
En temadag där vi tänker i nya banor och söker nya vägar för att stödja våra barn och 
ungdomar. Det handlar om vikten av att se barnens förmågor och behov.  
Genom att reducera stressen i barnens vardagsmiljö kan vi som föräl-
drar, anhöriga och pedagoger stödja dem i att bygga upp sin  
självkänsla, att få utveckla hela sin potential.

annorlunda inuti
om autism och andra neuropsykiatriska diagnoser

Tid och plats
Lördag den 2 april, kl 12.30 – 17.30 i Baldersalen, Hägerstensåsens 
Medborgarhus.

Program och medverkande 

Autism – en sjukdom som kan läka?
Harald Blomberg är psykiatriker med mer än 20 års erfarenhet av att 
hjälpa barn och vuxna med uppmärksamhetsproblem och inlärnings-
svårigheter, särskilt diagnoserna ADHD, autism och Asperger.

Morfinliknande ämnen i maten - betydelse för hälsa och sjukdom
Charlotte Erlanson-Albertsson är professor i medicinsk och fysiolo-
gisk kemi vid Lunds universitet. Hon talar om kostens betydelse för 
vissa neuropsykiatriska diagnoser.

Understanding our Children’s Needs and Challenges and  
Helping them Achieve
Jane Lloyd, verksam i London, har många års erfarenhet av att 
hjälpa barn med inlärningsproblem, särskilt ADHD, ADD och 
autism. Hon föreläser på engelska.

Anmälan och avgift
Anmäl dig senast den 23 mars till eila.tammenniemi@sensus.se, 
08-615 57 00  eller www.sensus.se.
Avgiften är 300 kr. För medlemmar i Nya Tidens Barn: 250 kr.  
Fika ingår i priset.

Vägbeskrivning
T-bana till Hägerstensåsen på röda linjen mot Fruängen. Utgång 
mot Inteckningsvägen/Sedelvägen. Följ Sedelvägen till Sparbanks-
vägen, tag vänster. Medborgarhuset ligger på höger sida. Ingång 
från Riksdalervägen. Promenaden tar ca 5 min. Fri parkeringsplats 
kräver föranmälan. 

Föreningen Nya Tidens Barn medverkar till att för bättra villkoren för barn och unga i vårt 
sam hälle genom att sprida kunskap om villkoren och alter nativen, läs mer på  
www.nyatidensbarn.se. Arrangeras i samarbete med Sensus.



 Program

12.30 Registrering, utställning och försäljning

13.00 Inledning med välkomnande

13.10 Autism – en sjukdom som kan läka? 
 Harald Blomberg

13.50 Bensträckare

14.00 Morfinliknande ämnen i maten - 
 betydelse för hälsa och sjukdom  
 Charlotte Erlanson-Albertsson 

15.00 Fikapaus 

15.30 Understanding our Children’s Needs 
 and Challenges and Helping them Achieve  
 Jane Lloyd (föreläser på engelska)

16.30 Bensträckare

16.40 Avslutande samtal med plats för reflektioner 

17.30 Utställning och försäljning stänger. 
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