
ÄMNEN SOM BEHANDLAS UNDER DAGEN

• Autism och ADHD: igår – idag - i morgon 

• Konceptet NPF – Vad betyder det och vad ingår? 

• Neurodiversitet och biomedicin – är NPF 
diagnoser eller egenskaper? 

• Diagnosmanualerna DSM-5 och ICD-11

• Utvecklingen av diagnostalen, varför har de ökat? 

• ”Transdiagnostik” – ska vi arbeta med diagnoser 
eller funktioner?

• Könsskillnader, NPF bland flickor och pojkar

• Orsaker: genetik och miljö

• Komorbiditet – NPF kombinerat med psykisk och 
kroppslig ohälsa

• Uppleva, känna och tänka vid NPF

• Emotionell dysreglering

• Att lägga vikt på styrkor, resurser och möjlighe-
ter - Positiv psykologi

• Kunskapsbaserad insatsmeny

• Indikationer för läkemedelsbehandling

• Resultat av behandling (livskvalitet, funktion, 
personliga mål)

• Vårdorganisationens och skolorganisationens 
betydelse

• Samarbete med brukare och anhöriga

Tema: ADHD & AUTISM

Digital kurs 7 juni 2023

Möt professor

SVEN BÖLTE
en av landets främsta 
experter inom NPF

–  V I  U T B I L D A R  V Å R D S V E R I G E !

Anmäl dig idag på 
www.expomedica.se

!

Datum: 7 juni 2023

Tid: 09.00–16.00

Pris: 1 895 kronor exkl moms.

Målgrupp: personal inom socialtjänst, psykiatri, 
HVB-hem, SiS-institutioner, elevhälsa, vård och 
omsorg och andra verksamheter som i sitt arbete 
möter personer med autismspektrumtillstånd 
och/eller ADHD

Föreläsare: Sven Bölte är professor i barn och 
ungdomspsykiatrisk vetenskap, avdelningschef för 
neuropsykiatri vid institutionen barns och kvinnors 
hälsa samt föreståndare vid Center for Neurodeve-
lopmental Disorders, Karolinska Institutet (KIND) i 
Stockholm. Psykolog vid BUP Stockholm och arbetat 
med NPF i forskning, kliniskt arbete samt undervis-
ning i mer än 25-år, både i Sverige och i Tyskland. 
Han är redaktör för ett antal vetenskapliga tidskrifter 
och han har erhållit ett antal vetenskapliga priser.

Sven Bölte är ständigt aktuell och har bl. a. medverkat 
i Uppdrag Gransknings program ”Bokstavsbarnen”.

E N  N Y  K U R S  F R Å N  E X P O  M E D I C A

Vi kommer under dagen att ge en överblick 
av rådande kunskaps- och forskningsläge 
inom området NPF – neuro psykiatriska 
funktionsnedsättningar. Vi tittar på ny 
forskning och vilken kunskap som är på 
ingång. Har samhällsutvecklingen någon 
påverkan för dessa tillstånd eller diagnoser?

DIGITAL
KURS

delta varifrån 
du vill!

Välkommen till 
en spännande
föreläsningsdag!



Jag anmäler mig till: Föreläsningsdag med professor Sven Bölte 
på temat ADHD & AUTISM
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Enklast anmäler du dig 
på www.expomedica.se!

Digital kurs 7 juni 2023, 1 895 kronor exkl moms. 
En länk till kursen skickas ut dagarna innan genomförandet.

Avsändare: 
Expo Medica, Krusegatan 19 A, 212 25 Malmö

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 0708-59 37 52

Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören organiserar 
utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i enlighet med vederbörandes personliga 
medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar själv för sitt kursinnehåll. 
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så påkallar. Expo Medica sparar dina 
kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.expomedica.se. Du kan när som helst kontakta oss för 
att bli struken ur vårt register. Arrangören reservarar sig för eventuella fel i denna kursinformation.

TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Post: Expo Medica, Krusegatan 19 A, 212 25 Malmö 
Frågor? Ring 0708-59 37 52


