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Attention arbetar för 

• Att människor med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) ska få anpassad 
hjälp och stöd 

• Att vård och stöd ska ha hög kvalitet och vara 
evidensbaserad (utgå från vetenskap och 
beprövad erfarenhet) 

• Att kunskap från experter ska nå ut, 
via media, på vår webb och i vår tidning  

• Att skapa möten och verksamhet för  
medlemmarna 

 

 

 

DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders) 

 

• En handbok för psykiatrin, som innehåller 
standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd. 

    Senaste version maj 2013. 
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NPF diagnoser  

 
• ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 

• ASD (Autism Spectrum Disorder) 

• Intellektuella funktionsnedsättningar (psykisk 
utvecklingsstörning) 

• Kommunikationsstörningar (Störd språkutveckling, 
stamning) 

• Specifika inlärningssvårigheter (lässvårigheter, 
skrivsvårigheter, räknesvårigheter) 

• Motoriska störningar (Tourettes, motoriska/verbala tics) 

 

 

 

Exekutiva funktioner 
 

 

• Inhibition – att bromsa/stanna upp/hålla tillbaks  
• Självreflektion – känna efter, tänka oss för, bli 

medvetna och observanta på oss själva. 
• Tänka i tidslinjer – minnas och föreställa sig framtiden. 
• Prata med sig själv – att ha en inre dialog 
• Hålla koll på känslor – reglera och nyansera 
• Tankens lekplats – att bygga mentala modeller och 

simuleringar 
• Tidsuppfattning 
                                                                                                              
 
Russel A. Barkley 

ADHD (prevalens 5%) 
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Tre former av ADHD: 

 

 

• Ouppmärksamhet (ADD) 

 

• Hyperaktivitet-impulsivitet 

 

• Kombinerad form 

 

Gradering: lindrig, medelsvår, svår 
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Svårigheter vid ADHD 

Exempel: 
 

• Ouppmärksam på detaljer och gör slarvfel 

• Svårt att hålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 

• Verkar sällan lyssna på direkt tilltal, frånvarande 

• Svårt att organisera sina uppgifter/aktiviteter 

• Tappar bort saker 

• Lättdistraherad/glömsk 

• Svårt att sitta still 

• Är ofta på språng/på högvarv 

• Pratar ofta mycket 

• Svårt att vänta på sin tur, avbryter 
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Tjejer med ADHD 

 

 

 

• Svårupptäckta! Varför? 

• Annan problematik 

• Andra symtom 

• Diagnoskriterier 

• Forskning 

• Svenny Kopp 
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Risker vid ADHD 
• Avbruten skolgång 

• Mobbning 

• Missbruk 

• -------------------------------------------- 

• Rökning  

• Tidiga graviditeter 

• Sexuell utsatthet 

• Utbrändhet 

• Ätstörningar och självskadebeteende 

• --------------------------------------------- 

• Depression 

• Arbetslöshet 

• Ekonomiska svårigheter 

• Socialt utanförskap 

 

 

 

 

Styrkor! 

• Kreativitet  
• Charmerande personlighet, varmhjärtad  
• Bra människokännedom  
• Sinne för humor  
• Flexibilitet  
• Intuitiv  
• Känslig för den närmaste omgivningen  
• Entusiastisk, passionerad  
• Glömmer bort sina misstag  
• Villig att ta risker  

 

Film ”Jag har ADHD” 

12 
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ASD (prevalens 1-2%) 

Autismspektrumtillstånd/Diagnos inom 

autismspektrum 
 

 
 

 

• Autistiskt syndrom 

 

 

• Aspergers syndrom 

 

 

• Atypisk autism - genomgripande störning i utvecklingen UNS (utan 
närmare specifikation) 

 

 

Gradering: Kräver mycket omfattande stöd, kräver omfattande stöd, 
kräver stöd 

 

 

 
 

1. Brister i förmågan till social kommunikation 
och social interaktion 

 

Till exempel: 

 Social ömsesidighet - bristande gensvar, svårt att 
närma sig andra 

 Icke-verbal kommunikation – avvikelser i ögonkontakt 
och kroppsspråk 

 Utveckla , bevara och förstå relationer – svårigheter i 
att anpassa sig i olika sociala sammanhang, få vänner 

 

 

2. Begränsade, repetitiva mönster i beteenden, 
intressen eller aktiviteter 

 

 

Till exempel: 

 Stereotypa eller repetitiva rörelser/tal eller bruk av 
föremål 

 Svårt för förändringar, inflexibel fixering vid rutiner eller 
ritualer 

 Fixering vid intresse 

 Över- eller underkänslighet för sinnesintryck, eller 
ovanligt intresse för vissa sensoriska stimuli i 
omgivningen. 

 



6 

 
  

  Kognitiva funktioner 

 

• Planera, organisera, vara flexibel i tanken 

• Förstå hur andra tänker – theory of mind 

• Helhet och sammanhang – central koherens 

• Generalisering och imitering 

• Abstrakt tänkande  

• Perception - tolka/bearbeta/filtrera 
sinnesintryck och yttre stimuli 

• Minne och språk 
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Tjejer med ASD 

• Imitation och kompensation - härmar andra tjejer som 
är socialt duktiga. 

• Står ofta i utkanten av gruppen vilket gör att det kan se 
ut som att de är med i gruppgemenskapen. 

• Utsatthet – emotionellt,, socialt och sexuellt 

• Mognar oftare senare 

• Inte alltid ett specialintresse, annat typ av 
spec.intressen 

• Medan killar ofta reagerar utåt och är aggressiva är det 
vanligare att tjejer reagerar inåt i tyst ångest. 

 

 

Styrkor! 

 

• Hög koncentrationsförmåga  

• Uthållighet 

• Detaljseende 

• Kreativitet 

• Nya perspektiv 

• Hög moral 

• Uppriktighet 
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Film ”Tjej med Asperger” 
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Samtidiga psykiatriska tillstånd 

• Tvångssyndrom OCD 

• Depressivt syndrom 

• Bipolärt syndrom 

• Psykos/Schizofreni 

• Ångest/paniksyndrom 

• Sömnproblematik 

• Ätstörningssyndrom 

• Självskadebeteende 

• Beroendeproblematik 

• Personlighetssyndrom 

Vad kan man göra? 

• Förståelse och kunskap 

• Individuellt bemötande 

• Samarbete med personen själv 

• Anpassningar 
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Vanliga problembeteenden vid NPF 

• Svårigheter att följa regler och överenskommelser 

• Impulsivitet, vilket leder till olika svårigheter 
(handlar först och tänker sedan) 

• Konflikter med auktoriteter och närstående 

• Envishet, rigiditet 

• Socialt avvikande, vilket leder till utanförskap 

• Svårt med livspusslet 

• Relationsproblem 

• Svårigheter i arbetslivet 

Orsak - problembeteenden 

 

• Omgivningens krav krockar med personens 
förmåga. 

 

• Det icke önskvärda beteendet visar sig när 
kraven är för höga på det område där en 
specifik förmåga saknas. 

23 

 

Beror på bristande: 
 

- Exekutiv förmåga 

- Språk, kommunikation 

- Kognitiv förmåga 

- Social förmåga 

- Intellektuell förmåga 
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Individuellt bemötande 

 

• Kunskap om personen  

• Samla information från personen själv 

• Starka sidor, intressen, svårigheter? 

• Har du träffat en person med NPF så 
har du träffat EN person. 

Bemötande och förhållningssätt 

 

• Struktur 

• Tydlighet 

• Feedback/motivation 

• Flexibilitet 

• Energi/ork 

• Oskrivna regler 
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Bemötande och förhållningssätt 

 

• Visualisera 

• Täta avstämningar 

• Dela upp arbete/uppgifter i små steg 

• Hjälp till med ordning/prioritering 

• Miljön 

• Hjälpmedel 

 

 

 27 
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Skapa förutsägbarhet 

Innan aktivitet ska du/personen ha svar på: 

• Vad ska jag göra? 

• Var ska jag vara? 

• Hur ska jag göra det? 

• Med vem ska jag vara? 

• När ska jag göra det? 

• Hur länge ska jag hålla på? 

• Varför ska jag göra det? 

• Vad händer sen? 

 
Strategier vid bemötande av 
personer med ADHD 
   
 

1. Positiv uppmärksamhet.  
 
2. Effektiva uppmaningar (inte sväva ut i förklaringar som 
egentligen bra är utfyllnad med ord. Kort koncist och 
innehållsrikt).  
 
3. Uppmuntran och beröm (så mycket så det nästan blir 
löjligt!!!).  
 
4. Konkreta belöningar (ex dvs om du städar så gör jag 
efterrätten som du vill ha). 
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5. Förutse och planera problemsituationer. 
 
6. Medvetet ignorera problembeteende (välj dina konflikter, man 
behöver inte gå in i allt). 
 
7. Time-out (se ut en plats som alla i ens närhet respekterar för 
en plats där man slipper bli störd oavsett situation som uppstått. 
Går man dit så vet man att det finns behov av att vara själv. 
Inget är så viktigt så att det inte kan vänta i tio minuter?). 
 
8. Problemlösning (Det handlar om att dissekera problem som 
uppstår och hitta lösningar genom att vända och vrida och vara 
lite av en detektiv). 

 

                  Kerstin Alm ADHD-center 

30 
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Strategier vid bemötande av 
personer med ASD 
 

1. Inte skämta eller använda ironi, inga dubbelmeningar el dyl 
om man inte förklarar att man skämtar. 

 

2. Alltid kontrollera att personen förstår det man sagt när man är 
osäker, eftersom missförstånd kan ge svåra konsekvenser. 

 

3. Alltid vara tydlig och konsekvent. 

 

4. Inte komma med överraskningar som man inte förberett. 

 

5. Undvika upprördhet som personen inte kan kontrollera. 

 
31 

 

6. Ge ett sätt att lugna sig när upprördhet inte går att undvika. 

 

7. Undvik att stressa personen, all stress kan leda till att den 
personens destruktiva sidor eller stereotypier förvärras. 

 

8. Det går sällan att använda logiska argument när en person 
tjatar om samma tankar eller frågor. Det är bättre att avbryta 
det hela genom att be henne/honom skriva ner sina 
tankar/argument om det är en person som kan skriva annars kan 
man lära in andra tekniker för att lugna ner upprördhet.  

 

9. Framhärda trots motstånd när man påbörjar något nytt. Ett 
visst motstånd mot nyheter finns alltid. 

 

10. Sluta framhärda innan situationen blir absurd. Det kan ha 
varit fel tidpunkt eller fel metod för att börja med något nytt. 

                         Lunds tekniska högskola 
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www.attention-riks.se 

 

http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/hal
soproblem/adhd2014/Sidor/Default.aspx 

 

www.sjalvhjalppavagen.se 
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http://www.attention-riks.se/
http://www.attention-riks.se/
http://www.attention-riks.se/
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/halsoproblem/adhd2014/Sidor/Default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/halsoproblem/adhd2014/Sidor/Default.aspx
http://www.hjalvhjalppavagen.se/
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Utbrott 

• Som att dra ner en rullgardin 

• Jag VS Världen 

• Minns enbart fragment 

• Stora saker bygger upp små saker utlöser 
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Hur förebygger man utbrott? 

• Lugnar ner situationen före utbrottet 

• Titta efter tidiga signaler 

• Var lugn själv i situationen 

• Vänta med att reda ut problemet  
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Hur agerar man under 
utbrott? 

 

• 1, Låt personen löpa 

• 2, Jag tar smällen 

• 3, Håll koll men på avstånd 

• Medicin  

 

36 
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Perception 

• Annorlunda uppfattning av beröring, smak, 
dofter, ljus, ljud 

• Tar in alla intryck 

• Stökiga miljöer tar mycket energi 

• Vissa ljud kan upplevas obehagliga 
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Anpassningar av intryck 

• Skärmar vid arbetsplatsen 

• Eget rum   

• Vit dukar för att dämpa ljuset från ljusrör 

• När det går hörselkåpor på 

• Minska på intrycken 

• Möjlighet till tystare del i matsalen 

• Hjälpmedel 
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Sammanfattning NPF 

 

• Tidig debut 

•Oförmåga, inte ovilja 

•Vanligt med flera diagnoser 

• Finns mitt ibland oss 

• Lite hjälp kan göra stor skillnad 

• Tidiga insatser avgörande! 
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”Precis som att 
agent 007 har rätt 
att döda har en 
Aspie rätt att 
glömma.” Barbro 
Moberg 
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Tack för mig! 

Anders Moberg 

Föreläsare  

Attention Utbildning 

 

anders.moberg@attention-riks.se 

www.attention-utbildning.se 
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