
Inbjudan till digital föreläsning den 12 april om
“skolfrånvaro och social isolering “

med Lotta Borg Skoglund
Datum: Tisdag 12 april
Tid: kl. 18.00 - 19.30
Plats: Digitalt (länk skickas 11 april till de som anmält sig)

Om Lotta Borg Skoglund:
Överläkare och specialist i allmänmedicin och psykiatri. Docent vid Uppsala universitet.
Föreläsare, författare och samhällsdebattör för frågor om NPF, samsjuklighet, brukar- och
anhöriginflytande över den egna hälsoresan.

Forskningsområden: NPF, beroendetillstånd, samsjuklighet och könsskillnader.

Klinisk erfarenhet: Neuropsykiatrisk utredning och behandling (barn och vuxna). Särskild
kompetens inom komplex samsjuklighet (psykiatrisk och kroppslig), skadligt bruk och beroende,
flickor, kvinnor och hormoner, läkemedelsbehandling. Tidigare arbetat på Maria Ungdom,
Beroendecentrum Stockholm, Kriminalvård, HVB- och behandlingshem, Vårdcentral.

Böcker:“Adhd -från duktig flicka till utbränd kvinna”, “Svart bälte i föräldraskap -att lösa vardagen i
NPF-familjer”, “ADHD på jobbet -om forskning, hjärnan och strategier” samt “ Lyssnar din tonåring
-samtal med förändring som mål”

Innehåll:
18:00 Lotta går igenom riskfaktorer för skolfrånvaro och social isolering, samt hur dessa

riskfaktorer är kopplade till NPF. Hon pratar även om belöningssystemet och
tonårshjärnan.

18:40 Paus

18.45 Fokus på action: Vad kan vi göra för att motverka social isolering och skolfrånvaro?
Hur identifierar vi utlösande orsaker? Vad kan familjen göra?
Lotta förklarar nyttan av "Funktionskartan".

19:15 Tid för frågor (15 min)

Kostnad/person:
250 kr Ej medlem
150 kr Medlem*
100 kr Studenter, pensionärer och personer med förmånsintyg från Försäkringskassan

Anmälan senast 10/4 via länken: ABF JH OBS! PLATSER KVAR, OKEJ ATT ANMÄLA SENARE!
Obs! Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person!
I anmälningsformuläret fyller du i uppgifterna på den som ska delta. Om fakturan ska skickas till
annan adress anger du den e-posten eller adressen, ev. referensnummer osv. i
kommentarsrutan.

* Rabatterat pris gäller medlem i Attention eller Autism- & Aspergerföreningen i Jämtland.

Obs! Stödorganisationer får skicka ALL sin personal till medlemspris!
För att få det rabatterade priset anger du i kommentarsrutan om och i så fall i vilken förening
du är medlem i eller om du är student, pensionär eller har förmånsintyg från Försäkringskassan.

Betalning sker via faktura, i första hand via e-post annars via angiven postadress (då
tillkommer porto).

Frågor: Britt-Marie Tornemo Frank, 070-290 20 29 eller britta06380945@gmail.com
Marina Eriksson, 070-37 57 370 eller info@jamtlandharjedalen.attention.se

Varmt välkomna till en givande föreläsning!
Attention Jämtland-Härjedalen i samarbete med ABF JH
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