
Adhd-center erbjuder kurser, grupper och  
föreläsningar om adhd. Vi vänder oss till familjer 
med barn till och med 17 år samt till unga vuxna 
med adhd i åldern 18-25 år. Vi är en del av  
Habilitering & Hälsa i Region Stockholm. 
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Adhd-center 
Adhd-center erbjuder kurser, grupper och föreläsningar om adhd.  
Vi vänder oss till dig som är

• förälder till ett barn med adhd

• barn från 9 år, ungdom till och med 17 år, mor- och farförälder, syskon 
och andra närstående

• ung vuxen mellan 18-25 år.   

Våra insatser ska ge dig ökad förståelse för vad adhd (inklusive add) inne-
bär och strategier som kan underlätta vardagen. Du får också möjlighet att 
dela erfarenheter med andra i liknande situation.  

Alla våra insatser sker i grupp. Om du inte pratar svenska och behöver 
tolk, kan vi erbjuda det på de flesta av våra insatser på plats. Flera av våra 
kurser ges som webbkurser. Se vårt utbud på habilitering.se/adhd-center. 

Så här ansöker du om insatser 
Du ansöker själv till oss utan remiss. Ansök via 1177 eller skicka en  
ansökningsblankett till oss. Du behöver intyga att du eller ditt barn har 
adhd-diagnos. Det kan du göra i ansökan genom att lämna samtycke till 
att vi tar del av patientjournalen. Eller så kan du bifoga en kopia på det 
neuropsykiatriska utlåtandet.

Du hittar länk till 1177 på vår webbsida, där finns även ansöknings- 
blankett att skriva ut. habilitering.se/adhd-center

Efter ansökan 
Inom ett par veckor får du eller din vårdnadshavare besked om att du 
beviljats insatser. Du får en kallelse till att ta del av information på 1177, 
där du får veta mer om vad vi erbjuder. Vi arbetar utifrån hälso- och sjuk-
vårdslagen och omfattas av bestämmelserna om journalföring och sekretess.  

Har du eller ditt barn fler diagnoser? 
Många med adhd har fler diagnoser, till exempel autism, Tourettes syn-
drom eller intellektuell funktionsnedsättning (IF). Föräldrar till barn med 
lindrig IF är välkomna att ta del av våra insatser men rekommenderas i för-
sta hand att kontakta ett habiliteringscenter för individuellt anpassat stöd.  
 

http://habilitering.se/adhd-center
http://habilitering.se/adhd-center


Vuxna som har adhd i kombination med IF hänvisas till ett  
habiliteringscenter. Det finns flera habiliteringscenter för barn  
och vuxna. habilitering.se/hitta-mottagning 

Adhd-centers rådgivning
Adhd-center har en rådgivning som svarar på frågor om adhd  
och tipsar om strategier i vardagen. Ring 08-123 255 30, välj 
knappvalet ”Rådgivning om adhd och strategier” och tala in vad 
du önskar rådgivning om. Vi ringer tillbaka inom cirka en vecka.  

Habilitering & Hälsas frågetjänst och rådgivning
Habilitering & Hälsas frågetjänst och rådgivning erbjuder stöd i 
hur du kan hantera svåra situationer eller stress i vardagen. De 
svarar också på frågor om skolan och vilket stöd man kan få från 
samhället vid funktionsnedsättning. Du kan ringa direkt eller 
boka en telefontid.  habilitering.se/fragetjanst

Information och tips  
På vår webbsida har vi samlat tips som kan underlätta för barn 
med adhd. Det handlar till exempel om sömn, skola, måltider, 
kompisar, fritid och känsloutbrott. Du kan också läsa om vad det 
innebär att ha adhd. habilitering.se/adhd-center 

Kognitivt stöd 
Habiliteringens resurscenter på Sabbatsbergs sjukhus har en 
visningsmiljö med bland annat kognitivt stöd. Stödet kan till 
exempel underlätta planering och tidsuppfattning.  
habilitering.se/resurscenter

Bibliotek
Habilitering & Hälsas bibliotek är specialiserat på funktionsned- 
sättningar. Biblioteket finns på Sabbatsbergs sjukhus.  
habilitering.se/bibliotek
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Adhd-center
Besöksadress: Tideliusgatan 12, Rosenlunds sjukhus,  
huvudentrén, entréplan 

Telefonnummer: 08-123 355 30 

Telefontid: Måndag kl. 13.00–15.00 
Tisdag–fredag kl. 08.00–15.00 (lunchstängt 12.00–13.00) 

E-post: adhd-center.slso@regionstockholm.se 

E-post för frågor om kursbokning och inloggning för inskrivna:  
kurser.adhd.slso@regionstockholm.se

Pendeltåg: Åk till Stockholm södra, uppgång Rosenlundsgatan.
Tunnelbana: Åk till Skanstull. Ta buss 3 mot Södersjukhuset eller  
buss 4 mot Radiohuset. Gå av vid hållplats Rosenlund. Eller åk till Zinkens-
damm. Ta buss 4 mot Gullmarsplan. Gå av vid hållplats Rosenlund.
Buss: Nummer 3, 4, 74 och 164 trafikerar hållplats Rosenlund.
Bil: Det finns ett begränsat antal besöksparkeringar i parkerings- 
garage och inom Rosenlundsområdet.

Habilitering & Hälsa i Region Stockholm består av 30 mottagningar.  
Vi erbjuder råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig  
funktionsnedsättning. Det kan bland annat vara autism, rörelsened-
sättning och intellektuell funktionsnedsättning. Vi ger också råd och 
stöd till anhöriga. habilitering.se

http://adhd-center.slso@regionstockholm.se 
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