ATTENTIONS
UNGA VUXNA-PROJEKT
DISKUSSIONSUNDERLAG - JAG HAR ADHD

Under våren 2012 tog Riksförbundet Attentions
Unga vuxna-projekt fram filmen Jag har ADHD
och kampanjsidan www.jagharadhd.se där du
kan titta på andras filmer eller spela in din egen
film om hur det är att ha ADHD. Både filmen
Jag har ADHD och de filmer som finns på
hemsidan är bra utgångspunkter för diskussion. Känner du igen dig i personerna i
filmens beskrivningar?
Du kan exempelvis se filmen i en studiecirkel,
tillsammans med andra på en medlemskväll
i din lokala Attentionförening. Du kan visa den
för din familj, dina vänner eller arbetskamrater.
Tipsa också gärna andra som du tycker borde
få mer kunskap om hur det kan vara att ha ADHD
– både det som kan vara fördelar och det som
kan vara svårt.

Det här är ett diskussionsunderlag med förslag
på frågor att diskutera efter att ni har sett filmen. Om ni vill kan ni läsa igenom frågorna
innan ni ser på filmen. Frågorna är indelade i
samma teman som filmen. Använd gärna de
frågor ni tycker känns viktiga och relevanta för
just er och hoppa över de andra. Frågorna ska
främst fungera som ett stöd i era diskussioner.
Ni kommer säkert på en massa egna frågor och
diskussionsämnen! Hör gärna av er om filmen
har väckt några tankar, frågor eller synpunkter!

SE FILMEN
På www.jagharadhd.se finns filmen att se gratis.

INNAN DIAGNOS

Vägen till utredning har sett olika ut för personerna i filmen. Någon har själv
sökt upp en läkare och bett om att få göra en utredning, någon annan blev
rekommenderad att göra en utredning av en samtalskontakt.
•

Hur såg vägen till utredning ut för dig? Var
det på ditt eget initiativ eller var det någon
annan som föreslog att du skulle göra en
utredning?

•

Vad betydde det för dig att få din diagnos?

•

Har något förändrats efter att du gjorde din
utredning? För din egen del eller andras?

I filmen nämner en person att det var skönt att få
en diagnos och att den förklarade mycket av de
svårig-heter han hade haft tidigare.

ADHD I JOBBET

I filmen tar deltagarna upp hur ADHD kan vara en fördel i deras arbeten. De
nämner till exempel impulsivitet, att ha energi eller att inte stressa upp sig
som positiva aspekter.
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•

Vilka fördelar kan du se med
din ADHD i ditt arbete, studier eller sysselsättning?

•

Ser du några nackdelar med
att ha ADHD i ditt arbete,
studier eller sysselsättning?

•

Har du några lösningar för
att få det att fungera bättre?

DET JOBBIGA MED ADHD

I filmen lyfts ett par jobbiga saker med ADHD fram. Ett par av de svårigheter
som tas upp i filmen är att sväva iväg i tankarna och tappa fokus, att vara
ofokuserad eller att inte få gjort de saker man vill.
•

Känner du igen de svårigheterna? Har du några tips på hur du har fått det att funka bättre?

TANKAR OM ADHD

En person i filmen säger att ADHD är en ”dold funktionsnedsättning”, bara
för att vi inte pratar om den.
•

Vad menas med en ”dold funktionsnedsättning”? Är ADHD en sådan?

•

Hur kan man prata mer och synliggöra ADHD
och vad det innebär i olika samanhang? Har
du något exempel på där du har synliggjort
ADHD? Vad fick du för reaktioner?

•

Är samhället mindre bra anpassat idag för
personer som har ADHD? Är det något speciellt som borde förändras för att underlätta
för dig och andra som har ADHD?

Egenskaper är inte positiva eller negativa i sig.
Att vara rastlös kan vara positivt i vissa sammanhang och negativt i andra.

I filmen tar deltagarna upp att man inte ska
utgå från att det är en själv det är fel på, utan
även ställa krav på att personer i ens omgivning
anpassar sig.

•
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Har du egenskaper som du tycker kan vara
både styrkor och innebära svårigheter i
olika sammanhang?

MEDICINERING

Personerna i filmen ger uttryck för olika inställning till medicinering. Fördelarna beskrevs bland annat med att medicin kan hjälpa till för att få bättre
fokus och koncentration. En nackdel som togs upp är att medicin kan ge
biverkningar av olika slag.
•

Hur tänker du kring medicin? Hur har du resonerat kring att ta eller inte ta medicin?

HJÄLPMEDEL och METODER

”Be om hjälp!” är ett av de tips som kommer fram i filmen. Personerna i
filmen berättar att de får stöd från olika håll – från arbetskamrater, vänner
och partner eller från boendestöd.

En person i filmen berättar att träning och fysisk
aktivitet är en bra metod för att bli mer fokuserad och koppla av.
•

Har du några strategier eller saker du gör
för att hitta lugn och motverka stress? Eller
bara för att må bra?

Ett problem som tas upp i filmen är att personer
i ens omgivning kan ha dålig förståelse för vad
ADHD innebär och tycka att man ”skyller ifrån
sig” när man berättar om sin diagnos.
•

•

•

Är det något du har varit med om? I vilket
sammanhang? Hur hanterade du det?

I filmen nämns olika hjälpmedel och strategier
för att få bättre struktur. Smartphones, listor,
whiteboardtavla och att göra en lista på morgonen med vad man vill göra under dagen, är några
exempel som nämns.

Har du bett om hjälp och stöd i olika situationer? Från vem? Fick det den effekt du
väntade dig?
Vilket stöd skulle du önska från vänner,
familj eller från samhället? Finns det stödet
idag?
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•

Använder du några av de hjälpmedlen? Har
du andra förslag?

•

Har du andra tips och erfarenheter du skulle
vilja dela med dig av till andra?

DET BÄSTA MED ADHD

Ett par av deltagarna i filmen beskriver att de på grund av sin ADHD känner sig
annorlunda på ett positivt sätt.
•

Har du liknande upplevelser?

Deltagarna i filmen pratar om att det positiva
med deras ADHD är att de har tagit vägar de kanske annars inte hade tagit och att de har klarat
av mycket på grund av egenskaper de förknippar
med sin ADHD.

•

Känner du igen dig i deras bild? Ser du några
fördelar med att ha ADHD?

•

Ser du samma fördelar idag som du gjorde
tidigare, eller har din syn ändrats?

UPPFÖLJNING

Har filmen eller diskussionerna väckt tankar, frågor eller synpunkter? På
kampanj-sidan www.jagharadhd.se kan du ladda upp eller spela in din
egen film!
Unga vuxna är ett treårigt projekt som startades
i november med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet vänder sig till dig som är 18-30 år
och har ADHD. Projektets idé är att vi kan utveck-

las tillsammans. Vi arbetar med fokusgrupper,
intervjuer, enkätundersökning, nätverksträffar,
informationsmöten, studieträffar och information på webben.

Tillsammans ska vi hitta lösningar som gör vardagen full av lösningar istället för hinder

VILL DU
VETA MER?
Kontakta oss:

Malena Ranch, projektledare
E-post: malena.ranch@attention-riks.se
Telefon: 08-709 22 60

Följ projektet:
www.attention-riks.se
www.arvsfondsprojekten.se/ungavuxna
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