Att hitta rätt - Adhd!
Habilitering & Hälsa
Region Stockholm
Verksamheter

Råd, stöd och insatser

 Adhd-center

 Kurser, föreläsningar och seminarier
 Informationsmaterial på hemsidan:
www.habilitering.se/adhd-center
 Telefonrådgivning

 Habiliteringens resurscenter

 Information om kognitivt stöd
 Telefonrådgivning
 Mejlrådgivning

Lagstöd: Hälso- & sjukvårdslagen
Om du är missnöjd med insatserna kan du vända dig till enhetens chef
eller Patientnämnden.
www.habilitering.se

Vården

Försäkringar

Region Stockholm samt privata vårdgivare
 Vårdcentral/Husläkarmottagning
o Kroppsliga sjukdomar och problem
o Lindrigare psykisk ohälsa (Första linjen)
o Förskrivning av kognitivt stöd
 Barn och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)
o Barnmedicinsk specialistvård
o Läkemedelsbehandling vid ADHD
o Lindrigare psykisk ohälsa (Första linjen)
 Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP, Prima med flera)
o Diagnostisering och behandling av barnpsykiatriska
sjukdomstillstånd
 Vuxenpsykiatri (landstingets mottagningar, Prima med
flera)
o Diagnostisering och behandling av psykiatriska
sjukdomstillstånd
Hitta rätt vård på 1117/Vårdguiden www.1117.se

Försäkringskassan
 Omvårdnadsbidrag
 Tillfällig föräldrapenning
 Aktivitetsersättning upp till och med 29 år
Lagstöd: Socialförsäkringsbalken
Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga hos
förvaltningsrätten.
www.forsakringskassan.se

Privata försäkringsbolag
Om du har frågor om privata försäkringar kan du vända dig till
www.konsumenternas.se

Lagstöd: Hälso- & sjukvårdslagen. Om du är missnöjd med
insatserna kan du vända dig till enhetens chef eller
Patientnämnden.

Kommunen
Bistånd enligt socialtjänstlagen
 Föräldrastöd
 Kontaktperson
 Kontaktfamilj
 Ferievistelse
 Anhörigstöd
 Ekonomiskt bistånd
 Boendestöd
 Avlösarservice

Lagstöd: Socialtjänstlagen
Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga hos
förvaltningsrätten.
Läs mer på din kommuns webbplats.

Förskolan och skolan
 Rektor och förskolechef har ansvar för förskolans respektive
skolans verksamhet
 Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande, samt
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
 Kommunen eller huvudmannen (om det gäller en fristående
skola) har det övergripande ansvaret för skolverksamheten.
 Skolverkets upplysningstjänst svarar på allmänna frågor utifrån
skollagstiftningen. www.skolverket.se
 Skolinspektionen tar bland annat emot anmälan om brister i
undervisningen/särskilt stöd. www.skolinspektionen.se
 Barn och elevombudet tar emot anmälan om kränkningar i
skolan. www.skolinspektionen.se/beo
 Specialpedagogiska skolmyndigheten ger specialpedagogiskt
stöd. www.spsm.se
Lagstöd: Skollagen
Skolväsendets överklagandenämnd tar emot överklagan av
vissa beslut, till exempel om åtgärdsprogram.

