
Utbildning kring NPF - för dig  
som arbetar som utförare inom  
socialtjänsten

INBJUDAN

Välkommen till en utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF). En dag för dig som arbetar som utförare inom socialtjänsten. 

Målgrupp
Dagen vänder sig till dig som arbetar med myndighetsutövning inom socialt-
jänsten.

Ur innehållet:
• Vad ingår i begreppet NPF - definitioner och kännetecken vid olika diagnoser
• Vad de olika NPF-diagnoserna innebär i form av kognitiva begränsningar 

och svårigheter
• Komorbiditet (samsjuklighet) och psykisk ohälsa
• Skillnader och likheter mellan män och kvinnor med NPF
• Hur kan svårigheterna visa sig i vardagen med riktade exempel för utförare 

inom socialtjänsten
• Genomgång kring krav och stresskänslighet vid NPF
• Normbrytande beteenden vid NPF 
• Placerade barn och unga med NPF och deras röster 
• Bemötande, förhållningssätt och kommunikationsstrategier vid NPF

Föreläsare
Fanny Eklund är socionom med mångårig erfarenhet inom socialtjänst och 
psykiatri. Fanny har också arbetat med att utveckla SIP och har skrivit boken 
SIP- Samordnad individuell plan - mötet, planeringen, processen.

Jacqueline Treschow har mångårig erfarenheter inom socialt arbete, social- 
psykiatrin och driva förbättringsprojekt för barn och unga med NPF och psy-
kisk ohälsa. 

Både Fanny och Jacqueline arbetar inom Attentions arvsfondenprojekt Ung 
dialog, som syftar till att öka delaktighet för placerade barn och unga med 
NPF. De har även egen erfarenhet av NPF i familjen.

14 december 2022, digitalt

Datum och plats 
Onsdag den 14 december  
kl. 12.30-16.00. Kursen genom-
förs digitalt via Teams.  
Som kursdeltagare får du en länk 
några dagar före kursen går av 
stapeln. 

Pris
Digitalt 1 395 kr plus moms. 
Medlem i Attention 20 % rabatt. 
Stödorganisation: 1 person till 
medlemspris.

Anmälan: Anmälan görs på 
www.attention-utbildning.se.

För sista anmälningsdag se 
bokningssida. 

Anmälan bindande, men ej person-
lig. Attention Utbildning kan ställa 
in kursen vid för få anmälningar.

Foto: AdobeStock/Valerii Honcharuk

https://attention.se/utbildning/anmalan/81533/
https://attention.se/utbildning/anmalan/81533/

