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VI HOPPAS PÅ två riktigt bra dagar på Kistamässan. 
För tionde gången samlas alla vi som vill hålla oss à 
jour med vad som händer kring neuropsykiatri och för 
att utbyta erfarenheter och kunskap. 
 Årets tema är ”Struktur och stöd för 
personer med NPF”. Konferenspro-
grammet är som vanligt fullspäckat 
med en blandning av nya fakta, 
viktiga erfarenheter och framåtsyf-
tande diskussioner. Det har planerats 
tillsammans med våra partners, vilket innebär att vi 
kommer att få lyssna till forskare, utvecklare, praktiker, 
personer med egen funktionsnedsättning och deras 
anhöriga. 

MELLAN SEMINARIERNA finns det tid att besöka vår 
omfattande utställning. Där finner man företetag, orga-
nisationer och myndigheter  som är verksamma inom 
en rad olika områden som är av betydelse för våra 
medlemsgrupper. Utställningen är en plats för person-
liga möten och informationsutbyte mellan beställare 
och leverantörer, patienter och vårdgivare, myndigheter 
och medborgare. Årets utställning är större och bredare 
än någonsin, så ta dig tid att gå runt och upptäck vad 
olika aktörer kan erbjuda. Utställningshallen är öppen 
både före, efter och under konferensen. Attention finns 
med på flera olika ställen. Ta kontakt med oss så berättar 

vi gärna om vårt arbete, våra utbildningar och våra 
informationsmaterial.

HÄR KAN DU OCKSÅ FÅ svar på saker som du undrar 
över och lämna tips inför planeringen av 
kommande evenemang. Behöver du hjälp 
med något praktiskt såsom busstider, 
vägbeskrivning till hotellet eller frågor 
som gäller din anmälan vänder du dig till 
de som finns i inregistreringen. 

 Vi som samlas här kommer från många olika arbets-
platser, yrkesgrupper och föreningar. Låt oss tillsammans 
hjälpas åt att nå ut med att mycket bra kan göras med 
relativt enkla medel, bara man vet vad man ska göra. 

Sist men inte minst 
vill jag rikta ett stort 
tack till alla medver-
kande och funktionä-
rer som gör NPF-fo-
rum möjligt. Vilken 
tur att ni finns och vill 
samarbeta med oss.

Varmt välkommen till NPF-forum 2016 

Ann-Kristin Sandberg
Ordförande Attention

MONTER: A:08 MONTER: D:02 MONTER: C:01

MONTER: F:18 & M:24

MONTER: B:02 MONTER: F:01

MONTER:A:04
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NPF-forums programtidningen är framtagen av  
Riksförbundet Attention 2016. 
Ansvarig utgivare: Ann-Kristin Sandberg
Grafisk form: Lovisa Schiller
Projektkoordinator: Sara Wikberg
Omslagsfoto: Scandinav
Tryck: Åtta45

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), deras anhöriga 
och professionella inom området. Läs mer på www.attention-riks.se

STORT TACK TILL VÅRA  NPF-FORUMPARTNERS!
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Mycket bra kan 
göras med relativt  

enkla medel

ÖPPETTIDER
Torsdag 19 maj

09.00 - 18.30

Fredag 20 maj
08.30 – 16.00

LEDARE

– en samlingsplats med fokus på kunskap! 

INNEHÅLL
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SEMINARIEPROGRAM 19 MAJ

09.00 – 10.00  

Inregistrering och utställningsbesök

10.00 – 10.10 

Invigning och välkomsthälsning
Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention 
och Susanne Rolfner Suvanto, moderator 

10.10 – 10.50 

Utveckling av standardiserade funktions- 
bedömningar för ADHD och ASD 
Av tradition fokuserar klinisk diagnostik inom 
neuropsykiatrin runt om i världen på symptom och 
diagnos. Sedan några år börjar dock funktion/funk-
tionsnedsättning bli allt mer betydelsefullt. I denna 
föreläsning ger Sven Bölte, KIND, med utgångs-
punkt i gängse psykiatriska klassifikationssystem, en 
överblick över WHO:s internationella klassifikation 
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 
(ICF) och dess anpassning för bedömning av ADHD 
och autismspektrumtillstånd (ASD) vid KIND i sam-
arbete med WHO. ICF är en metod för att bedöma 
inte bara fysiologiska och psykologiska funktioner 
utan hela den livssituation som en individ befinner 
sig i, hur olika livsaktiviteter fungerar och hur delaktig 
individen är i samhället.
Sven Bölte är professor vid Karolinska Institutet, 
psykolog vid BUP Stockholm och chef för KIND 
(Center of Neurodevelopmental Disorders at  
Karolinska Institutet). 

10.50 – 11.05 

Bensträckare och utställningsbesök

11.05 – 11.30 

Stöd i övergången till vuxenlivet 
”TRANSITION” är ett forskningsprojekt som syftar 

TORSDAG 19 MAJ till att underlätta övergången från ung till vuxen för 
personer med ADHD och/eller autismspektrum- 
tillstånd (ASD) i åldern 17-24 år. Kliniska erfarenhet-
er och forskning visar på svårigheter med att klara 
av vanliga vardagskrav och den sociala integratio-
nen när man står i begrepp av att bli vuxen. Steve 
Berggren, KIND, redovisar projektets uppbyggnad 
och resultat från pågående pilotgrupper.
Steve Berggren är doktorand, psykolog och biträ-
dande föreståndare på KIND (Center of Neurodeve-
lopmental Disorders at Karolinska Institutet).

11.30 – 12.00  

Att arbeta med vård- och stödsamordning
Case Management (CM) är en metod för samverkan 
för brukare med komplexa vårdbehov. Den enda 
metoden som har evidens rörande samverkan för 
målgruppen. Erik Lindqvist, Östermalms Stads-
delsförvaltning, kommer att föreläsa om denna 
metod både utifrån praktisk erfarenhet och den 
teoretiska modellen. Modeller för CM verksamhet 
har prövats i snart 20 år, framför allt inom miss-
bruksvården. Nu är det dags att pröva CM tänket på 
allvar och vidare omfattning inom socialtjänst och 
psykiatri.   
Erik Lindqvist är case manager Östermalms  
Stadsdelsförvaltning.

12.00 – 13.15 

Lunch och utställningsbesök 

13.15 – 14.00  

Lyssna på oss – barn och ungas inflytande  
på vård och stöd
Motsvarar vården barns och ungas förväntningar? 
Får de den hjälp de har rätt till? Det här seminariet 
handlar om i vilken utsträckning informationen 
anpassas till barnens kognitiva förutsättningar och i 
vilken mån barn och unga har möjlighet till med-
bestämmande. Anna Råde, Riksförbundet Atten-
tion, presenterar resultat från projektet Barns Röst 
undersökning om upplevelser av vården bland barn 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Karin Engberg, NSPH, talar om barnets rättigheter 
och svensk lag med utgångspunkt från vård och 

stöd och ringar in områden som kan utvecklas.
Anna Råde är projektledare för Riksförbundet 
Attentions projekt Barns Röst samt leg. psykolog på 
KIND.  Karin Engberg är projektledare för NSPH. 

  
14.00 – 14.45 

Stöd till socialtjänsten i mötet med  
personer med ADHD
Vilken kunskap behöver personal inom social-
tjänsten för att bättre förstå personer med ADHD 
och kunna ge rätt stöd? Socialstyrelsen har intervjuat 
medarbetare i olika kommuner om deras behov. 
Resultatet blev ett kunskapsmaterial om hur stödet 
till personer med ADHD kan förbättras. Materialet 
presenteras av Annika von Schmalensée och Barbro 
Thurfjell, Socialstyrelsen. Vid seminariet berättar 
också Annika Angerfelt och Valida Fendic, social-
tjänsten, om sin medverkan i projektet och hur de 
använder kunskapsmaterialet. 
Annika von Schmalensée är projektledare för  
kunskapsmaterialet om adhd för socialtjänsten 
och Barbro Thurfjell är medicinska sakkunnig, 
båda från Socialstyrelsen. Enhetschef Annika  
Angerfelt och socialsekreterare Valida Fendic  
kommer båda från socialtjänsten i Enskede- 
Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

14.45 – 15.15  

Kaffe och utställningsbesök 

15.15 – 16.00  

Vägar till bättre vård och stöd för personer 
med NPF
Allt fler inser behovet av bättre vård och stöd 
till Attentions målgrupper. I panelsamtalet ställs 
frågor som:
• Vilka åtgärder är prioriterade?
• Hur ska nödvändiga förbättringar komma  

till stånd?
• Vem borde göra vad?
Samtalsledare är Ing-Marie Wieselgren, psykiatriker 
och projektchef SKL. Deltagande är: Kerstin Evelius, 
Nationell samordnare psykisk hälsa på Statens 
Offentliga Utredningar, Barbro Thurfjell, medicinska 

 sakkunnig på Socialstyrelsen, Ylva Ginsberg, psyki-
atriker och forskare, enheten för ADHD Alvik, Norra 
Stockholms Psykiatri och Anki Sandberg, ordförande 
Riksförbundet Attention.

16.00 – 16.10  

Bensträckare och utställningsbesök

16.10 – 16.50  
Attitydförändring i skolan banar väg för  
verklig inkludering
Teatergruppen Ung utan Pung har under 2015 i 
samarbete med Attention och Hjärnkoll tagit fram 
ett material till pjäsen Nu blev det KNAS. Pjäsen 
spelas ute på skolor med målet att skapa samtal och 
minska fördomar. Karin Hårding, Ung utan Pung, 
och Marie Adolfsson, Attention Utbildning, lyfter 
frågan om social inkludering och teater som verktyg 
för att bygga en plattform som möjliggör samtal om 
det som annars kan vara svårt. Under passet spelas 
även scener från föreställningen upp.
Karin Hårding är producent på Ung utan Pung. Marie 
Adolfsson är utbildare och psykiatriföreläsare på 
Attention Utbildning. 

17.00 – 18.30  

Öppet hus, mingel och föreställningen ”Insikt”

Insikt - en musikalisk föreläsningsföreställning 
om att leva med NPF
Bristen på självinsikt är ofta ett av de stora pro-
blemen vid NPF. För att vi ska kunna göra något åt 
våra svårigheter så måste vi först bli medvetna om 
dem. Även för omgivningen brukar insikt om NPF 
vara en bristvara. “Insikt” är en ögonöppnare för 
ämnet, ett första 
steg till att ta reda 
på mer. 

Föreläsningen är 
utformad som en 
konsert med mellan-
prat, mestadels av 
anekdotisk karaktär. 
Av och med Eric 
Donell.

 

 

LOKAL M2
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FREDAG 20 MAJ

SEMINARIEPROGRAM 20 MAJ

08.30 – 09.15  

Utställningsbesök

09.15- 10.15 

Delseminarier 1-5

Vad får språkstörning för konsekvenser  
för utveckling och lärande? 
Att ha en språkstörning kan påverka utvecklingen 
och lärandet på olika sätt. Ida Eriksson och Mia 
Walther, Specialpedagogiska skolmyndighetens 
Resurscenter tal och språk, berättar om hur en 
språkstörning kan te sig, hur den kan påverka och 
vad man kan göra för att bemöta och anpassa 
pedagogiskt.
Ida Eriksson är leg. psykolog och Mia Walther 
specialpedagog, båda från Specialpedagogiska 
skolmyndighetens Resurscenter tal och språk.

Samhällets stöd till föräldrar som har  
barn med NPF  
Samhällets stöd, en djungel av kontakter för 
många föräldrar. Att vara förälder till ett barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inne-
bär ofta mycket arbete med barnets rätt till stöd 
från samhället. Idag finns det stora problem med 
bristande samordning, ett jobb som istället läggs 
på föräldrarna. Vad kan samhället göra och vad 
kan man som förälder göra för att se till att barnen 
får det stöd de har rätt till? Alexandra Gahnström, 
Trygg-Hansa, delar med sig av erfarenheter, tips 
och råd som kan underlätta för föräldrar som 
söker stöd.
Alexandra Gahnström är barnens försäkrings- 
expert på Trygg-Hansa.

Psykiatrins och habiliteringens nya vård- 
processer för vuxna med ADHD och ASD
För att förbättra den psykiatriska vården har 
Stockholms läns landsting tagit fram tydliga vård-
processer för de stora diagnosgrupperna. Eleonore 
Rydén, Norra Stockholms psykiatri, beskriver vad 
som ska ingå i utredning, behandling och stöd för 
vuxna personer med ADHD och/eller autismspek-
trumtillstånd (ASD) inom psykiatrin. Hon berättar 
också om aktuella forsknings- och utvecklings-
projekt inom området. Annika Brar, SLL, berättar 
om Habilitering & Hälsas vårdprocess för vuxna 
personer med autismspektrumtillstånd (ASD) och 
vikten av samordnad vårdplanering.     
Eleonore Rydén är Med dr., processägare och över-
läkare i Norra Stockholms psykiatri och Annika Brar 
är habiliteringsläkare på Habilitering & Hälsa, SLL. 

Att hitta balans i vardagen för unga  
på HVB-hem   
Lena Westerberg-Lind och Anders Alamaa beskriver 
hur Nytida stödjer unga i att finna balans i vardagen 
genom sina styrkor, intressen och drömmar.
Lena Westerberg-Lind har lång erfarenhet av 
boendeverksamhet för unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och Anders Alamaa är verk-
samhetsstödjare, båda från Nytida.

Koll på nätet – möjligheter och hot på nätet 
för unga vuxna med NPF
Många föräldrar oroar sig för att deras barn med 
NPF mobbas på nätet eller kontaktas av vuxna som 
söker sexuell kontakt.  I projektet Nätkoll arbetar 
Karin Torgny och Madelein Larsson-Wollnik,  
Attention Hisingen-Kungälv, med att öka kun-
skapen om nätet hos föräldrar och vuxna runt 
barnet, men också hos unga med NPF så att de 
känner sig trygga att utnyttja nätets positiva sidor 
och skydda sig mot negativa upplevelser. Nätkoll 
är ett treårigt projekt som ägs av Attention Hisingen- 
Kungälv och finansieras av Arvsfonden.
Karin Torgny är projektledare för Nätkoll och 
Madelein Larsson-Wollnik är projektmedarbetare 
samt ordförande i Attention Hisingen-Kungälv.

ADHD på jobbet 
Projektet ”ADHD på jobbet” syftar till att stärka 
positionen för personer med ADHD i arbetslivet 
genom att sprida kunskap och information till 
arbetsgivare och stödfunktionerna i samhället 
t.ex. Arbetsförmedlingen. Projektet kommer jobba 
fram en webbsida där inspirationsfilmer och 
information ska finnas samlat. Maria Petersson, 
Riksförbundet Attention, berättar om projektet 
och redovisar resultatet från höstens enkät. 
Carin Blomqvist, Misa, berättar om hur personer 
med ADHD med rätt stöd kan få arbetslivet att 
fungera. 
Maria Petersson är projektledare för Riksförbundet 
Attentions projekt ADHD på jobbet. Carin Blomqvist 
är enhetschef på Misa.

Ett utmanande föräldraskap
Vilka processer sätter igång hos föräldrar som 
får ett barn som kommunicerar annorlunda? 
Vilka specifika utmaningar och tabun upplever 
föräldrar till barn med ASD/Asperger och hur kan 
samhället motverka att föräldrarna sjukskrivs för 
utmattningssyndrom? Dessa är några av fråge-
ställningarna som startade projektet Egen styrka. 
Cecilia Brusewitz och Kerstin Alm, Riksförbundet 
Attention,  berättar om inre och yttre stressorer i 
ett extra utmanande föräldraskap. Under semina-
riet introduceras även nya metodmaterial som är 
kraftfulla verktyg för professionen och Attentions 
lokalföreningar i mötet med föräldragruppen.  
Cecilia Brusewitz är projektledare och Kerstin Alm 
projektmedarbetare i Riksförbundet Attentions 
projekt Egen styrka.

En skola anpassad för elever med NPF 
Hur upplever elever med NPF sin skolgång? Hur 
kan en skola arbeta för utvecklas och anpassas 
efter elever med NPF? I projektet ”Min skola” 
samarbetar Attention med Källbrinksskolan och 
ESS-Gymnasiet för att bidra till en bättre skola för 
elever med NPF. Under seminariet berättar vi om 
projektets arbete för att lyfta elevernas röst och 
för att åstadkomma en NPF-vänlig skola. 
Karin Forsberg är projektledare för Riksförbundet 
Attentions projekt Min skola. Maria Koskinen är 
lärare på ESS-Gymnasiet. Joanna Lundin arbetar 
på Källbrinksskolan.

Psykisk hälsa som konkurrensmedel 
Att hitta en fungerande sysselsättningssituation för 
personer inom NPF-gruppen är en vinst för både 
personen, arbetsplatsen och samhället. Vad krävs 
för att få det att fungera? Hur skapas förutsättning-
arna för framgång? Hör Hannah Rubinstein Jakobs-
son, Cereb, berätta om hur fokus på psykiska hälsa 
kan verka som konkurrensmedel på både kort och 
lång sikt. 
Hannah Rubinstein Jakobsson är Leg. Psykolog på 
Cereb. 

LOKAL E8
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1

2

4

3

6

7

8

9

5

LOKAL M2

10.15 – 10.45 

Kaffe och utställningsbesök

10.45 – 11.45 

Delseminarier 6-10

Stopp för diskriminering, erfarenheter från 
Din Rätt-projektet 
Varför upplever så många med psykisk ohälsa att 
de diskrimineras i samhället? Hur ser diskrimine-
ringen ut – och hur kan den stoppas? Det 
här arbetar NSPH:s projekt Din Rätt med 

LOKAL M310
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Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby.
Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

ADHD Coach & LIFE Coach är digitala 
hjälpmedel som syftar till att strukturerat 
hjälpa personer med ADHD till en bättre 
fungerande vardag.

För mer information: www.adhd24.se

Vid ADHD 
kan behovet av stöd 

och hjälp variera!
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På justly.se hittar du enkel och tillgänglig 
information om barns rättigheter hemma 
och i skolan. Du kan också använda våra 
gratis mallar för att ansöka om stöd, göra en 
anmälan eller överklaga ett beslut. 
Du kan även köpa juridisk rådgivning av oss 
till fast pris – direkt på webben!

Justly gör 
juridiken 
enklare för 
föräldrar

Vi gör juridiken enklare för föräldrar

Justly
hej@justly.se
www.justly.se 

Attention mässa annons vektoriserad.indd   1 2016-04-01   15:25

Vi jobbar för att alla personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar ska bli bemötta med respekt 
och få det stöd de behöver. På arbetet i skolan och 
på fritiden. Bli medlem och gör oss starkare.

Läs mer på: attention-riks.se

För varje ny medlem 
blir vi starkare och 
kan göra mer!

SEMINARIEPROGRAM 20 MAJ

att kartlägga och sprida kunskap om. Ihop 
med samarbetspartnern Yrkesföreningen 
Personligt Ombud i Sverige reflekterar 

vi under seminariet kring rättigheter och möjlig-
heter för brukare, patienter och anhöriga. Vi tar 
även ett särskilt grepp om ämnen som rör just 
personligt ombud. Det kommer finnas tid för 
frågor.
Johanna Wester är projektledare för NSPH:s projekt 
Din Rätt och Gertrud Magnusson representerar 
YPOS. 

11.45 – 13.00  

Lunch och utställningsbesök 

13.00 – 13.20  

Årets ljuspristagare

13.20 – 14.20 

Idrott för alla
I en bra idrottsmiljö kan aktiva med NPF få an-
vända sina superkrafter, ha roligt, må bra och 
utvecklas. Regelbunden träning ger dessutom 
fördelar som bättre koncentrationsförmåga, ökad 
inlärningsförmåga och stärkt självförtroende, 
förmåner som även gör skillnad i livet i stort. 
Svenska ishockeyförbundet har tillsammans med 
Riksförbundet Attention tagit fram ett utbildnings-
material om NPF riktat till ledare och föräldrar. 
Riksidrottsförbundet arbetar med att skapa förut-

sättningar och att stödja verksamhetsutveckling så 
att fler vill och kan idrotta längre oavsett ambition 
och erfarenheter. 
Anders Lundberg är utbildningsansvarig på Svenska 
Ishockeyförbundet. Aila Ibanez Mengüc represen-
terar Riksidrottsförbundet.

14.20 – 14.50  

Kaffe och utställningsbesök 

14.50 – 15.35 

Att (över)leva med ADHD
Hur är det att växa upp med en känsla av att man 
ständigt gör och är fel? Att man inte passar in. 
Att ingen förstår dig. Att du inte är normal. Det 
var verkligheten för Georgios Karpathakis under 
hela uppväxten. Först som 25-åring fick han sin 
ADHD-diagnos efter 
stökiga skolår, drog- 
och alkoholmissbruk, 
polisanmälningar och 
sex självmordsförsök. 
Georgios berättar om 
konsekvenserna av 
en utebliven diagnos 
och delar sina tankar 
kring hur det är att 
leva med diagnosen i 
dagens samhälle. 
Georgios Karpathakis 
är grundare av  
Underbara ADHD och 
föreläsare. 

15.35 – 15.45  

Slutord och avtackning

LOKAL M2

LOKAL M2

LOKAL M2

LOKAL M2

Foto Johannes Helje

FREDAG 20 MAJ
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ATTENTIONS PROJEKT

Välkommen att besöka Riksförbundet Attentions projekt i utställningshallen. En stor del 
av vårat arbete bedrivs i projektform. Projekten ger oss möjlighet att fokusera på specifika 
målgrupper och aktuella samhällsfrågor. 

Ta del av Attentions arbete

BARN OCH UNGA SKOLA

Attentions projekt Barns röst jobbar för att barn och 
unga med NPF ska känna sig delaktiga och involverade 
i sitt stöd och sin behandling. Arbetet sker genom en 

dialog med barnen och metoder utvecklas 
för att inspirera unga att undersöka sina egna 
önskemål och lösningar. Följ projektet på 
barnsajten: ung.attention-riks.se

Idrott för alla är ett nystartat projekt som arbetar för 
att barn och unga med NPF lättare ska kunna delta 
i idrottsverksamhet och fören-

ingsliv. I projektet skapas förutsättningar 
genom att hitta nya samverkansformer, 
aktiviteter och träningsupplägg.  

Idrott för alla

Idrott
för alla

Idrott for alla
RIKSFÖRBUNDET ATTENTION

Projektet Min 
skola arbetar 

för en fungerande 
skola för elever med NPF. 
Vi vill lyfta elevernas röster 
och visa på anpassningar 
och insatser som bidrar till 
en mer tillgänglig skola.

MONTER
F:08

Riksförbundet Attentions projekt 
finansieras av Arvsfonden.

Visst känner du också någon?

Om svaret är ja, kan du helt kostnadsfritt låna produkter som är anpassade för elever med  
koncentrationssvårigheter och andra inlärningssvårigheter. Lärarens röst förstärks och gör  
det lättare för eleven att fokusera under en hel skoldag. 

Kontakta oss redan idag på 035-260 16 15 eller info.halmstad@phonak.com

Många har svårt att koncentrera 
sig i skolan

Läs mer på comfortaudio.se/focus

MONTER
F:04

ARBETSMARKNAD

Projektet ADHD på 
jobbet arbetar för 
att stärka posi-

tionen för vuxna med 
ADHD på arbetsmarknaden. 
Projektet skapar en webb-
plats där man samlar tips, 
information och strategier 
baserat på målgruppens egna 
erfarenheter och behov.

MONTER
F:02

MONTER
F:10

MONTER
F:08

Egen styrka- 
projektet jobbar 

med att stötta 
föräldrar till barn med 
Asperger/ASD. Med hjälp av 
nya nätverk, utbildnings-
insatser och informations-
material inspirerar projektet 
till strategier för att kunna 
stötta målgruppen.

ANHÖRIG

MONTER
F:06 Attentions projekt anordnar 

filmvisning i monter F:05.

Tips!
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LEVANDE BOK & LUGNA ZONEN

Nytt på årets NPF-forum

Vem är du?
Jag är en 35-årig journalist, 
föreläsare, mamma, dotter, syster 
och kompis som har diagnoserna 
ADHD och bipolär sjukdom, inte 
alltid i den ordningen. Jag bor i ett 
hus i skogen tillsammans med min 
sambo och våra två döttrar. Just 
nu jobbar jag deltid på St:Görans 
sjukhus på avdelning 53 för bipolär-
sjuka. Det är en ny tjänst som heter 
"Medarbetare med brukarerfar-
enhet" som går ut på att finnas på 
avdelningen som en av de anställda, 
men samtidigt vara öppen med 
min bakgrund som patient. Ett 
jättekul och spännande jobb!

Vad är ett levande bibliotek och 
en levande bok?
Det är lite som ett vanligt bibliotek, 

Hej Tove!

Shire Sweden AB  |  Tel: + 46 (0)8 544 964 00  |   www.shiresverige.se
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DU HAR VÅR FULLA UPPMÄRKSAMHET

ADHD hos vuxna –  
en livssituationsundersökning
 
Hur ser livet ut för vuxna med ADHD? 
Utmaningar och möjligheter? 
Läkare och patienter har gett sitt svar.

Kom och hör mer om undersökningen som presenteras
fredagen den 20 maj kl. 08.30–09.10 på Kistamässan på NPF-forum. 
Lokal: Restaurangdelen i utställningshallen.
Frukost finns uppdukat från kl. 08.00. 
 

Varmt välkomna!

Anmäl er snarast men senast 12 maj till: philip@comma.se
Undersökningen är genomförd på uppdrag Shire.

A4-annons BRAVE_ADHD hos vuxna_2016.indd   1 2016-04-07   13:26

men istället för böcker är vi livs 
levande människor som man kan 
låna en stund för att ställa frågor 
och kanske lära sig något nytt.

Vad får man höra på om man 
”lånar” dig?
Man får fråga precis vad 
man vill. Men jag pratar 
gärna om återhämt-
ning, hur jag har gjort 
för att ha ett funger-
ande liv, strategier och 
verktyg till exempel. 

Vad är fördelen med  
levande bibliotek?
Jag tror det är i mötet mellan 
människor och i samtal som det 
kan hända saker. Det är då man 
kan ändra attityder, minska för-
domar och påverka på djupet. På 
avdelningen där jag jobbar hör jag 
ofta sjuksköterskestudenterna säga 
att "det här stod inte i kursboken". 

Ta chansen att lära dig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) direkt från 
verkligheten. På årets NPF-forum kan du låna en levande bok, en person med egna erfaren-
heter av NPF. En av böckerna är Tove Lundin.

Tove Lundin är 
en av böckerna 

i det levande 
biblioteket

MONTER
P:01

De förstår lite bättre att 
bakom varje diagnos finns 

även en människa. 

Varför vill du vara med i det  
levande biblioteket?
När jag för första gången, 2008, 
kom i kontakt med psykiatrin hade 
jag gärna velat träffa en levande 
bok! 

Välkommen att besöka Lugna zonen, en plats bortom mässans alla 
intryck. Här har du möjlighet att sitta ner och vila upp dina sinnen 
en stund. 

Lugna zonen Attentions projekt ADHD på 
jobbet delar ut öronproppar 
till de 200 första 
besökarna i den 
Lugna zonen.

MONTER
F:00

– Låna en levande bok!
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Äldre med ADHD diskrimineras i vården eftersom kunskapen om detta i stort sett är 
obefintlig. Det menar Taina Lehtonen, eldsjäl och pionjär på området. Hon är specialist 
i neuropsykologi, har arbetat kliniskt med äldre i över 20 år och var först i världen med 
att publicera en avhandling om ADHD hos äldre. 

– JAG ÄR JÄTTEGLAD FÖR ALLA som söker kunskap om 
detta för det behövs verkligen.
 Det finns närmare två miljoner människor över 65 år i 
Sverige. Låt säga att en procent av dem 
bär med sig en ADHD-problematik från 
barndomen, då har vi 20 000 oidentifi-
erade fall av ADHD hos äldre. Är det tre 
procent har vi så många som närmare 
60 000 som troligen inte får adekvat 
hjälp i dag.
 Tainas intresse för hur vi åldras med 
ADHD väcktes när hon arbetade på minnesmottagningen 
på sjukhuset i Hässleholm för snart femton år sedan.
 – Jag träffade en del personer som remitterats till 
mottagningen för att göra en demensutredning men som 
visade sig ha ADHD.
 
HON BESTÄMDE SIG för att titta närmare på detta och 
påbörjade sin forskningsstudie 2004. Den bygger på 
en självskattningsenkät bland drygt 1 500 personer, 
65 år och äldre. Där framkommer det att de som hade 
ADHD-symtom som barn också hade svårigheter som 
äldre. 
 – De har ofta en negativ självbild, dåligt självförtroende 
och har upplevt ett livslångt känslomässigt lidande 
med depression, ångest och självmordstankar och även 

Text & foto: Lillemor Holmgren

            Eftersom ADHD 
         ser så olika ut i 
 olika åldrar, är det 
viktigt att vi ser diagnosen 
 i ett livslångt perspektiv

ÅRETS LJUSPRIS

• Lättlästa böcker
• Talböcker och taltidningar
• Legimus.se och appen Legimus
• Läsombud och högläsare

MTM gör medier tillgängliga 
och stöttar läsförmedlare.

Möt oss i monter C5  
vid torget!

Alla kan läsa med rätt stöd   
 – oavsett funktionsnedsättning  

ADHD HOS ÄLDRE:  

Möt en eldsjäl och pionjär

negativa hälsoeffekter rent fysiskt.
  Vården måste helt enkelt bli bättre på att identifi-
era, ställa rätt diagnos och sätta in de stödåtgärder som 

behövs.
 – Eftersom ADHD ser så olika ut i 
olika åldrar, är det viktigt att vi ser diag-
nosen i ett livslångt perspektiv, slår hon 
fast och drömmer om en framtid med 
kliniker som tar emot tre generationer. 
 Under tiden arbetar Taina halvtid på 
egen mottagning utanför Malmö och 

fortsätter att forska om äldre med ADHD.  
 – Jag brinner verkligen för det här ämnet, säger hon 
och kan inte tänka sig ett roligare jobb. Ständigt nya 
utmaningar!

Taina Lehtonen kommer i år tilldelas Attentions pris 
Årets ljus för sitt engagemang för äldre med ADHD. 

Prisutdelningen äger rum fredagen den 20 maj
i sal M2, klockan 13.00. www.attention-utbildning.se

Attention Utbildning är Riksförbundet Attentions utbildningscenter och erbjuder  
öppna kurser och skräddarsydda utbildningar om neuropsykiatriska funktionsned- 
sättningar (NPF). Våra föreläsare är yrkeskunniga läkare, psykologer, sjuksköterskor, 
specialpedagoger, arbetsterapeuter och personer med egen diagnos.

Höstens kursprogram är nu färdigt! Se www.attention-utbildning.se

Kunskap gör skillnad!

Välkommen 
till monter

E:01

Kom gärna förbi vår monter E:01 för att ta del av vårt aktuella kursprogram 
och prata utbildning med oss.



HISS
till sal M5 

och E8

1 tr ner TRAPPA

M3

E8

M5

M4

M2

HALLENTRÉ

LUGNA

ZONEN

LUGN

MATSAL

FIKA &

LUNCH

LEVANDE- 

BÖCKER

PLATS

FÖR FIKA

CAFÉ

SITTPLATSER

GARDEROB

UTSTÄLLARE

KARTA

ADHD på jobbet   F:02
Barns Röst   F:04
Egen styrka   F:06
Min Skola    F:08
Idrott för alla   F:10
Komikapp     F:12
Hjärnkoll    F:14
NSPH   F:16
Habilitering & Hälsa, 
Stockholms läns landsting  F:18
Nka - Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga  F:20
Skyddsvärnet  F:22
Svenska OCD-förbundet  F:24
Brukarrevisionsprojektet F:25
Justly    F:26
Föräldrakraft  M06b
Svenska Nätverket
Dubbeldiagnoser   M:07
Ungdomsvärnet   M:08
Anhörigas Riksförbund  M:09
Riksförbundet DHB   M:10
Fryshuset Gymnasium  M:11

Mo Gård HVB   M:12
Comfort Audio   M:13
Comai    M:14
Ädelfors Folkhögskola  M:15
Svedenskolorna   M:16
Mobilitetscentrum   M:17
Stabbarpsgården   M:18
Gothia Fortbildning   M:19
OrdAF    M:20
Attendo    M:21
Activa    M:22
OrdBild  
- Center för bildstöd   M:23
Internethabiliteringen, 
Stockholms läns landsting M:24
Molkoms Folkhögskola  M:25
Dyslexiförbundet FMLS  M:06
Inside Team   M:05
RFS - Riksförbundet
Frivilliga Samhällsarbetare M:04
Picture My Life   M:03
Abilia    M:02
Special Nest   A:02

Attention KFV &  
projektet Tillväxten   F:07
Trygg i Norrtälje  E:12
Attentions filmer   F:05
Rusta-projektet  F:03
Oneeighty   E:08
Dammsdal - Skola  och Boende  E:06
SKL - Uppdrag Psykisk Hälsa F:01
Arbetsförmedlingen   E:04
SPSM - Specialpedagogiska 
skolmyndigheten   E:02
Kajan Förskola & 
Olivia Personlig Assistans E:07
Novartis    D:12
Attention Stockholms Län  E:05
Dynamo - Möjligheternas förlag  D:10
HSO - Det outsagda mellan  
barn och föräldrar   E:03
Iris    D:08
Lästringe-Alma   D:06
   D:04 
Attention Utbildning   E:01
Misa    D:02

Daycape    D:05
Landstinget Blekinge  C:10
Optolexia    C:12
Knalleborgs korttidshem  D:01
ProVista Kognition   C:04
Trygg-Hansa   C:02
MTM - Myndigheten för 
tillgängliga medier   C:03
Conexi    B:08
New Nordic   B:06
Caremore - Vård och Behandling  B:04
Cereb    C:01
KIND    B:02
Din Rätt    B:07
ErgoNova    A:12
Arvsfonden  A:14
Anhörigprojektet   B:05
Resursteamet i Stockholm  A:10
Nytida   A:08
Shire    B:03
Somna    A:06
Socialstyrelsen   A:04
Riksförbundet Attention  B:01


