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ÅRSMÖTE 

Välkommen till en dag med föreläsningar om beteendeanalys inom olika områden 
Lördag den 25 mars 2023 

Sensus möte, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm 
Mötet hålls även via Zoom 

9.00 Kaffe och registrering 

9.45 Dag Strömberg, föreningens ordförande, inleder dagen. 

10.00 NEUROACT – Stresshantering och färdighetsträning för personer med NPF 
De senaste cirka 10 åren har program som bygger på kontextuell beteendevetenskap utvecklats för 
individer på autismspektrumet. Bakgrunden är mer fokus på grundläggande reglerande färdigheter och 
mindre fokus på topografiska beteenden. NEUROACT-programmet är utvecklat för att stötta utvecklandet 
av färdigheter som möjliggör ett mer flexibelt och målstyrt agerande i relation till stressorer, såsom 
sensoriska stimuli (ljud, ljus, lukt, smak och känsel), sociala situationer och oförberedda förändringar i 
miljön. I den här föreläsningen presenteras NEUROACT-programmet översiktligt, inklusive hur 
programmet är anpassat och möter relevanta utmaningar hos individer med en autismdiagnos, samt aktuell 
forskning på metoden. 

 Johan Pahnke är leg. psykolog och med. doktor inom klinisk neurovetenskap. Han 
disputerade 2022 på acceptance and commitment therapy (ACT) vid autism. Johan är 
kliniskt verksam psykolog sedan 2009, med fokus på neuropsykiatriska tillstånd såsom 
autism och ADHD, samt arbetar som utbildare inom universitet och privat. Han är 
forskningsverksam vid Karolinska Institutet inom kontextuell beteendevetenskap och 
neuropsykiatriska tillstånd 
 

10.45 Paus 

11.00 SWABA:s årsmötesförhandlingar 

12.00 Lunchpaus 
Lunch	köps	på	egen	hand,	i	närområdet	finns	ett	stort	utbud	av	caféer	och	restauranger.	

13.45 Socialstyrelsens riktlinjer och TBA-kompetens 
Socialstyrelsen	kom	i	oktober	2022	ut	med	nya	nationella	riktlinjer	för	vård	och	stöd	vid	ADHD	och	
autism.	Early	Intensive	Behavioral	Intervention,	EIBI,	en	intensiv	behandling	riktad	till	små	barn	med	
autism	som	bygger	på	tillämpad	beteendeanalys,	lyfts	fram	som	en	av	de	starkast	rekommenderade	
behandlingsmetoderna.	En	förutsättning	för	att	EIBI	ska	genomföras	på	ett	kvalitativt	och	säkert	sätt	
är	bland	annat	att	samtliga	involverade	har	god	kunskap	och	erfarenhet.	I	Sverige	saknas	i	nuläget	en	
interdisciplinär	specialistutbildning	för	utövare	som	täcker	detta	kunskapsfält.		Hur	kan	man	i	
Sverige	säkerställa	att	EIBI	genomförs	med	hög	kvalitet?	Föreläsarna	Lise	Roll	Pettersson	och	Elin	
Mellgren	bjuder	in	till	diskussion. 

Elin Mellgren, certifierad beteendeanalytiker (BCBA), leg. logoped. Elin började sin 
beteendeanalytiska bana på Autismcenter små barn i Stockholm 2010. Sedan 2018 har 
hon en regionsövergripande roll som vårdutvecklare i kunskapsgruppen för tillämpad 
beteendeanalys på habiliteringen i Västra Götalandsregionen. Elin arbetar heltid med 
utbildning, handledning, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling kopplad till 

kunskapsområdet. Elin är aktiv styrelsemedlem i SWABA och samordnande för det 
Nationella nätverket för mångsidiga intensiva insatser för små barn med autism. Hon har 

sedan 2016 år varit adjungerad handledare och föreläsare på TBA-utbildningen vid Stockholms universitet. 
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Lise Roll-Pettersson är professor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska 
institutionen, Stockholms universitet, studierektor för masterprogrammet i 
specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autism (SPATO) samt 
cert. beteendeanalytiker (BCBA-D). Lise har erfarenhet av många internationella 
samarbeten. Hennes forskningsintressen inkluderar bland annat kvalitet hos lärmiljö, 
evidensbaserade interventioner och kulturaspekter som påverkar stöd till barn med 

autism. Mellan 2008- 2011 var hon docent vid Faculty of Behavioral Science, Akershus University College 
i Norge. Hon ansvarar för ett fyraårigt (2021-2024) projekt finansierat av Vetenskapsrådet ”Att stödja 
inkluderande lärandemiljöer för barn med autism och andra sociokommunikativa utmaningar: 
Förskoleklassen och lågstadiet”. Projektet genomförs i samarbete med professor Sven Bölte vid KIND och 
professor Sam Odom vid FPG Institute. Tillsammans med professor Jenny Wilder koordinerar hon 
forskargruppen "Delaktighet, lärande och funktionsnedsättning" som arrangerar nationella och 
internationella presentationer och seminarier. 

14.30 Kaffepaus 
Kaffe och kaka serveras på plats. Det finns även möjlighet att mingla i Zoom under pausen. 

15.00 Färdighetsträning med boken Barn med autism 
Barn med autism – En handledarguide kring grundläggande färdighetsträning är ett tillskott till den 
svenska litteraturen om TBA och autism. Boken ger ett ramverk för anpassning av miljön och 
färdighetsträning baserad på barnets intressen. Föreläsningen ger en bakgrund till boken och en översikt 
kring hur boken kan användas för handledning kring färdighetsträning. 
 

Oscar Strömberg är leg. logoped och certifierad beteendeanalytiker (BCBA) med 
masterexamen i specialpedagogik med inriktning autism och TBA. Han handleder och 
utbildar föräldrar och pedagoger i insatser för barn med autism och intellektuell 
funktionsnedsättning. Oscar är verksam vid CBA Centrum för Beteendeanalys och är 
intresserad av forskning om lärmiljöer och evidensbaserade insatser inom förskola och 
skola. 

Tobias Rasmussen är leg. psykolog och utbildar och handleder föräldrar och pedagoger 
kring barn med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Tobias är verksam vid 
CBA Centrum för Beteendeanalys och fokuserar på forskningsbaserade insatser för att 
öka livskvaliteten hos individer med autism. 
 

 
15.45 Avslutning 
Dag Strömberg, föreningens ordförande, avslutar dagen. 
 

ANMÄLAN 
Kostnad: För deltagande på plats 400 kr. För deltagande via Zoom: 350 kr. Du behöver 
också vara medlem i SWABA för att kunna delta (är du inte medlem, klicka här för att 

komma till hemsidan). Anmälan senast tisdag 14 mars. 
 

Notera att vi inte har möjlighet att skriva intyg om deltagande. 

VÄLKOMMEN!  


