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E-postadress:  csdsydost@regionostergotland.se 
Webbadress:  http://csdsydost.se/ 

Centrum för Sällsynta Diagnoser Sydöst och  
Föreningen Smith-Magenis Syndrom bjuder in till Nationell konferens 
om Smith-Magenis Syndrom 2019 

Datum: 4 november 2019 kl. 8:30-17:00 
Plats: Scandic Frimurare hotellet, S:t Larsgatan 14 Linköping 
Kostnad: 1000 kr inkl. Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika 
Medlemmar i Föreningen Smith-Magenis Syndrom 700 kr/person  

Välkomna till En unik konferens med norra Europas främsta experter inom Smith-
Magenis Syndrom som bjuder på en fullspäckad dag om den sällsynta och 
komplexa diagnosen Smith-Magenis Syndrom 

Framstående forskare och experter från England, Norge och Sverige kommer att 
ta med er på en spännande dag där de presenterar forskning, förhållningsätt, 
problemområden och hur man kan göra för att underlätta för personer med 
diagnosen. Professionella och anhöriga får verktyg i hur man kan arbeta 
förebyggande med effekt.  

Konferensen bjuder också på föreläsningar från speciallärare och LSS-personal 
som ger sina bästa strategier för en fungerande vardag för både diagnosbärare, 
anhöriga och personal inom vård och omsorg.  

Föreläsningarna är på engelska, norska och svenska.  

 

Föreläsare 

Professor Chris Oliver BSc, MPhil, PhD, CPsychol,  
Chris Oliver is Professor of Neurodevelopmental Disorders at the University of 
Birmingham and director of The Cerebra Centre for Neurodevelopmental Disorders. He 
trained as a clinical psychologist at Edinburgh University before completing a PhD on self-
injurious behaviour in people with intellectual disability at the Institute of Psychiatry, 
London. 
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Dr Caroline Richards PhD, ClinPsyD, Lecturer in Neurodevelopmental disorders at the 
university of Birmingham 
  
Professor Tony Holland 
Professor of the Psychiatry of Learning Disabilities. Cambridge Neuroscience Two main 
areas of research interest include: first, investigating the relationship between particular 
genetic syndromes and associated psychiatric and behavioural disorders (e.g. Prader-Willi 
Syndrome and over-eating, and Down’s Syndrome and Alzheimer’s disease) and, 
secondly, clinico-legal studies, including studies investigating the capacity of people with 
learning disabilities to make particular decisions. He is a Fellow of the International 
Association for the Scientific Study of Intellectual Disability (IASSID). He is President of the 
International Prader-Willi Syndrome Organisation and Patron of the UK Prader-Willi 
Syndrome Association. 

Heidi Elisabeth Nag, Educational Advisor at Frambu Resource Centre for Rare Disorders 

Professor Ann Nordgren, Klinisk genetiker med 20 års erfarenhet av klinisk genetik och 
genetisk forskning fokuserad på att identifiera bakomliggande genetiska förändringar vid 
sällsynta diagnoser. Hon har lång erfarenhet av syndromdiagnostik och dysmorfologi och 
ingår även i andra expertteam vid Karolinska Universitetssjukhuset, skelettdysplasiteamet 
och dysmeliteamet vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 

m.fl. 

 

Anmälnings- och Avbokningsvillkor  

Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person 
Anmälan skickas senast 23 september 2019 via mail till 
carina.g.nilsson@regionostergotland.se 
 

Ange deltagarnas namn, Referensperson, fakturaadress samt ev. medlemskap i 
diagnosföreningen och eventuell specialkost 

Hotellrum finns ett begränsat antal platser till konferenspris på Scandic Frimurarehotellet. 
Priset är SEK 1290:- inkl. moms per enkelrum och natt och dubbelrum SEK 1490:- inkl. 
moms per rum och natt. Bokning på telefon 013-495 30 10 eller mail 
frimis@scandichotels.com. Bokningskod REG041119 måste anges.  

Vid frågor om konferensen kontakta cecilia.lidholm@regionostergotland.se,  
010-103 70 37 

 

Varmt välkomna 
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