KIND 10 ÅR

En heldag om NPF, samhälle och
forskning
I år firar Karolinska Institutets kompetenscenter för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
KIND, 10 år. Centret grundades 2010 för att möta samhällets utmaningar i forskning, vård,
utbildning och utveckling kring individer med NPF såsom ADHD och autism.
För att uppmärksamma jubileet bjuder KIND in till en kunskapsspäckad dag med föreläsningar
och diskussioner om framtidens möjligheter och utmaningar vid NPF.
För vem?
Dagen riktar sig till alla som vill veta mer om forskningsläget kring NPF och vad samhället kan
göra för att bli bättre på att möta och därmed utnyttja potentialen hos de många barn, unga
och vuxna som lever med en diagnos. Det spelar ingen roll om du är yrkesverksam i området,
själv forskar eller har en egen diagnos. Kanske är du anhörig, student eller bara intresserad av
området. Det kommer att finnas matnyttig information för alla.
Fredag 12 juni, 10.00-16.00
Hela seminariet streamas och kommer att vara tillgängligt att se i efterhand.
Deltagande i seminariet är kostnadsfritt men du får gärna skänka ett valfritt belopp
till KINDs verksamhet genom att swisha en gåva till 123 900 01 42.
Märk betalningen ”KIND”.
Länk finns på https://ki.se/kbh/kind10.

Dagen kommer också att innehålla musik av Eric Donell och Nytida Stora Blå, samt
teateruppträdande från Teater Satelliten.
Platina

Guld

Silver

Vi vill även tacka ”Johan Björkmans allmännyttiga
stiftelse för ekonomisk forskning m.m.”

PROGRAM
10:00 - Professor Sven Bölte, chef för KIND välkomnar!
10:10 - Öppningstal
Professor Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet
10:20 - Varför KIND behövs
Professor Clara Hellner, professor Klas Blomgren,
Anne Kierkegaard och Anders Falk
10:45 - Screening for Neurodevelopmental Disorders in Toddlers
Professor Peter Marschik
11:15 - “I’m Destined to Ace This”: Community and
Strength based Approaches in Autism
Professor Sonya Girdler
11:50 - Paus
12:30 - Understanding the Brain in ADHD
Professor emeritus Joseph A. Sergeant
13:00 - Myt och sanning i forskningen om NPF
Professor Sven Bölte, Dr Kristiina Tammimies,
professor Terje Falck-Ytter, docent Tatja Hirvikoski,
docent Ulf Jonsson, Dr Janina Neufeld
13:35 - Mitt barn, mitt ansvar, min kamp
Stephanie Bobeck Arnhög
14:00 - Paus
14:10 - Teater Satelliten framför ”Mitt Liv”
14:25 - Att få diagnos i vuxen ålder och tvingas omdefiniera sig själv
Kajsa Ihre
14:45 - Eric Donell och pianist framför ”Jag vill vara normal”
15:00 - ”Vägen till ett inkluderande samhälle”
Panelsamtal om systemfelet i hur vi möter och integrerar människor med NPF i samhället
Anki Sandberg, Dr Steve Berggren, Carin Blomqvist,
Elisabet Åbjörnsson Hollmark, professor Micael Dahlen
15:35 - Musik av Nytida Stora Blå
15:50 - Avslutande ord
Professor Sven Bölte

Se alla talare här

Dagen modereras av Nedjma Chaouche

