussen. För 

uppdaterad information om resvägar hän-
visar vi till SL:s hemsida www.sl.se.  

Program? 

Kostnad? 

  Medlem 
Icke- 

medlem 

Early bird (anmälan  
före 1/7) 

2500 kr 3200 kr 

Anmälan 1/7 till 9/9 
(sista anmälningsdag) 

3000 kr 3500 kr 

OBS! Kostnad för att delta på torsdags-
kvällens middag (tvårättersmeny, cirka 400 
kr) ingår ej. 

 

Boende? 
På Quality Hotel Nacka kostar ett  

enkelrum 1195 kr & ett dubbelrum 1395 kr 
för konferensdeltagare.  

Hotellet är tillgänglighetsanpassat.  

Boka via 08-506 160 12 eller  
group.nacka@choice.se. Uppge  

bokningsnummer GR003410. Rum finns  
tingade till 18/9, därefter i mån av plats. 

Mer info om hotellet finns på  
www.nordicchoicehotels.se/quality/ 

quality-hotel-nacka/ 



 

 

 

 

TORSDAG 18 OKTOBER 

 

08:00 Registrering 

08:45  Poms ordförande Anna Tidman hälsar välkommen & öppnar konferensen 

09:00  

Föreläsning 1: 

Ulrika Långh 

 

Handledning externt och internt – hur 

vet vi att det funkar?  

 

Föreläsning I1: 

Hanna Bergman   

 

Könsidentitet och könsdysfori – 

 vad som är bra att känna till i arbetet 

inom habiliteringen 

10:00 Kaffe och fika 

10:30 

Föreläsning 1: 

Ulrika Långh 

 

Handledning externt och internt – hur 

vet vi att det funkar?  

 

Föreläsning I1: 

Hanna Bergman   

 

Könsidentitet och könsdysfori – 

 vad som är bra att känna till i arbetet 

inom habiliteringen 

11:30 Lunch 

12:30 

Föreläsning 1II: 

Jacqueline Borg 

 

Somatisk differentialdiagnostik vid 

utredning – en sammanfattning 

 

 

Föreläsning 1V: 

Mattias Ehn 

 

Aktivitet, arbete och psykisk hälsa hos 

personer som är dövblinda 

14:00 Kaffe och fika 

14:30 

Föreläsning 1II: 

Jacqueline Borg 

 

Somatisk differentialdiagnostik vid 

utredning – en sammanfattning 

 

 

Föreläsning V: 

Sofia Hansdotter 

 

Anpassad ACT och CFT för personer 

med olika funktionsvarianter 

16:00 Paus 

16:30 Poms årsmöte 

18:00 Middag 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

FREDAG 19 OKTOBER 

 

09:00  

Föreläsning VI: 

Sara Ytterbrink 

 

HBTQ+ i psykologens 

habiliteringsarbete 

 

Föreläsning VI1: 

Adam Helles 

 

Psykisk ohälsa hos personer med AST 

10:00 Kaffe och fika 

10:30 

Föreläsning VI: 

Sara Ytterbrink 

 

HBTQ+ i psykologens 

habiliteringsarbete  

 

Föreläsning VI1: 

Adam Helles 

 

Psykisk ohälsa hos personer med AST 

11:30 Lunch 

12:30 

Föreläsning VIII: 

Elisabet Norman Claesson &  

Are Mellblom 

 

Förälder med ASD – en webbaserad 

handbok för ett bättre familjeliv 

 

 

Föreläsning 1X: 

Kim de Verdier 

 

Barn med autism och 

synnedsättning/blindhet: symptombild, 

differentialdiagnostik och stöd 

14:00 Kaffe och fika 

14:30 

- 

16:00 

Föreläsning X: 

Anna Backman 

 

Internetbehandling för vuxna med ASD 

 

 

Föreläsning XI: 

Barbro Lindquist 

 

Rörelsehinder och kognition i ett 

livsperspektiv - ett försummat område 

inom habilitering? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FÖRELÄSARPRESENTATIONER 

Adam Helles är leg. psykolog och medicine doktor och arbetar inom vuxenpsykiatrin i 

Norrköping med behandling och utredning främst knutet till AST. Har arbetat sedan 2006 

med personer med AST inom BUH, BUP och vuxenpsykiatrin. Skrev avhandlingen 

”Asperger syndrome in males over two decades” 2016, som är en uppföljning över 20 år 

på de första 100 pojkarna som fick diagnosen Aspergers syndrom på 80- och 90-talet i 

Göteborg. Under föreläsningen kommer Adam att prata om: 

- Vad vet vi om psykisk ohälsa hos personer med AST? 

- Livskvalitet hos vuxna med AST, vilken roll spelar psykisk ohälsa? 

- Behandling av psykisk ohälsa av personer med AST 

- Psykiatri, habilitering eller båda? – Erfarenheter från psykiatrin i Norrköping 

Hannah Bergman är leg. psykolog och arbetar på BUP Team för könsidentitets-

utredningar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm sedan 2012. Hon har tidigare 

erfarenhet av arbete med vuxna med frågeställningar kring könsidentitet. Hannah är 

anknuten till centrum för psykiatriforskning på KI. 

Jacqueline Borg är dr i klinisk neurovetenskap, leg. psykolog och specialist i klinisk 

psykologi/neuropsykologi. Hon har en gedigen erfarenhet som forskare och vetenskaplig 

handledare men arbetar även kliniskt med utredning av barn, ungdomar och vuxna. 

Jacqueline har varit kursansvarig och examinator för specialistkurserna 

”Autismspektrumtillstånd – utredning och interventioner” liksom ”Somatisk 

differentialdiagnostik vid utredning av barn och vuxna”. Hon undervisar även på 

psykologutbildningar och i utbildning av ST-läkare i psykiatri. Hennes föreläsning 

innehåller fallexempel och en efterföljande diskussion i seminarieform. 

Sara Ytterbrink är leg. psykolog på Arbetsförmedlingen. Med en bakgrund i RFSU har 

hon påbörjat en master i sexologi vid Malmö Högskola. Hon har tidigare arbetat på 

habiliteringen i Dalarna och Stockholm och då särskilt fördjupat sig i sexuell och 

reproduktiv hälsa för personer med funktionsnedsättning. Hon har varit aktiv i 

funkisrörelsen i 10 år. I boken ”HBTQ+ psykologiska perspektiv och bemötande” har hon 

skrivit kapitlet om funktionsvariationer. På Poms-konferensen kommer hon att ta upp 

grundläggande begrepp i HBTQ+, prata om hur crip och queer är besläktade med 

varandra och om hur habpsykologer kan låta ett normkritiskt perspektiv genomsyra 

arbetet.  



 

 

 

Ulrika Långh är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, certifierad 

beteendeanalytiker (BCBA) och medicine doktor (Ph.D). Hon har över 20 års erfarenhet 

av arbete inom habiliteringen och hade under drygt 10 år rollen som internhandledare 

på Autismcenter Småbarn i Stockholm. Sedan några år tillbaka arbetar hon på en 

övergripande stödenhet med uppdrag att ge handledning och stöd till personal inom 

Habilitering och Hälsa i Stockholm. I oktober 2017 disputerade Ulrika på Karolinska 

Institutet med avhandlingen ”Quality and efficacy of early intensive autism intervention: 

A matter of trust, knowledge, and supervision?” 

Ulrikas föreläsning belyser det faktum att många insatser som ges av habiliteringen bygger 

på att någon i nätverket, som kan vara anhörig eller personal, utför insatsen i patientens 

vardag. Fokus för insatsen blir då att förmedla kunskap och färdigheter till personerna 

runt patienten. Men hur gör vi för att veta om och hur åtgärden faktiskt utförs? 

Sofia Hansdotter är psykolog på Dövenheten i Region Skåne. Tidigare har hon varit 

verksam i Dövblindteamet i Stockholm. Sofia kommer att berätta om sina erfarenheter 

av att använda och anpassa ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och CFT 

(Compassion Focused Therapy) till en målgrupp med funktionsvarianter. 

Kim de Verdier är leg. psykolog. Hon har i många år arbetat med barn med 

synnedsättning /blindhet tillsammans med barnens familjer och lärare. Hon bedriver även 

forskning om barn med blindhet, utvecklingsaspekter och konsekvenser för stöd och 

utbildning. Hennes specialområde är barn med blindhet och autismspektrumtillstånd. 

Hon disputerar hösten 2018. Hennes föreläsning utgår både från hennes kliniska vardag 

med utredning av barn med synnedsättning och blindhet som specialitet och hennes 

avhandling "Children with blindness: Developmental aspects, comorbidity and 

implications for education and support.” 

Anna Backman är kliniskt inriktad psykolog, hon arbetar deltid som vetenskaplig 

samordnare på Habilitering & Hälsas FoU-enhet, med olika projekt som berör nya 

interventioner för vuxna med ASD. Hon är doktorand vid Center for 

Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, KIND, där hennes 

avhandlingsarbete kommer att innehålla studier som utvärderat den internetbaserade 

kursen SCOPE. Hon är även kliniskt verksam på Inside Team där hon utför 

neuropsykiatriska utredning, handleder samt utbildar. 


