
Datum och plats: Torsdagen den 
13 april kl. 08.30 –12.00.  

Kursen genomförs 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 sker via länk 
på www.attention.se/utbildning/ 

Anmälan är bindande, men ej per-
sonlig. Vi förbehåller oss rätten att 
ställa in kursdagen om vi får för få 
anmälda.

Sista anmälningsdag: Se  
anmälningsformuläret.

Arrangör
Attention Utbildning som drivs av 
Riksförbundet Attention.

13 april 2023, digitalt

NPF i arbetslivet - ur ett 
arbetsgivarperspektiv

Foto: AdobeStock/Ndabcreativity

Välkommen till en utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 
Attention vill vi öka förståelsen och medvetenheten om hur det kan vara att leva och 
arbeta med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). 

NPF är kognitiva funktionsnedsättningar och under denna kurs går vi igenom och be-
lyser de olika kognitiva förmågorna som påverkas vid just NPF samt hur de kan vara 
en utmaning men också till fördel på arbetsplatsen. Hur påverkas vardagen vid NPF 
och vilket stöd kan man behöva från sin omgivning. Vi kommer gå igenom hur du som 
arbetsgivare med mycket enkla medel och med förståelse för NPF kan få till en NPF 
anpassad arbetsplats för de som behöver det. 

Målgrupp: HR, chefer, arbetsledare och andra som är intresserade av NPF ur ett  
arbetsgivarperspektiv. 

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 
• Skillnader och likheter mellan män och kvinnor med NPF 
• Hur kan svårigheterna visa sig i vardagen med riktade exempel mot arbetslivet
• Genomgång kring krav och stresskänslighet 
• Komorbiditet (samsjuklighet) och psykisk ohälsa 
• Bemötande, förhållningssätt och kommunikationsstrategier vid NPF ur ett arbets-

givarperspektiv 
• Arbetsmiljö ur ett NPF perspektiv 

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till utbildaren under hela utbildningen. 

Föreläsare:  Jenny Kindgren är utbildningsansvarig på Attentions utbildningscenter. 
Hon är beteendevetare och har även studerat handikappvetenskap samt 
samtalsmetodik. Jenny har mångårig erfarenhet av att arbeta med NPF bland annat 
som anhörigkurator och som boendepedagog. Idag håller hon uppdragsanpassade ut-
bildningar och handledning kring NPF. Jenny har också egen erfarenhet av NPF i familjen.


