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Under 2022 ges alla våra gruppinsatser digitalt via Teams (förutom 

KONTAKT). 

Nedan kurser kan ges till dig förälder, vars barn eller ungdom 

nyligen fått diagnos adhd och/eller autism. 

Adhd-kurs för föräldrar (denna kurs ges även specifikt till de föräldrar vars barn 

har en ADD diagnos) 

 

Vi ger en kurs som heter Strategi som ger information om diagnosen adhd och hur 

diagnosen kan påverka barnets beteende. Vi pratar om hur man som förälder kan 

hjälpa sitt barn eller sin ungdom att få en så fungerande vardag som möjligt, både 

genom att anpassa sitt eget bemötande och genom att få information om olika 

stödåtgärder. Kursen bygger både på föreläsningar och på samtal mellan 

gruppdeltagarna. 

Kursen ges vid fem tillfällen à 3 timmar och finns både som fysisk kurs och digital 

kurs i realtid. Kursen finns både för föräldrar till barn 4–12 år och för föräldrar till 

ungdomar 13–17 år. 

Varje utbildningstillfälle har ett tema, nämligen följande: 

1. Värt att veta om ADHD 

2. ADHD i familjen 

3. Så hjälper du ditt barn att fungera bättre i vardagen 

4. Så kan du förebygga och hantera konflikter 

5. Samhällets stöd 

Om STRATEGI-programmet (sinus.se) 

 

Mitt barn har autism (denna kurs ges även specifikt till föräldrar med flickor) 

 

Denna kurs vänder sig till föräldrar/anhöriga som har ett barn eller en ungdom som 

fått diagnosen autism. Kursen beskriver hur diagnosen autism kan påverka 

https://sinus.se/strategi/om-strategi-programmet/
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vardagsfungerandet för den unge och hur jag som förälder kan förstå den unges 

beteende utifrån autismdiagnosen. Under kursen jobbar vi även med hur man som 

förälder kan förändra och förtydliga vardagen och därmed skapa förutsättningar för 

ett större fungerande för den unge. 

Kursen ges vid fem tillfällen à 2,5 timme och finns både som fysisk kurs och digital 

kurs i realtid. Kursen finns både för föräldrar till barn 4–12 år och för föräldrar till 

ungdomar 13–17 år 

Kursen är utformad av Barnneuropsykiatriska kliniken (BNK) och Barn- och 

ungdomspsykiatrin i Göteborg och har följande teman: 

1, Introduktion Autism 

2, Kommunikation och samspel 

3, Perception, beteenden och vardagsutmaningar 

4, Oro och stress vid Autism 

5, Skola, fritid och samhällsstöd 

Kursen bygger både på föreläsningar och samtal mellan gruppmedlemmarna. 

 

Kognitivt stöd 
 
Kursen vänder sig till föräldrar till barn och ungdomar med en autismdiagnos. Syftet 
är att förmedla kunskap om samt ge inspiration till användning av kognitiva 
hjälpmedel, så som bildstöd, schema samt tids-och planeringshjälpmedel. Vi pratar 
om strategier för ökad självständighet i vardagen för ditt barn/din ungdom. Ett tillfälle 
för att få inspiration och hjälp med att komma igång med användning av kognitivt 
stöd. 
 
Vid tillfället kommer i mån om tid även en genomgång av webbplatsen 

www.bildstod.se ges. Bildstod är en tjänst där du utan kostnad kan skapa och hämta 

olika typer av bildstöd och scheman. Förbered er gärna genom att skapa ett konto på 

webbplatsen. Så här gör du: 1. Logga in på www.bildstod.se 2. Tryck på knappen 

”registrera dig här” 3. Fyll i dina uppgifter för att registrera ett konto 4. Klicka på 

”skapa ett konto” Kursen leds av Arbetsterapeut från Barn- och ungdomspsykiatrin i 

Göteborg 
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Kommunikation och språk 

 

Detta är en fördjupningskurs som vänder sig till föräldrar till barn och ungdomar på 

BUP med autism och/eller ADHD diagnos med svårigheter med 

kommunikation/språk alternativt någon form av språkstörning. Det är önskvärt att du 

innan denna kurs deltagit i föräldrakurs ”Mitt barn har autism” eller ”Strategi”.  

Syftet med denna kurs är att ge dig fördjupad kunskap om skillnaderna mellan 

kommunikation, språk och tal och hur olika svårigheter kan visa sig. Kursen vill ge 

råd och inspiration kring förhållningssätt, kommunikativt bemötande, kommunikativa 

strategier, svårigheter med berättande samt alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK). Detta för att öka dina möjligheter som förälder att 

kommunicera med DITT barn på ett sätt som blir hjälpsamt för barnet i vardagen. 

Kursen leds av Logoped inom BUP.  

 

Nedan kurser kan ges till dig förälder som upplever att du behöver 

göra förändringar i ditt föräldraskap för att minska konflikter och 

öka en positiv samvaro med ditt barn eller din ungdom.  

Komet 
 

Denna kurs vänder sig till föräldrar som upplever att det förekommer mycket bråk och 

konflikter i familjen. Du som förälder är beredd att arbeta på att förändra ditt 

bemötande gentemot barnet för att på sikt skapa större förutsättningar för ett 

samarbete och därmed ett mer tillfredställande klimat i familjen. Detta är ett program 

där vi tillsammans tränar på olika förhållningssätt med hjälp av hemuppgifter och 

övningar. 

Programmet finns för föräldrar till barn 3-11år och för föräldrar till ungdomar 12–17 

år. Programmet för de yngre barnen består av 11 tillfällen á 2,5 timme och för de 

äldre består programmet av 8 träffar á 2,5 timme. 

Information om Komet | iPsykologi 

 

IKomet 
 

IKomet är ett individuellt KOMET-program som genomförs via webben med en 

handledare som hjälper dig genom de 7 olika avsnitten. Genom detta program kan 

https://www.ipsykologi.se/information-om-komet
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du själv välja när du vill logga in i programmet och gå igenom ett avsnitt. Du kan i 

programmet både ställa frågor till och be om förtydliganden av din handledare. Även 

här handlar det om att träna på olika färdigheter för att minska bråk och konflikter och 

öka positiv samvaro med barnet. 

Programmet vänder sig till föräldrar med barn i åldern 3–11 år.  

Är du och behandlaren på BUP överens om att iKomet är en insats som skulle passa 

dig, kontaktar du oss via vår E-tjänst Gruppbehandling/Föräldrakurs som ligger under 

BUP-mottagning Drottninggatan. 

iKomet - information till föräldrar | iPsykologi 

 

Connect  
 

Detta är ett strukturerat program som bygger på nio principer som riktar sig till dig 

förälder som vill utveckla förståelse, uppmärksamhet och nya förmågor i relation till 

ditt barn. Det hjälper dig att hitta nya sätt att förstå barnet och barnets beteende samt 

nya sätt att förstå dig själv och ditt sätt att reagera på. Programmet bygger på nio 

principer som ger verktyg och möjligheter att stärka föräldrarollen. Vi träffas vid 9 

tillfällen ca 2 timmar/tillfälle 

  
Programmet vänder sig till föräldrar med barn och ungdomar i ålder 8–17 år  
 
Connect - Humana 
 

Följande gruppbehandlingar kan ges till dig som är patient inom 

BUP utifrån det behov som just du har. 

Adhd tonårskurs 

 

Denna kurs vänder sig till dig som är 13–17 år och har diagnosen adhd. På kursen 

samtalar vi om vad adhd är och hur diagnosen på olika sätt kan påverka din vardag. 

Vi pratar även om vad det kan finnas för stöd att få i skolan eller på fritiden. Vi 

samtalar, tittar på filmklipp och fikar tillsammans. Kursen består av fem tillfällen. Vid 

det första tillfället deltar också dina föräldrar, så de får veta vad vi kommer att gå 

igenom på kursen. Vid de resterande fyra tillfällena är det endast ungdomar och två 

gruppledare. Varje tillfälle är ca 1,5 timme. 

 

 

https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/neurologi-psykiatri-habilitering/enheter/bup-mottagning-drottninggatan/
https://www.ipsykologi.se/ikometinfo
https://www.humana.se/individ-och-familj/metoder-och-utbildning/vara-egna-metoder/connect/
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Kontakt 
 

Detta är en kurs för dig mellan 8–17 år som har diagnosen autism och som vill träna 

på sociala färdigheter. Vi tränar på hur man kan göra för att få kompisar och undvika 

att missförstånd uppstår. Vi tränar på att försöka vara tydliga med vad vi menar och 

med vad vi känner. 

Kursen består av 12 tillfällen och dina föräldrar är med vid det första och sista tillfället 

och en gång i mitten. Varje tillfälle är ca 1,5 timme. 

Nytida - På KIND finns träningsgruppen Kontakt för barn... | Facebook 

Projektet KONTAKT | Karolinska Institutet (ki.se) 

 

Coolkids familjeprogrammet (ges ej i grupp 2022) 

 

Detta är en behandling i grupp för dig mellan 8–12 år som lider av något av de olika 

ångestsyndrom man som barn kan drabbas av. Under denna behandling samtalar vi 

runt hur det kommer sig att vi känner oro och hur våra tankar påverkar vad vi känner 

och hur våra känslor påverkar hur vi tänker. Vi tränar på hur vi kan göra för att oron 

skall bli mindre med tiden.  

Vi träffas vid 12 tillfällen ca 2 timmar varje gång och dina föräldrar är med vid varje 

tillfälle, men inte alltid i samma rum. Som förälder får man hjälp att veta hur man bäst 

stöttar sitt barn att övervinna sina rädslor.  

Cool kids - gruppbehandling för oroliga barn och deras föräldrar - Psykiatri Skåne 

(skane.se) 

Coolkids AST (ges ej i grupp 2022)  

Detta är en behandling för dig 8–12 år med autism som även lider av ett 

ångestsyndrom. I detta program jobbar vi fokuserat på hur du kan göra för att minska 

din rädsla och även på hur du trots din rädsla skall kunna göra de saker som är 

viktiga för dig. 

Vi träffas vid 12 tillfällen ca 2 timmar varje gång och dina föräldrar är med vid varje 

tillfälle, men inte alltid i samma rum. Som förälder får man hjälp att veta hur man bäst 

stöttar sitt barn att övervinna sina rädslor.  

 

https://sv-se.facebook.com/nytidasverige/videos/p%C3%A5-kind-finns-tr%C3%A4ningsgruppen-kontakt-f%C3%B6r-barn-och-unga-med-autismspektrumdiagno/944199993059813/
https://ki.se/kind/projektet-kontakt
https://vard.skane.se/psykiatri-skane/om-oss/undersokningar-och-behandlingar/cool-kids/
https://vard.skane.se/psykiatri-skane/om-oss/undersokningar-och-behandlingar/cool-kids/


Neurologi Psykiatri Habilitering 
BUP Drottninggatan 

 

Postadress: Telefon:  

Neurologi Psykiatri Habilitering 031-342 10 00  

BUP Drottninggatan 031-342 02 01  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Webbplats:  

413 45 Göteborg sahlgrenska.se  

   
 

Chilled (ges ej i grupp 2022) 

 

Denna gruppbehandling vänder sig till dig som är 13–17 år och har fått en 

ångestdiagnos. I gruppen lär du dig olika sätt att hantera ångest och oro. 

Behandlingen bygger på principer från kognitiv beteendeterapi (KBT). Du får lära sig 

hur kroppen reagerar och hur tankarna påverkar känslan av oro. I behandlingen får 

du även träna på att succesivt utsätta dig för din oro vilket på sikt kommer att 

medföra att oron minskar. 

Behandlingen består av 10–12 grupptillfällen. Både du och dina föräldrar tar del av 

gruppbehandlingen, men inte alltid vid samma tillfälle och vid lika många tillfällen. För 

föräldrarnas del handlar det om att lära sig om ångest samt att hitta sätt att stötta dig 

i din behandling 

 

BIG-DÅ (basbehandling i grupp, depression/ångest) 
 

En utbildning för dig som har varit på ett eller flera bedömningssamtal på BUP och 

där bedömts lida av någon typ av ångest eller depression. Ungdomar över 13 år är 

välkomna tillsammans med en nära vuxen, för yngre barn välkomnar vi 

vårdnadshavarna enskilt till utbildningen. 

Syftet med utbildningen är att ge en bättre förståelse för vad depression och ångest 

innebär, orsaker till att vissa drabbas och att ge råd om hur ni tillsammans kan 

påbörja er resa mot att må bättre redan idag. Efter kursen kommer ni få med er en 

enkel arbetsbok som ni kommer kunna använda i framtida behandling. 

Kursen ges i grupp vid ett tillfälle, under tre timmar inklusive paus. 

Kursen bygger på vetenskapligt beprövade komponenter och strategier och är 

utformad av leg psykolog från Barn- och ungdomspsykiatrin i Göteborg. 

 

Ångestskola för föräldrar 

 

Detta är en kurs som vänder sig till dig som är förälder till ett barn eller ungdom som 

har ett diagnostiserat ångestsyndrom. Kursen består av fem tillfällen ca 2 timmar per 

tillfälle. Under kursen får du fördjupad kunskap om vilka faktorer som kan bidra till att 

ångest vidmakthålles och hur vi människor generellt agerar på känslan av oro och 

ångest. Med ökad förståelse för ångestens natur skapas förutsättningar för dig att 

vara ett stöd för ditt barn i arbetet med att succesivt övervinna känslan av oro och 

ångest. 
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Programmet är baserat på KBT principer och följer strukturen i Coolkidsprogrammet. 

Denna kurs vänder sig dock enbart till föräldrar. 

 

För dig förälder vars barn väntar på en vårdinsats från BUP 

erbjuder vi en introduktionskurs. 
 

Den här kursen vänder sig till dig förälder som har ett barn som varit på nybesök och 

erbjudits fortsatt kontakt med BUP. Kursen ges vid ett tillfälle à tre timmar. Vi 

fokuserar på hjälpsamma verktyg i arbetet med att skapa/upprätthålla 

kommunikationen med ditt barn.  

Du som förälder kommer att ha en betydande roll för ditt barn i kontakten med BUP 

och kursen syftar till att ge verktyg och stärka den egna resursen i föräldraskapet 

men är också ämnad som ”start” och vägledning i kontakten med er BUP-

mottagning. 

Om du vill anmäla dig till denna kurs tar du kontakt med din ordinarie BUP-

mottagning. 

Programidén bygger på modellerna lågaffektivt bemötande (Bo Hejlskov), 

samarbetsorienterad problemlösning (CPS Ross Green) samt Motiverande samtal 

(MI). 

Göteborg 2022-02-09 

Christina Karlsson 

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator 

Samordnare för Barn- och ungdomspsykiatrisk gruppbehandling  

 


