


Om Attention:Om Attention:Om Attention:Om Attention:

• Vi är en intresseorganisation för 
personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF)

• Ca 5-8 % av Sveriges befolkning

• Vi sprider information och kunskap

• Vi har ett kunskapscenter som 
erbjuder utbildningar om NPF

• 60 stycken lokalföreningar runt om i 
landet

• Och 16 100 medlemmar



Att möta 

människor med 

NPF



…är att:

Skapa nätverk 
och stödgrupper i 
lokala föreningar.

Öka förståelsen 
för personer med 
NPF genom 
information och 
utbildning.

Tidig upptäckt 
och rätt till 
utredning, stöd 
och behandling.

Rätten till 
utbildning och 
jobb.



Vad är NPF?



Gemensamma drag

Oförmåga
– inte ovilja

Språkstörning -

Kommunikationsstörning

Aspergers syndrom/Autism

Tourettes syndrom

Dyslexi

ADHD/ADD

Kognitionsnedsättning

Tidig debut

Tidiga insatser 
är avgörande

Lite hjälp kan göra 
stor skillnad

Vanligt med 
flera diagnoser



Det är också vanligt med andra symtom

Ätstörningar

Språkstörning -

Kommunikationsstörning

Aspergers syndrom/Autism

Tourettes syndrom

Dyslexi

ADHD/ADD

Sömnproblem

Självskade-
problematik

Motoriska svårigheter

Depression 
och ångest

Bipolärt 
syndrom

Utåtagerande 
beteende



Fördelar eller nackdelar?

Svårt med 
slentrian

Språkstörning -

Kommunikationsstörning

Aspergers syndrom/Autism

Tourettes syndrom

Dyslexi

ADHD/ADD

Behöver omväxling/
spänning

Tänker och 
handlar 
annorlunda

Låg motivation för 
tråkiga ”måsten”

Kort uthållighet 
– svårt att nå 
långsiktiga mål

Motivationen 
styrs av nuet



Styrkor och utmaningar

• Nytänkande

• Vågar ta risker

• Förmåga att anpassa 
sig till det oväntade

• Kan se detaljer som andra 
missar

• Klarar sig själv med rätt 
stöd

• En tillgång på 
arbetsmarknaden

• Planera och organisera

• Passa tider och hålla 
dygnsrytmen

• Genomföra och bli klar

• Kan ha svårt att se 
konsekvenser

• Förklara sina behov – kan 
behöva ”hjälp att få hjälp”

• Ojämn; lätt för vissa saker 
och svårt för andra



Axplock över hälsoläget i SverigeAxplock över hälsoläget i SverigeAxplock över hälsoläget i SverigeAxplock över hälsoläget i Sverige
• Ojämlikhet mellan könen (ungefär 2/3 av 

alla som får diagnos är pojkar/män).

• Ökad förekomst av psykisk ohälsa i 
tonåren för de som uppvisat ADHD som 
barn men detta gäller även andra NPF-
diagnoser.

• Asperger har förhöjd risk för alla typer av 
ökad dödlighet (2,5 gång högre)

• Stora regionala skillnader i förskrivning av 
ADHD-läkemedel (nyhet 1 juni 2017) –
vilket medför ökad risk för missbruk, 
trafikolyckor, självmord, kriminalitet



Vad gör hälsan sämre?Vad gör hälsan sämre?Vad gör hälsan sämre?Vad gör hälsan sämre?

• Generellt sämre förutsättningar när 
man tittar på hälsans hälsans hälsans hälsans 
bestämningsfaktorerbestämningsfaktorerbestämningsfaktorerbestämningsfaktorer: 

• socialt stöd

• bra relationer

• skolresultat (och därmed högre 
studier)

• arbete och försörjning 

– vilket kan påverkar levnadsvanor 
och därmed framtida hälsa



Vad säger de anhöriga?Vad säger de anhöriga?Vad säger de anhöriga?Vad säger de anhöriga?
• Missat stöd till anhöriga kostar samhället 

miljarder
• 47 % är, eller har varit, sjukskrivna och 

24 % uppger att de är på väg att bli 
det. 

• 63 % av de svarande har gått ner i 
arbetstid med anledning av barnets 
funktionsnedsättning.

• Stor brist på samordning av insatser
• 72 procent tycker ofta att det är svårt 

eller omöjligt att veta var de kan få 
hjälp och stöd.

• 27 procent har sökt hjälp men inte 
fått det.

• Tänk på att även anhöriga kanske har 
NPF!



För att bidra till bättre hälsaFör att bidra till bättre hälsaFör att bidra till bättre hälsaFör att bidra till bättre hälsa

• Barn med NPF slutar träna tidigare än andra barn (eller börjar aldrig). 

• Därför driver Attention projektet ”Idrott för alla” för att visa på kommunernas 
möjligheter att tillsammans med idrottslivet jobba för ökad rörelse för barn och 
ungdomar med NPF. 



För varje ny medlem 

blir vi starkare och 

kan göra mer. 



Tack för mig!
Läs mer om oss på: 

attention.se

anna.norrman@attention.se


