Inbjudan
Välkommen på föreläsningar och diskussion om hälso- och sjukvård för barn och vuxna med autism i Stockholms läns landsting.

Tid:
Lokal:

Måndag 18 september 2017, kl 13:00 – 16:30
Aulan på Södersjukhuset, plan 6, hiss C
(som man når genom att fortsätta rakt fram från stora entrén)

13:00

Inledning

13:10 - 13:45

Hälsoläge och tidiga dödsfall hos
individer med autism
(svensk registerstudie)
Epilepsi hos barn och vuxna med
autism
Paus (med kaffe/te och frukt)
Psykiatrisk samsjuklighet hos barn
och ungdomar med autism
Beskrivning av aktuella situationen i
SLL för barn och vuxna med autism
samt panel för diskussion och svar
på frågor

13:45 - 14:20
14:20 - 14:40
14:40 - 15:15
15:15 - 16:30

Eva Östblom
Sven Bölte
Tatja Hirvikoski

Susanna Danielsson

Linda Halldner Henriksson
Viviann Nordin
Annika Brar
Anne Lönnermark
Margareta Albåge
Sven Bölte

Bakgrund:
En svensk registerstudie publicerad 2016 visar att det under en viss tidsperiod var ett klart ökat antal
dödsfall i en grupp med tillstånd inom autismspektrum jämfört med i en kontrollgrupp med samma ålder
och kön. Det framkom ökad dödlighet inom alla diagnosgrupper med undantag av infektioner (Tatja
Hirvikoski och medarbetare; The British Journal of Psychiatry (2016) 208, 232–238). Artikeln har fått stor
uppmärksamhet internationellt.
Drygt 2% av alla barn i Stockholm har idag fått en diagnos inom autismspektrum efter utredning på en
barnpsykiatrisk eller barnmedicinsk enhet. En autismdiagnos blir oftast bestående, och barnen blir vuxna.
Risken för psykiatrisk och somatisk ohälsa är förhöjd och ökar med åren. Medicinsk uppföljning av
personer med autism är därför en angelägenhet för hälso- och sjukvård för både barn och vuxna.
Inbjudan är riktad till alla som följer eller har ansvar för individer med svårigheter inom autismspektrum – i
sin yrkesverksamhet och/eller som närstående.

Medverkande:
Margareta Albåge
överläkare vid Neuropediatriska enheten, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Annika Brar
specialist i vuxenpsykiatri, anställd vid Habilitering och Hjälpmedel för övergripande medicinska
frågor rörande vuxna
Sven Bölte
föreståndare för KIND, professor i Barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, Karolinska Institutet
och BUP Stockholm, Centrum för psykiatriforskning
Susanna Danielsson
med dr, överläkare, Neuropsykiatriska teamet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Linda Halldner Henriksson
med dr, överläkare BUP Danderyd samt anknuten till Centrum för psykiatriforskning, Karolinska
Institutet
Tatja Hirvikoski
docent, specialist i neuropsykologi, FoU-chef vid Habilitering och Hjälpmedel samt är anknuten
till KIND
Anne Lönnermark
civilingenjör, ordförande i styrelsen för Autism- och Aspergerförbundet

Viviann Nordin
med dr, överläkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset samt anknuten till KIND
Eva Östblom
chefläkare vid Södersjukhuset

Anmälan:

Föreläsningarna är kostnadsfria men det är ändå viktigt att du senast
11 september anmäler dig genom att sända ett mail till lisa.wilsson@ki.se
och uppge:
* namn
* yrkestillhörighet och arbetsplats / eller om du är anhörig

Frågor:

Har du frågor är du välkommen att kontakta viviann.nordin@ki.se

