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Neuropsykiatriska  
funktionsnedsättningar  
och övergången till vuxenlivet
Så sätter du individens behov i centrum och ger bästa möjliga stöd hela vägen

Arrangeras i samarbete med:

Den senaste forskningen inom NPF  
och övergången till vuxenlivet

Hur du bemöter individer med en NPF-diagnos  
och stöttar dem hela vägen in i vuxenlivet

Hur du utbildar din personal för att öka kunskapen, förståelsen  
och kompetensen om NPF – individens behov i centrum

Så skapar, introducerar och följer du upp en samordnad individuell plan (SIP) 
som fungerar i praktiken och där individen inte kommer i kläm
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08.30 Registrering och morgonkaffe

09.00 Moderator Annica Nilsson inleder konferensen

09.05  Senaste forskningsresultaten kring NPF och övergången  
till vuxenlivet

•  Exempel på utmaningar för individer med en NPF-diagnos och 
övergången till vuxenlivet

•  Så kan man stötta, guida och hjälpa individen att formulera mål 
för arbete, utbildning, ekonomi, boende, psykisk och fysisk hälsa, 
fritid/delaktighet samt relationer

•  Kort överblick gällande internationellt arbete för individer med 
NPF-diagnos och övergången till vuxenlivet

•  Hur man kan ge unga individer rätt förutsättningar till att utveck-
las till självständiga individer som kan nå sin fulla potential

Steve Berggren, med.dr, leg. psykolog, specialist i neuro
psykologi och bitr. föreståndare, Karolinska Institutet (KIND). 

Steve och hans kollegor genomför under 2019 ett forsknings
projekt gällande hur mentorstöd kan användas för att stötta 
ungdomar med autismspektrumtillstånd och/eller adhd. Under sitt 
anförande kommer Steve att berätta mer om forskningsprojektet och 
vad man har kommit fram till.

10.00  Så arbetar vi i Norrtälje kommun med att skapa bättre  
förståelse, kunskap och kompetens hos skolpersonal för  
vad en NPF-diagnos innebär för eleven

•  Hur vi har skapat och introducerat ett utbildningsprogram för  
att höja vår skolpersonals kompetens inom NPF

•  Så har vi strukturerat vårt utbildningsprogram som vi kallar 
R oslagsmodellen – för en tillgänglig skola

•  Hur vi arbetar med att identifiera elevens ojämna funktions-
förmågor och har ett lösningsorienterat fokus och gemensamt  
sätt att lösa problem

•  Så arbetar vi med att utbilda personalen i Tydliggörande pedagogik 
och Lågaffektivt förhållningssätt

•  Vi delar med oss av de erfarenheter vi har så här långt och hur vi 
kommer att gå vidare med vårt arbete för att öka kompetensen 
kring NPF

Ann Lindgren, pedagog med NPFinriktning, Centrala 
 Elevhälsan Norrtälje kommun.

Norrtälje kommun introducerade under 2018 en NPFutbild
ning för att öka skolpersonalens kunnande och kompetens kring 
NPFfrågor, med målsättning att ge elever med NPFdiagnos bästa 
möjliga förutsättningar att ta till sig lärande och växa som individer. 
Under sitt anförande kommer Ann att berätta mer om den spännande 
resan som Norrtälje just nu genomför.

10.50  Bensträckare och nätverkande

11.00  Hur du bemöter och förhåller dig till individer som har en 
NPF-diagnos

•  Hur man bemöter och förhåller sig till individer med NPF- 
diagnos på ett bra sätt – individens behov i centrum

•  Så förhåller du dig till och bemöter individer som har ett problem-
skapande beteende

•  Hur du skapar en struktur och tydlighet i dialogen som ger bra 
förutsättningar för ökad delaktighet, självständighet och personlig 
utveckling

Anders Moberg, föreläsare och utbildare inom NPF, 
 tidigare Attention Utbildning.

Anders har diagnoserna Aspergers syndrom och adhd. Han 
har tidigare arbetat på Attention Utbildning och har lång erfarenhet 
av att utbilda organisationer och yrkesgrupper inom NPF och hur man 
på bästa sätt stöttar individer med NPFdiagnos utifrån deras egna 
behov. 

PROGRAM 8 OKTOBER

Övergången till vuxenlivet är en period i livet som är känslig 
och  utmanande för de flesta människor i vårt samhälle. 
För en person med en NPF-diagnos kan detta skede 
i livet innebära extra stora utmaningar. En tidigare 
trygg, strukturerad och tydlig miljö ska bytas ut mot 
en miljö man inte känner till. Man ska kanske tillgo-
dogöra sig en utbildning, hitta ett nytt boende, hitta 
ett lämpligt arbete, lära sig hantera en mängd nya 
praktiska göromål, eller kanske byta BUP mot vuxen-
psykiatrin. 

På denna konferens får du kunskap om hur du kan 
ge individer bästa stöd för ökad delaktighet, själv-
ständighet, personlig utveckling och tillvaratagande av 
kompetens samt hur man kan undvika att någon faller 
mellan stolarna eller bollas mellan aktörer. 

Missa inte denna möjlighet att få konkreta tips, råd och 
verktyg som du kan applicera i din egen organisation.

Moderator: Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman, 
Riksförbundet Attention

Väl mött! 
Gothia Fortbildning



11.30  Hur du sätter individer med NPF-diagnos och deras behov  
i centrum samt samverkar mellan kommun, region, skola och 
andra aktörer för att säkerställa bästa möjliga stöd

•  Hur du introducerar nya processer och sätt att arbeta på för att 
bryta ner gammalt stuprörstänk och samarbetar effektivt över 
gränserna mellan kommun, region, skola och andra aktörer

•  Så har vi i Västra Götalandsregionen utvecklat en SIP och en 
strategisk och taktiskt plan för att kvalitetssäkra alla delar och 
undgå att individer med NPF faller mellan stolarna i övergången 
till vuxenlivet

•  Hur vi fokuserar mer på individens behov av stöd än deras faktiska 
ålder – hur vi fortsätter att stötta individer i övergången till vuxen-
livet tills de är 24 år

Jessica Ek, SIPsamordnare, Västra Götalandsregion.

Västra Götaland har nyligen anställt Jessica som SIP 
samordnare för att utveckla arbetet med samordnade 
individuella planer inom regionen. 

12.20 Lunch och nätverkande

13.20  Samordnad individuell plan (SIP) som verktyg för att undvika 
att personer i behov av stöd från flera delar av välfärden faller 
mellan stolarna

•  Varför använda SIP i verksamheten? 
•  Hur man kan styra olika frågor med hjälp av SIP som ett effektivt 

verktyg
•  Vikten av att göra brukaren delaktig i SIP
•  Så arbetar vi med att följa upp och utvärdera SIP samt identifiera 

brister och kontinuerligt justera arbetsinsatser
•  Framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med SIP

Elin Fischer, processledare, Storsthlm.

Storsthlm är en ideel organisation som ägs av kommuner
na i regionen. I sin nuvarande roll arbetar Elin med represen
stanter från bl.a. BUP, BUMM, Habilitering och Socialtjänsten med 
att utveckla samarbetet för barn och unga i behov av särskilt stöd.

14.10  Så stöttar du individer med NPF hela vägen i övergången till vuxen-
livet – delaktighet, personlig utveckling och självständighet 

•  Så skapar du en skräddarsydd plan med individens behov i fokus
•  Hur du med hjälp av personliga coacher arbetar med att stötta och 

guida individen rätt i samhället
•  Så hjälper du individer att: ta till sig en gymnasieutbildning, hitta 

rätt boendeform, söka och hitta rätt typ av arbete, hitta menings-
fulla fritidsaktiviteter, skapa en hälsosam livsstil, skapa relevanta 
nätverk och genomföra praktiska göromål

•  Så har utfallet för vår satsning ”Hela vägen” varit hittills – fram-
gångsfaktorer, utmaningar och fallgropar

Susanne Bäckman, projektledare – Hela vägen, Bromölla 
kommun.

”Hela vägen” är ett projekt som drivs av Kommunförbundet 
Skåne där bl.a. Bromölla kommun ingår. Under sitt anförande 
kommer Susanne att dela med sig av erfarenheterna man har samlat 
på sig sedan man lanserade ”Hela vägen” i maj 2018. 

15.00 Eftermiddagsfika och nätverkande

15.20  PEER (personlig egenerfaren resurs) Support – hur  professionella 
kamratstödjare med egen personlig erfarenhet av NPF kan 
hjälpa och guida individer rätt 

•  Varför har man introducerat PEER Supporters i kommuner och 
landsting och vilka positiva effekter innebär det

•  Så kan införandet av PEER Support leda till ökad delaktighet, 
ökad självständighet, personlig utveckling och en smidigare över-
gång till vuxenlivet

•  Vad innebär det i praktiken att vara PEER Supporter/kamrat-
stödjare i Västra Götalandsregionen och Stockholms stads arbets-
marknadsförvaltning.

Lars Alfredsson, koordinator för brukarinflytande,  
Västra Götalandsregionen.

Klara Carlsson, PEER Support – Arbetsmarknads
förvaltningen, Stockholm Stad.

PEER Support lanserades av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 
och har hittills implementerats i storstadsregionerna. Stort intres
se för PEER Support har visats från många olika kommuner och 
landsting/regioner runt om i landet. Under sitt anförande kommer 
Klara, som är anställd av både NSPH och Stockholm Stad och Lars 
att berätta mer om sina erfarenheter av PEER Support och hur det 
fungerar i praktiken.

16.15  Ta tillvara förmågan som finns hos personer med aspergers 
samtidigt som du ökar livskvaliteten för en medmänniska 

•  Vilka är förmågorna och vad krävs för att de skall bidra till att 
skapa affärsnytta

•  Hur rekryterar Unicus fördomsfritt och säkerställer att förutfattade 
meningar inte står i vägen

•  Hur och vad anpassar Unicus (arbetsprocesser, arbetsmiljö och 
ledarskap) för att det skall fungera

•  Vad är upplevelsen av att arbeta för Unicus medarbetare

Anders Barnå, VD, Unicus.

Unicus är ITKonsultföretag med inriktning på test och 
kvalitetssäkring där alla konsulter har Asperger. Under sitt 
 anförande kommer Anders prata om hur det är att leda och  utveckla 
ett företag där alla konsulter har funktionsvariationen Asperger.

16.55 Konferensen sammanfattas och avslutas 



Avsändare: Gothia Fortbildning, Box 22543, 104 22 Stockholm

NÄR 
Tisdag den 8 oktober 2019 kl. 09.00–17.00.  
Kaffe serveras från kl. 08.30. 

VAR 
F7 Möten och konferens. Fleminggatan 7, Stockholm.

PRIS 
3.990 kr ex moms. Kaffe och lunch ingår i priset.

BETALNING 
Betalning sker mot faktura i samband med konferensen. 

AVBOKNING 
Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 
30 dagar före konferensen debiteras 500 kronor. Därefter fullt 
pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in eve-
nemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

FRÅGOR 
Ring 08-462 26 70 eller mejla anmalan@gothiafortbildning.se 

HOTELL & RESA 
Behöver du hjälp? Kontakta vår affärsresebyrå Resia. Ring  
08-402 68 40, eller mejla affarsresor.folkungagatan@resia.se 
och uppge Gothia  Fortbildning Npf 2019.

UTSTÄLLARE 
Vill du ställa ut på konferensen? Kontakta Johan Fogelström, 
johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se eller 073-375 90 36.

ALLMÄN KONFERENSINFORMATION

Gothia Fortbildning, Box 22543, 104 22 Stockholm. Kundservice 08-462 26 70, www.gothiafortbildning.se
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Anmäl dig! gothiafortbildning.se/npf

Du kan också skicka ett mejl till: anmalan@gothiafortbildning.se eller ringa 08-462 26 70.
Vi behöver fakturaadress, namn, befattning och e-postadress till samtliga deltagare.
Om du fått broschyren via post vill vi även att du uppger den marknadskod som finns bredvid adressen här på baksidan.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som 
ADHD, ASD/Aspergers syndrom, språkstörning och Tourettes syndrom. Attention arbetar för att personer med NPF ska bli 
bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. 


