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Fördjupning i neuropsykiatriska funktionshinder 

och förhållningssätt 
Föreläsning med Joachim Kramer, Sundsvall, fredagen 26 oktober 2018 

 

 
 

Neuropsykiatriska diagnoser eller funktionshinder är inte längre något nytt vare sig för de av 

oss som jobbar med människor eller gemene man. Föreläsningen ger en översikt med 

fördjupning kring de vanligaste diagnoserna idag. 

 

Kramer ämnar ge oss en inblick i upptäckt och bemötande såväl som utredning och 

behandling av de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna. Fokus kommer att ligga på att 

upptäcka dessa diagnoser i bruset av samsjuklighet så som trauma mm. Vad man bör känna 

till och vilka utredningssteg som kan påbörjas oavsett vilken yrkesgrupp man tillhör. Hur vi 

bemöter barn såväl som föräldrar och hur en behandling och uppföljning skulle kunna se ut?  

 

Många barn och unga bollas idag mellan skola, landsting, kommun m.fl. Förhoppningen är att 

föreläsningen inger hopp, förståelse och förhållningssätt kring vad var och en kan göra och 

vad vi kan göra tillsammans för att alla barn och unga idag ska få möjlighet att ha det bra.  

 
Dagen leds av Joachim Kramer som är specialistläkare inom både barn- och 

ungdomspsykiatri samt psykiatri. Joachim har lång klinisk erfarenhet inom barn- och 
ungdomspsykiatri samt barnmedicin. Likaså är han legitimerad KBT-terapeut med en tidigare 
psykodynamisk grund samt försäkringsmedicinsk rådgivare och sakkunnig i förvaltningsrätten 

inom bland annat rättspsykiatrin. 
Han arbetar som läkare inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård och slutenvård  

Västmanlands sjukhus, Västerås. 

 

Tid: 2018-10-26, kl 10.15 – 16.00. Kaffe serveras från kl 9.30 

Plats: Folkets hus, Esplanaden 29, Sundsvall 

Anmälan senast: 19 oktober 2018 till info@familjehemnorr.se 

Anmälan ska innehålla: Namn och mail till kontaktperson, 

antalet anmälan gäller samt faktureringsadress. 

Kostnad: 700 kr/person exkl. moms. Lunch ingår ej. 

Familjehem Norr organiserar denna föreläsning tillsammans med Föräldrastöd i Sundsvall. 

För ytterligare information: 072-727 29 02 eller info@familjehemnorr.se 
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