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Bo Hejlskov Elvén och Georgios Karpathakis

FOKUS PÅ ADHD

Medalgon presenterar en föreläsningsdag med psykolog
Bo Hejlskov Elvén och Georgios Karpathakis, grundare av Underbara ADHD®.
Arbetar du inom (kriminal) vård, skola eller omsorg och möter
människor med inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningar eller som har problemskapande beteenden?
Då är du välkommen till en heldag med fokus på
bemötandefrågor:
ADHD sett ur ett samhällsperspektiv och
vad det betyder för bemötande
•
Vad innebär ett gott bemötande?
•

Vad innehåller det?

•

Vad innebär problemskapande beteende
och hur hanterar vi det?

•

Hur grundlägger man ett gott förhållningssätt?

Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och jobbar med föredrag
och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende
utifrån låg-affektiva metoder, han har även lång erfarenhet av
att jobba med ungdomar och vuxna med kriminellt beteende.
På senare år har han seglat upp som något av en guru inom
skol- och omsorgsvärlden med sin lågaffektiva pedagogik för
att bemöta ”besvärliga” människor”.
Georgios Karpathakis lever själv med ADHD och arbetar
i dag på heltid med Underbara ADHD® för att minska fördomarna samt öka kunskapen om diagnosen. Han reser flitigt
runt i landet och föreläser om svårigheter och utmaningar men
också om möjligheterna och de positiva sidorna av ADHD. Den
11 januari 2017 debuterar Georgios som författare med boken
Underbara ADHD - den svåra superkraften som ges ut med
Bokförlaget Max Ström.

Målgruppen för kursdagen är pedagogisk personal och vårdpersonal som jobbar med barn, ungdomar och vuxna med
autism, ADHD, utvecklingsstörning, missbruk, kriminalvård eller
psykiatriska tillstånd.
Utgångspunkten för Bos metoder är neuropsykologi, stressforskning och affektteori. Metoderna är en del av en växande
evidensbas i den tradition som kallas Low Arousal Approach eller
låg-affektiv pedagogik.
Bo Hejlskov Elvén jobbar med bemötandet av utåtriktat
beteende som våld och skadegörelse samt självskadebeteende.
Hans metoder kan även användas i samband med glåpord,
vägran och andra lättare problemskapande beteenden.
Metoderna tar utgångspunkt i hur personalen hanterar barn,
brukare och patienter i vardagen, inte i beteendet i sig.
Georgios “Jojje” Karpathakis tar med oss i en stark berättelse
om ett liv och en skolgång som fullständigt havererar i missbruk, upprepade självmordsförsök och polisanmälningar.
Han berättar om familjens enorma betydelse och om hur livet
vände när han, 25 år gammal, diagnostiserades med ADHD.
En brokig resa som till slut resulterade i en universitetsexamen,
anställning på en av Sveriges främsta PR-byråer och karriären
som framgångsrik social entreprenör. 2015 sommarpratade
Georgios i Sveriges Radio P1 och 2017 gör han debut som
författare.
Georgios delar även med sig av en rad olika beprövade
metoder kring bemötande och förhållningssätt för alla som
lever med eller kring någon med ADHD-diagnos, samt konkreta tips på olika strategier han själv använder för att få en
fungerande vardag.
Fokus på ADHD ger dig såväl klarsyn som insyn!

Tid

Tisdagen den 23/5 kl 9.00-16.00 (registrering från kl 8.30)

Anmälan

I mån av plats tas anmälan emot fram till kursstart.
www.medalgon.se | telefon 08 - 28 66 90 | info@medalgon.se

Plats

Central lokal i Stockholm, adress meddelas på biljett samt på www.medalgon.se.
Ev. ändringar t.ex. lokalbyte meddelas via e-post.

Pris

Ordinarie Pris: 1.595 kr exkl moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe.
För rabatter se medalgon.se!
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