
 

Inbjudan till introduktion för 

kursledare 

”Mitt barn har autism – kunskap och förståelse för 

en fungerande vardag” 

Som en fortsättning på projektet ” Insatser för små barn med autism: Kunskap, 

metodutveckling och bemötande ur ett delaktighetsperspektiv” har vi inom Enheten för 

Barnneuropsykiatri (BNK) i samarbete med Barn och Ungdomspsykiatrins (BUPs) 

utvecklingsenhet i Göteborg utvecklat en föräldrautbildning som riktar sig till föräldrar med 

barn/ungdomar i skolåldern som nyligen blivit utredda och fått diagnosen autism.  

Syftet med föräldrautbildningen är att ge föräldrar en ökad förståelse för vad autism innebär 

för ett barn, samt kunskap om metoder och redskap som de kan använda för att förändra och 

förtydliga situationer i vardagen som inte fungerar. Under utbildningen är föräldrarnas 

delaktighet viktig och de ska även ges möjlighet att ta upp och samtala om egna 

frågeställningar och erfarenheter under kursens gång.    

Utbildningen består av fem olika kurstillfällen à 2,5 timmar med olika teman; 1) Autism 2) 

Samspel och kommunikation 3) Perception, beteenden och vardagsutmaningar 4) Oro, stress 

och autism 5) Skola, fritid och samhällsstöd                

Vi inbjuder dig som arbetar i ett neuropsykiatriskt utredningsteam till en utbildningsdag där vi 

presenterar erfarenheter av kursen och introducerar dig i hur materialets olika delar kan 

användas. Du kommer att få tillgång till det material (manual, powerpoint-presentationer) som 

vi utvecklat. 

Datum:  

19 mars 2021 kl. 8.30 – 16.30 

Plats:  

Digital föreläsning. Länk kommer att skickas via e-post till alla deltagare, uppge er  

e-postadress och mobilnummer i kursanmälan.  



 

Kostnad:  

2 000 kr/person exkl. moms för anställda utanför Västra Götalandsregionen  

Har ni frågor kring kursen mejla: jakob.asberg.johnels@vgregion.se 

Kursadministratör: lena.pallin@vgregion.se 

 

Anmälan senast den 1/3 2021 

Först till kvarn gäller p.g.a. begränsat antal platser! 

Observera! Anmälan är bindande. 

 

Varmt välkomna! 

Thomas Ahlsén, leg psykolog 

Karin Torpadie, leg psykolog 

Jakob Åsberg Johnels, pedagog 

 

 

Enheten för Barnneuropsykiatri (BNK) 

Otterhällegatan 12A 

411 18 Göteborg 

Tel 031-3425950 
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