
Föreläsningen vänder sig till dig som arbetar med eller är närstående till personer med någon form av NPF (t.ex. autism 
eller adhd), förvärvade hjärnskador, utmattningssyndrom, som är högkänsliga (HSP) eller av någon annan anledning 
kan ha annorlunda perception. Föreläsningen vänder sig även till dig som har egna svårigheter. 

Föreläsningen innehåller:

• Våra fem sinnen (och några till)
• På vilka sätt kan perceptionen vara annorlunda?
• Hur påverkar annorlunda perception vardagen? - exempel från verkligheten
• Anpassningar, strategier och hjälpmedel

Tisdagen den 26 mars 2019, kl 13 - 16 på IOGT-NTO, Växjö

En föreläsning med Jill Rogheden:

Annorlunda perception
- Ett annat sätt att tolka och reagera på sinnesintryck

När man har ett annat sätt att bearbeta och hantera sinnesintryck kan det påverka hela ens vardag. Det 
kan vara svårt att leva som alla andra eftersom man alltid måste förhålla sig till allt ifrån kläderna man 
bär, maten man äter till miljöerna man vistas i. Det kräver oerhört mycket energi att hela tiden utsättas 
för de sinnesintryck man är extra känslig för.  Under stress kan alla drabbas av liknande svårigheter, 
men en del personer lever ständigt med detta.  Eftersom det inte syns på utsidan kan det vara svårt 
för andra att förstå. Men det fi nns saker man kan göra för att underlätta. Första steget är genom ökad 
förståelse.
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Jill Rogheden är utbildad inom autism/NPF och driver företaget Imaginari. Jill har 
också personliga erfarenheter då hon lever med en egen Aspergerdiagnos. Hon är 
även mamma till två barn med olika varianter av autism/ADHD och är uppväxt med en 
förälder som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

På sin blogg “Ett annat sätt att tänka”delar Jill med sig av pedagogiska tips och livet 
med autism: www.ettannatsattatttanka.wordpress.com

Pris:  Fika ingår. 

         560 kr exkl. moms för yrkesverksamma (företag, skolor, kommunanställda etc.) 
          10 % rabatt för 5 pers eller fl er från samma arbetsplats

 400 kr inkl. moms för anhörig, person med egen diagnos eller privatperson

 300 kr inkl. moms för medlemmar i någon av följande föreningar:
         Autism- och Aspergerförbundet/Attention/FUB (gäller ej arbetsplatser).  
 Uppge medlemsnummer i anmälan.

Info: Anna Paulsen; tel. 0707 – 818 919, info@klyftiga.se

Anmälan sker på: www.klyftiga.se 

Sista anmälningsdatum: 12 mars 2019 (begränsat antal platser)

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.


