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Välkommen till oss på Adhd-center!  

Om Adhd-center 

Vi är ett kurs- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med adhd och 

deras närstående. Vi erbjuder specialistkunskap om adhd i form av kurser och före-

läsningar som ger praktiska råd kring att hantera vardagen. Vi har en stark tilltro till 

människors förmåga att vara resurser för varandra och vill skapa ett forum för erfa-

renhetsutbyte. Vi arbetar för att våra insatser ska vara lättillgängliga, tydliga och ha 

hög kvalitet. 

Fördjupande material och och användbar information finns på vår webbsida: 

www.habilitering.se/adhd-center.  

 

 

 

 

Vårterminen 2021 på Adhd-center – anpassningar utifrån Covid-19 

Adhd-center följer riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna och 

Region Stockholm. Detta innebär att kursutbudet har anpassats utifrån rå-

dande omständigheter. 

Under vårterminen 2021 erbjuder vi digitala grundkurser samt vissa av våra 

andra kurser digitalt. Det kan även bli aktuellt med vissa mindre grupper på 

plats på Adhd-center.  

 

Håll dig uppdaterad genom Adhd-centers hemsida och kursbok-

ningssystemet PingPong.  

Nya kurser kommer att släppas kvartalsvis.  

 

Förändringar i kursutbudet kan komma att ske med kort varsel vid 

förändrade rekommendationer från myndigheterna. Vi tackar för 

ditt tålamod. 

 

http://www.habilitering.se/adhd-center
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Så här funkar det hos oss 

Kursanmälan 

Anmälan till våra kurser, föreläsningar och andra aktiviteter görs av vårdnadshavare 

till inskrivna barn och tonåringar. Vårdnadshavaren loggar in med BankID i bok-

ningssystemet PingPong via webbplatsen utbildning.habilitering.se.  

För att anmäla dig till Adhd-centers kurser, tryck på Adhd-centers logotyp. Sök i 

kurskatalogen eller bläddra igenom samtliga kurser. Tryck på ”Läs mer och anmäl” 

för att se mer information och fylla i anmälningsformuläret. 

Behörighet till bokningssystemet får du efter att du har ansökt till Adhd-center och 

tagit del av vår välkomstinformation. För mer information om hur det går till att an-

söka till oss, gå in på www.habilitering.se/adhd-center.  

 

Behov av tolk 

Har du behov av tolk ska du ange det varje gång du anmäler dig till en aktivitet. Du 

anger tolkbehov och språk i anmälningsformuläret.  

Vi har ännu inte möjlighet att erbjuda tolk på våra digitala kurser, men arbetar på att 

ta fram undertexter på olika språk. Under vårterminen 2021 kommer grundkursen 

att ges digitalt med engelsk undertext. 

Deltagarbekräftelse 

Om du har fått plats på den kurs eller föreläsning som du har anmält dig till skickar vi 

en bekräftelse strax efter att anmälningstiden gått ut. I regel får du plats om kur-

sen/aktiviteten fortfarande är öppen för anmälan och du tillhör den målgrupp som 

aktiviteten är avsedd för. 

Återbud 

Återbud ska alltid lämnas vid förhinder. Anmäl dig endast till kurser och 

föreläsningar som du säkert kommer att kunna gå på. Återbud lämnas snarast möjligt 

och helst 24 timmar innan bokad aktivitet.  

Lokaler 

Alla våra lokalbundna aktiviteter anordnas på Rosenlund, Tideliusgatan 12, huvuden-

trén, bottenvåningen, antingen i Adhd-centers lokaler eller i Aulan.  

Kostnad 

Alla våra kurser och föreläsningar är kostnadsfria. 

 

Har du problem med inloggningen eller andra frågor om kursbokning? 

Kontakta Adhd-centers administration genom e-postadressen  

kurser.adhd.slso@sll.se eller telefon 08-123 355 30.  

Skicka inga personuppgifter per mejl. 

Telefontider: Tisdag till fredag 8.00 - 15.00. Lunchstängt kl. 12.00 - 13.00. 

Måndagar 13.00 - 15.00. Övrig tid telefonsvarare. 

 

mailto:kurser.adhd.slso@sll.se
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Adhd och autism 

Det är vanligt att barn och tonåringar med adhd/add även har ASD (autism-

spektrumdiagnos). Har ditt barn ASD har du möjlighet att ta del av Habiliteringens 

Kurs- och kunskapscenters utbud. För mer information om utbud och ansökan dit, se 

www.habilitering.se/kurscenter.  

 

 

 

 

 

 

 

Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn (VAB) 

När du deltar i våra aktiviteter kan du ha rätt till ersättning för inkomstbort-

fall via den tillfälliga föräldrapenningen för vård av barn. Hör av dig till För-

säkringskassan i god tid om möjligheten till VAB. Vi kan vid behov skriva 

närvarointyg.  

Har du frågor om vilka kurser som du kan få VAB för? Vänd dig direkt till 

Försäkringskassan för att få svar på dessa. 

 

 

Undertexter 

Alla våra kurser har undertexter på svenska. Inom kort finns även grund-

kursen tillgänglig med undertexter på engelska. 

 Kursanmälan 

Anmälan till kurser och föreläsningar ska göras genom kursboknings-

systemet PingPong. 

Logga in via: utbildning.habilitering.se  

 

 Adhd-centers webbsida 

Besök vår webbsida för information om kurser och anmälan. Där hittar 

du även fördjupande material och kurskatalog. 

Läs mer på: habilitering.se/adhd-center 

 

 

 
Kontakt med Adhd-center 

Om du har frågor om inloggning, kurser eller föreläsningar är du 

välkommen att kontakta Adhd-centers administration. 

Telefon 08-123 355 30  

E-post kurser.adhd.slso@sll.se     

 

 

mailto:kurser.adhd.slso@sll.se
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Våra kurser och föreläsningar 
våren 2021 

Digital grundkurs för föräldrar, 5 lektioner via internet 

Kunskap och förståelse, strategier i vardagen samt information om 

stöd och rättigheter i samhället 

Vår erfarenhet är att alla föräldrar som kommer till oss har nytta av att börja med att 

gå vår grundkurs. Den digitala grundkursen bygger på föräldrautbildningen STRA-

TEGI. 

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vad funktionsnedsättningen 

innebär, hur den tar sig uttryck i barndomen och vad man som förälder kan göra för 

att få vardagen att fungera. Information om samhällets stödinsatser ges också. 

Kursen innehåller filmer, kunskaps- och reflektionsfrågor samt hemuppgifter. 

Kursen ges för närvarande endast på svenska, med svensk undertext. Engelsk under-

text kommer inom kort. 

Grundkurs om adhd/add, för föräldrar till barn upp till 12 år 

Se PingPong för kursdatum 

Grundkurs om adhd/add, för föräldrar till tonåringar 13 till 17 år 

Se PingPong för kursdatum 

 

 
 

Kursdeltagande 

Ta del av respektive lektions innehåll i form av filmer, hemuppgifter och 

frågeformulär. Du behöver ha slutfört minst en lektion inom två veckor 

från kursstart för att inte förlora din plats på kursen. Rekommenderad 

kurstakt är en lektion per vecka. Kursen behöver vara genomförd inom 5 

veckor från datum för kursstart.  

 
Antalet deltagare är begränsat. Kursen måste genomföras 

inom given tidsram.  

Se kursbokningssystemet PingPong för aktuella kursdatum och anmä-

lan till den digitala grundkursen. 

Till kursbokningssystemet PingPong:  

utbildning.habilitering.se  

 

 Efter bekräftad kursanmälan 

Instruktioner för inloggning 

Under dagen för kursstart kommer du att få ett mejl med instrukt-

ioner för kursdeltagande. Inloggning sker med BankID i 1177s e-

tjänst Stöd och Behandling (SoB). Vid kursstart aktiveras din kurstill-

gång och du kan se kursen i SoB samt påbörja din första lektion.  

Inloggningssida för Stöd och Behandling (SoB): sob.1177.se  
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Träff för erfarenhetsutbyte efter digital grundkurs 

För dig som har gått den digitala grundkursen och vill diskutera stra-

tegierna med andra föräldrar 

Har du genomfört hela grundkursen? Önskar du möjlighet att diskutera kursinnehål-

let och dela erfarenheter från föräldraskapet med andra föräldrar till barn med adhd 

eller add? Då är detta träffen för dig! 

Vi på Adhd-center vet att många föräldrar uppskattar att få träffa andra föräldrar i 

liknande situationer. Denna träff är till för att möjliggöra detta. Huvudfokus för dis-

kussionerna är föräldrastrategierna (lektion 3 och 4). 

En kursledare samtalsleder tillfället. 

Träff för erfarenhetsutbyte efter digital grundkurs, för föräldrar till barn 

upp till 12 år 

Se PingPong för kursdatum 

Träff för erfarenhetsutbyte efter digital grundkurs, för föräldrar till tonå-

ringar 13 till 17 år 

Se PingPong för kursdatum 

 

 

  

Du måste ha genomfört hela Adhd-centers digitala grundkurs vid kursda-

tumet för att delta i träffen 

Adhd-center följer myndigheternas rekommendationer för att 

minska smittspridningen av Covid-19. 

Träffen ges på plats på Adhd-center om omständigheterna tillåter. Träffen 

ges eventuellt i digitalt format. 
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Digital kurs om adhd/add för närstående, släkt och vänner 

Till denna kurs kan du bjuda in släktingar och nära vänner (över 18 

år), som är intresserade av att veta mer om adhd/add. 

Att ha ett barnbarn, en familjevän eller ett bonussyskon med adhd/add kan vara före-

nat med många tankar och frågor. Genom den här digitala kursen får närstående veta 

mer om vad funktionsnedsättningen innebär. De får också råd om hur de bäst kan 

stötta personen med adhd/add och den övriga familjen. 

Då kursen består av filmer och frågeformulär har kursdeltagaren flexibilitet att själv 

avgöra när på dygnet denne vill ta del av innehållet. 

Kursen ges för närvarande endast på svenska, med svensk undertext. 

Digital kurs om adhd/add för närstående, släkt och vänner 

Se PingPong för kursdatum 

 

 

 

  

 
Du kan max anmälda två kursdeltagare per omgång. Kursen riktar sig 

endast till dem som inte har en egen aktivitet i kurskatalogen. 

 

 

 
 Efter bekräftad kursanmälan 

Instruktioner för inloggning 

Kursen erbjuds genom 1177 Vårdguidens e-tjänst Stöd och behand-

ling (SoB). Inloggning i systemet sker med BankID. Instruktioner för 

inloggning skickas till dig som gör kursanmälan, på kursens startda-

tum. Du behöver vidarebefordra informationen till anmäld kursdelta-

gare. 

Inloggningssida för Stöd och Behandling (SoB): 

https://sob.1177.se  

 

https://sob.1177.se/
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Workshop med fördjupning i strategier – för föräldrar 

Tillämpa utvalda strategier i vardagen – från teori till praktik 

Vi träffas i grupp vid två tillfällen med en eller ett par veckors mellanrum. Vid den 

första träffen fördjupar vi oss i strategin och du får göra upp en plan för hur strategin 

ska användas hemma under veckan. Vid den andra träffen följer vi upp hur det har 

gått att använda strategin, fördjupar oss ytterligare, och planerar för nästa steg. Före-

läsningspass varvas med diskussioner samt planering utifrån en arbetsbok. 

Uppmuntra önskat beteende och fånga goda stunder  

Se PingPong för datum 

Att uppmuntra positivt beteende och fånga goda stunder är hjälpsamma strategier för 

att stärka relationen till sitt barn eller tonåring, stärka barnets/tonåringens själv-

känsla samt minska konflikter. Workshopen syftar till att fördjupa kunskaper kring 

strategierna samt att föräldrarna ska få verktygen omsätta teori till praktik mellan 

träffarna.  

Bevara sitt lugn  

Se PingPong för datum 

Många föräldrar till barn och tonåringar med adhd eller add upplever att en av de 

största utmaningarna i föräldraskapet är att bevara det egna lugnet. Många barn har 

också känsloutbrott som försvårar situationerna. I den här workshopen går vi igenom 

metoder som underlättar för att bevara lugnet och metoder för att hantera bar-

nets/tonåringens starka känslor. 

Adhd-anpassa kommunikationen med din tonåring  

Se PingPong för datum 

Workshopen riktar sig till föräldrar som efter grundkursen vill stärka relationen till 

sin tonåring genom att hitta fungerande sätt att kommunicera och umgås. Olika stra-

tegier som kan underlätta kommunikation diskuteras, testas och utvärderas. 

 

 

 

  

Vi rekommenderar varmt att du börjar med vår grundkurs, innan 

du anmäler dig till en workshop. 

 

Adhd-center följer myndigheternas rekommendationer för att 

minska smittspridningen av Covid-19. 

Workshops ges på plats på Adhd-center om omständigheterna tillåter och 

kan ställas in med kort varsel. De kan komma att ges i digitalt format. 

 Se aktuella kursdatum 

Besök vår webbsida för nyheter om kurser och anmälan. Aktuella 

kursdatum hittar du i PingPong. 

Läs mer på: habilitering.se/adhd-center 
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Struktur och hjälpmedel i vardagen 

Barn och ungdomar med adhd/add har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, passa ti-

der, hålla reda på sina saker och komma ihåg vad de ska göra. Scheman, tidshjälpme-

del, bildstöd och hjälpmedel för påminnelser kan underlätta och var till hjälp för 

större självständighet. 

Föreläsningen pågår i ca två timmar. Därefter får du ta del av visningsmiljön på Ha-

biliteringens resurscenter, där du kan se exempel på olika hjälpmedel och annat kog-

nitivt stöd. Om smittläget tillåter blir det i form av ett fysiskt besök i visningsmiljön. 

Efter föreläsningen kan du köpa färdigt bildstöd i form av veckoschema, rutinschema, 

årsschema och olika bildark. 

För föräldrar till barn med adhd/add, 5 till 12 år:  

Torsdag 6 maj, kl 16.00–19.30  

 

För föräldrar till ungdomar med adhd/add, 13–17 år:  

Måndag 3 maj, kl 16.00–19.00  

 

 

 

 

  

 
Av hänsyn till andra åhörare kan du inte ta med dig barn till 

kurser och föreläsningar.  

 

OBS! Föreläsningen hålls på Sabbatsbergs sjukhus.  

 

 Habiliteringens resurscenter 

Denna kurs ges av Habiliteringens resurscenter i samarbete med 

Adhd-center. 

Läs mer på: habilitering.se/resurscenter  

 

 Anmälan 

Anmälan till kurser och föreläsningar ska göras genom kursboknings-

systemet PingPong. 

Logga in via: utbildning.habilitering.se  
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Informationsträff för barn och tonåringar med egen diagnos 

Kunskap och erfarenhetsutbyte 

Vi erbjuder informationsträffar för barn och tonåringar med adhd respektive add, 

som vill få mer kunskap om vad funktionsnedsättningen innebär. De unga får samti-

digt möjlighet att dela erfarenheter med varandra. Träffen är 1 timme. På barnens 

träff sitter föräldrar med i rummet. På tonåringarnas träff närvarar inte föräldrar.  

Informationsträff om adhd för barn 9 till 12 år 

Se PingPong för kursdatum 

Informationsträff om add för barn 9 till 12 år 

Se PingPong för kursdatum 

Informationsträff om adhd för tonåringar 13 till 17 år 

Se PingPong för kursdatum 

Informationsträff om add för tonåringar 13 till 17 år 

Se PingPong för kursdatum 

 

 

 

 

 

  

Vi rekommenderar varmt att du som förälder först går grundkurs innan du 

anmäler ditt barn/tonåring till informationsträff. 

Om ni får förhinder – lämna återbud i god tid så att någon annan kan få 

platsen. 

För att kunna tillgodogöra sig dessa aktiviteter bör barnet/tonåringen inte 

ha en intellektuell funktionsnedsättning. 

 Anmälan 

Anmälan till kurser och föreläsningar ska göras genom PingPong. 

Logga in via: utbildning.habilitering.se  

 

Adhd-center följer myndigheternas rekommendationer för att 

minska smittspridningen av Covid-19. 

Informationstillfällena ges på plats på Adhd-center om omständigheterna 

tillåter. De kan behöva ställas in med kort varsel vid förändringar i re-

kommendationerna. Informationsträffarna kommer inte att ersättas av 

digitala lösningar eftersom en del av syftet är att de unga ska få träffa 

varandra. 

 Se aktuella kursdatum 

Besök vår webbsida för nyheter om kurser och anmälan. Aktuella 

kursdatum hittar du i PingPong. 

Läs mer på: habilitering.se/adhd-center 
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Informationsträff för syskon 

En träff med kunskap och erfarenhetsutbyte för syskon till barn och 

tonåringar med adhd och add 

Syskon till barn och ungdomar med adhd eller add kan vilja ha mer information om 

vad diagnosen innebär samt få veta att de inte är ensamma om att ha adhd eller add i 

familjen. På syskoninformationsträff får de unga veta mer om diagnosen. Det ges till-

fälle att berätta och höra om andras erfarenheter samt att se att de inte är ensamma. 

Träffen är en timme.  

Informationsträff för syskon 9 till 12 år 

Se PingPong för kursdatum 

Informationsträff för syskon 13 till 17 år 

Se PingPong för kursdatum 

 

 

 

 

 

 

  

Välj aktivitet efter åldern på syskonet som ska delta. 

 Anmälan 

Anmälan till kurser och föreläsningar ska göras genom PingPong. 

Logga in via: utbildning.habilitering.se  

 

Adhd-center följer myndigheternas rekommendationer för att 

minska smittspridningen av Covid-19. 

Informationstillfällena ges på plats på Adhd-center om omständigheterna 

tillåter. De kan behöva ställas in med kort varsel vid förändringar i re-

kommendationerna. Informationsträffarna kommer inte att ersättas av 

digitala lösningar eftersom en del av syftet är att de unga ska få träffa 

varandra. 

 Se aktuella kursdatum 

Besök vår webbsida för nyheter om kurser och anmälan. Aktuella 

kursdatum hittar du i PingPong. 

Läs mer på: habilitering.se/adhd-center 
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Övriga tjänster 

 

 

 

 

 

 Frågetjänst om skola och samhällets stöd 

På Habiliteringens resurscenter frågetjänst arbetar socionomer som 

svarar på frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Det kan 

förutom habilitering, till exempel gälla insatser från kommunen, bi-

drag och ersättningar, skola och fritid. Du når frågetjänsten på tele-

fon, chatt, 1177 Vårdguidens e-tjänster, brev och e-post.  

Telefonnummer: 08-123 350 10 

Läs mer på: habilitering.se/fragetjanst 

 

Kognitivt stöd i visningsmiljö 

Du som är intresserad av kognitivt stöd för att få struktur i vardagen kan 

besöka Habiliteringens resurscenter. Där finns en utställning och vis-

ningsmiljö dit är alla som vill välkomna på Öppet Hus. 

Läs mer på: habilitering.se/habiliteringens-resurscenter 

 
Bibliotek 

Biblioteket på Habiliteringens resurscenter är öppet för alla. Biblio-

teket är specialiserat på funktionsnedsättningar, är du välkommen att 

låna böcker och annat material om adhd.  

Läs mer och se öppettider på: habilitering.se/bibliotek 

 

 1177 Vårdguiden 

För frågor om vart i vården du kan vända dig, för exempelvis läkeme-

delsbehandling eller psykologisk behandling av adhd, ring 1177 eller 

besök deras hemsida på 1177.se.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress 

Adhd-center, BOX 170 56 

104 62 Stockholm 

 

 

Hitta till Adhd-center: 

 Pendeltåg Åk till station Stockholms Södra, upp-

gång Rosenlundsgatan. 

 Tunnelbana Åk till Skanstull. Ta buss 3 mot Söder-

sjukhuset eller buss 4 mot Radiohuset. Gå av vid 

hållplats Rosenlund. Alternativt åk till Zinkensdamm. 

Ta buss 4 mot Gullmarsplan. Gå av vid hållplats Ro-

senlund. 

 Buss Nummer 3, 4, 74 och 164 trafikerar hållplats 

Rosenlund. 

 Bil Det finns ett begränsat antal besöksparkeringar i 

parkeringsgaraget inom Rosenlundsområdet. 

Besöksadress: Tideliusgatan 12, Rosenlund 

Huvudentrén, entréplan 

 


