
 

Välkommen till vårt seminarium som kombinerar forskning och personliga upplevelser, oro 
och hopp, samhälleliga utmaningar och praktiska lösningar i vardagen.  
 
Tisdagen den 11 februari 2020 på G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors 
 
Del I  kl. 10.00–16.15 för professionella som bemöter barn och unga med NPF  
Del II  kl. 17.00–20.00 för anhöriga och personer med funktionsnedsättning 

Arrangörer: Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening och FDUV.  
Anmäl dig senast 30.1.2020 på fduv.fi/kalender. Seminariet är avgiftsfritt. 

o presenterar forskning särskilt kring flickor med NPF, samt 
svårigheter och risker när diagnosen dröjer. Hur kan vi kan 
upptäcka och stöda i tid för att motverka social utslagning? 

o är specialist i barn- och ungdomspsykiatri och ingår i 
Gillbergs centrum för forskare i Sverige. Hennes 
forskningsområde är flickor med olika neuropsykiatriska 
svårigheter 

Paula Tilli  

o berättar om hur det är att växa upp med NPF 
o ger ett inifrånperspektiv med fokus på skola och vuxenliv   
o är en känd föreläsare, uppvuxen i Finland och numera 

främst verksam i Sverige 
o har gett ut ett flertal böcker kring hur det är att växa upp 

med en autismspektrumstörning.  

Pirjo Laatikainen  

o beskriver boendevardagen ur ett anhörigperspektiv 
o är anhörig, sakkunnig inom autismspektrum och neuropsykiatrisk coach 

Frank Fellman  

o berättar om Stella boendestöd för personer med NPF  
o är handledare vid Stella boendestöd i Jakobstad 

 

    



 

 

 

10.00 Seminariet öppnas 

         Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening och FDUV 

10.15               När diagnosen dröjer  

Forskning kring specifikt flickors problematik vid neuropsykiatriska svårigheter  

Familjens vardag i kaos 

Hur kan vi upptäcka och stöda i tid för att motverka social utslagning?  

Svenny Kopp 

12.00               Lunch på egen bekostnad 

13.00               Att växa upp med NPF 

Ett inifrånperspektiv med fokus på skoltid och vuxenlivet. 

Paula Tilli 

14.30               Kaffe med tilltugg 

15.00               Boendevardag ur anhörigperspektiv 

Pirjo Laatikainen 

15.30               Stella boendestöd 

Boende för personer med neuropsykiatriska svårigheter.  

Frank Fellman 

16.00              Diskussion och avslutning av del I 

********************************************************************************************** 

 

17.00            Inledning del II  

Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening och FDUV 

17.15                Neuropsykiatriska svårigheter bland ungdomar 

Forskning kring specifikt flickors problematik, risker och stödåtgärder.  

Svenny Kopp 

18.15               Kaffe med tilltugg 

18.30              Rusta unga med neuropsykiatriska svårigheter inför vuxenlivet  

Tips och verktyg för anhöriga. Erfarenheter av skoltiden och vuxenlivet. 

Paula Tilli 

19.45               Diskussion och avslutning av del II 
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