
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

Föreläsningen vänder sig till dig som möter barn eller vuxna med autism/Aspergers syndrom, ADHD och andra 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ditt arbete, till dig som är förälder/anhörig  och till dig med egen diagnos.

Föreläsningen innehåller:

• Modeller för att prata om stress & energibalans

• Vanliga stressorer och energitjuvar vid autism/NPF

• Konsekvenser av stress & energibrist

• Metoder för energiinventering

• Hur man kan förebygga stress & energiläckage

• Hur man kan arbeta med självinsikt/självmedvetenhet

En föreläsning med Jill Rogheden:

Stress & energi vid autism och NPF
- hur hittar man balansen?

För personer med autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fi nns det mycket i vardagen 
som ökar stressen och stjäl energi. Hur man reagerar vid hög stress är olika från person till person; en del 
blir utmattade, andra blir utagerande. Men vad det beror på varierar. För att må bra och för att klara av 
vardagens krav behövs en god energibalans. Balans uppnås bl.a. genom att ställa krav på rätt nivå, använda 
ett bra bemötande och hitta fungerande anpassningar.  Men för att hitta rätt måste man först ta reda på 
vad som är orsaken.
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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: 24 februari 2020 (begränsat antal platser)

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

Onsdagen den 11 mars 2020, kl 13 - 16:30 på Culturum, Nyköping


