Vad gör vi i

Attention?
Vi arbetar för att de barn, ungdomar
och vuxna som finns bakom
diagnoserna ska bli bemötta med
respekt och få det stöd dom har rätt
till. I skolan på fritiden och på
arbetsmarknaden.
Vi anordnar träffar, för alla, och vi
arrangerar olika aktiviteter där man
kan träffas utan att vara “konstig”.
Det kan många gånger vara lättare
att prata med någon som har
liknande erfarenheter och på det
viset få tips och råd. Vi har även
möjlighet att erbjuda
föräldrautbildning, anhörigträffar
eller självhjälpsgrupper.
Vi kan erbjuda cirklar med materialet
“Kunskap gör skillnad”
Du får även reda på vad vi har att
erbjuda i norra Örebro län, samt
tidningen Attention, 5 gånger om
året, med intressant läsning.
Så tveka inte utan gå med i
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Attention
LINDESBERG med grannkommuner
(Ljusnarsberg, Nora och Hällefors)
Är en intresseorganisation för
Neuro Psykiatriska
Funktionsnedsättningar.
(NPF)
Så som:
ADHD
ADD
ASPERGER/AUTISM/ASD
TOURETTES SYNDROM
SPRÅKSTÖRNING
DYSLEXI
OCD

Vi vill att:
Hemsida:
www.attention-lindesberg.se

Alla som finns bakom
diagnoserna ska bli bemötta med

Vill du bli medlem?
Gå in på www.attention.se
Och klicka på knappen:
“BLI MEDLEM“ eller ring till kansliet:
Telefon, 08-120 488 00

utifrån sina egna förutsättningar.

Medlemsavgifter:

Vi vänder oss

Huvudmedlem 240 kr/år
Familjemedlem 60 kr/år
Stödorganisation 400 kr/år

till personer med/utan diagnos,

respekt och förståelse,

till anhöriga
samt till professionella

Vad är NPF

TOURETTES SYNDROM
(TS)

NPF är samlingsbegrepp för olika
diagnoser inom neuropsykiatriska
området såsom:

Visar sig genom upprepande reflexliknande
rörelser och/eller läten som kallas tics. Har
man TS så har man nästan alltid OCD också.
Att t.ex. hosta tvångsmässigt kallas att ticsa.

ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

TVÅNGSSYNDROM/OCD
(Obsessive Compulsive Disorder)

Svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symtomen kan
förekomma var för sig eller i kombination
med varandra. ADHD är en vanlig
funktionsnedsättning, ca fem procent av alla
barn har ADHD och problemen finns ofta
kvar i vuxen ålder.

ADD

Ihållande, inkräktande tankar och fantasier
som ger upphov till ångest, oro eller äckelkänslor. Det leder till ritualer som utförs för
att dämpa ångest eller för att förhindra att
något hemskt ska inträffa. Det kan handla om
att vidröra saker på ett systematiskt sätt eller
att genomföra upprepade kontroller av
exempelvis spisplattor eller vattenkranar.

Attention Deficit Disorder

Nyfiken?
Gå in på vår hemsida attention-lindesberg.se
och se vad som är på gång eller bara tyck till,
så kan vi göra föreningen starkare.
På hemsidan kan du även läsa mer om dom
olika diagnoserna.
Vi som arbetar med detta gör det på frivillig
basis och önskar att fler vill hjälpa till. Så du
är välkommen att:

HÖR AV DIG!
Ju fler vi är

DYSLEXI
ADD är ADHD utan hyperaktivitet, med
tyngdpunkt på uppmärksamhetsproblem.

ASPERGER/AUTISM/ASD

Det är vanligt att bokstäverna flyter samman
och att man blandar ihop bokstäver. Ofta
glömmer man bokstäver när man skriver eller
vänder på orden i texten. Det kan gå bra på ett
språk men dåligt på ett annat.

Autism Spectrum Disorder
Svårigheter i kontakten med andra människor.
Specialintressen som kan uppta stor del av
uppmärksamhet och tid. Svårigheter att förstå
och använda språket i kommunikationen med
andra. Bristande motorik. Lätt att hamna i
tvingande rutiner eller handlingar. Säregna
eller ovanliga sinnesintryck.

SPRÅKSTÖRNING
Man kan behöva stöd att förstå och tolka
språklig information. Både språkproduktion
och språkförståelse kan vara påverkad. Vid
flerspråkighet uppträder en språkstörning i
båda språken.

desto starkare
blir vi

