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Föräldrainformation, kurser och gruppbehandlingar inom BUP 
Här finns information om kurser, gruppverksamhet och gruppbehandlingar som finns för er 
som har insatser inom BUP. Ny kursöversikt kommer varje termin. Om du är intresserad och 
vill veta mer kan du vända dig till din BUP-mottagning för att få mer information. 
 

Covid-19 
Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer.  
 

Anmälan till kurser 
Anmälning sker till den mottagning som bedriver kursen/utbildningen. Där kan du anmäla dig 
via röstbrevlåda; du uppger barnets personnummer, vilket grupp du önskar delta i och antal 
personer. Man kan anmäla sig till en kurs var som helst i länet. Kurser kan bli fulltecknade. 
 

Förhinder 
Har du anmält dig och fått förhinder, ring och lämna återbud snarast på det telefonnummer 
du gjorde din kursanmälan så att någon annan kan erbjudas platsen.  
 

Inställd kurs  
Om det kommer in för få anmälningar till ett kurstillfälle kan en kurs ställas in.  
 

Kostnad  
Ingen kostnad för patienter eller personal inom BUP i Dalarna. Det kan finnas något olika 
utbud på kurser på olika orter och vid olika tidpunkter. Finns det inte möjlighet att gå på den 
mest närliggande BUP-mottagningen kan du välja att gå på någon av de andra. 
 

Parkeringsmöjligheter 

Det kan vara svårt med parkeringsplatser så kom i god tid.  
 

Fika 
Tyvärr har vi ingen möjlighet att bjuda på fika på grund av Covid-19, men det går bra att ta 
med sig egen fika. 
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Lågaffektivt bemötande och struktur i vardagen 
Lågaffektivt bemötande tar utgångspunkt i att en del personer ofta har svårt att reglera sitt 
beteende. Kursen vänder sig till föräldrar och ska bidra till att ge förhållningssätt och verktyg 
för att bemöta barnen på ett sätt som minskar risken för att de reagerar med affekter de inte 
själva kan styra.  
 
Lokal  
Stora salen, Fornby Folkhögskola, Borlänge 
Datum och tid 
Torsdag 5 november kl 08.45-11.45 
Torsdag 19 november kl 08.45-11.45 
Torsdag 3 december kl 08.45-11.45 
Anmälan  
Kontakta BUP-mottagningen i Borlänge, 0243-49 70 40 
 

 
Struktur i vardagen och koll på tiden 
 
Datum och tid 
Del 1, fredag 18 september kl 10.00-12.00 
Del 2, fredag, 16 oktober kl 10-00-12.00 
Del 3, fredag 13 november kl 10.00-12.00 
Anmälan: Kontakta BUP-mottagningen i Ludvika, 0240-49 55 70 

 
 
Sömnhjälpen  
För barn och ungdomar samt deras föräldrar, ålder 13-17 år. Sömnen är kroppens sätt att 

återhämta sig. En god sömn gör att vi lättare klarar av vardagens utmaningar och krav. Här 

kan du få tips för att somna och somna om.  

Datum och tid 
Tisdag 15 september kl 13.30-15.30 
Tisdag 13 oktober kl 13.30-15.30 
Tisdag 17 november kl 13.30-15.30 
Anmälan: Kontakta BUP-mottagningen i Ludvika, 0240-49 55 70 
 
Lokal: BUP-mottagningen Avesta 
Datum och tid 
Onsdag 16 september kl 10.00-12.00 
Onsdag 14 oktober kl 10.00-12.00 
Onsdag 18 november kl 10.00-12.00 
Anmälan: Kontakta BUP-mottagningen i Avesta, 0226-49 62 79 
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ADHD/ADD  

Strategi, för föräldrar till barn - 4-12 år 
Kursen vänder sig till dig som är förälder eller styvförälder till barn med ADHD/ADD i åldern 

4-12 år. På kursen får du mer kunskap om ADHD/ADD, dess orsaker och konsekvenser 

samt hur funktionsnedsättningen påverkar såväl barnet som familjen. Du får stöd i din 

föräldraroll genom att lära dig handfasta strategier för att få vardagen att fungera och för att 

minska på tjatet och konflikterna.  

Du får också veta vilka krav du kan ställa på skola och vilka andra stödinsatser från 

samhället ditt barn och familjen kan ha rätt till. Vi varvar föreläsningspass med diskussioner 

och erfarenhetsutbyte. Föräldrar förväntas delta samtliga tillfällen.  

 

Lokal: Sal A1, ovanför restaurang Gastronomen, Falu lasarett.  

Datum och tid  

Tisdag 10 november kl 13.00-16.00 

Tisdag 17 november kl 13.00-16.00 

Tisdag 24 november kl 13.00-16.00 

Tisdag 1 december kl 13.00-16.00 

Anmälan: Kontakta BUP-mottagningen i Falun, 023-49 12 00 

 

ADHD/ADD  

Strategi, för föräldrar till ungdomar - 13-17 år 
Den här manualbaserade kursen vänder sig till dig som är förälder eller styvförälder till barn 

med ADHD/ADD i åldern 13-17 år. På kursen får du mer kunskap om ADHD/ADD, dess 

orsaker och konsekvenser samt hur funktionsnedsättningen påverkar såväl barnet som 

familjen. Du får stöd i din föräldraroll genom att lära dig handfasta strategier för att få 

vardagen att fungera och för att minska på tjatet och konflikterna.  

Du får också veta vilka krav du kan ställa på skola och vilka andra stödinsatser från 
samhället ditt barn och familjen kan ha rätt till. Vi varvar föreläsningspass med diskussioner 
och erfarenhetsutbyte. Föräldrar förväntas delta samtliga tillfällen.  
 

Lokal: Sal A1, ovanför restaurang Gastronomen, Falu lasarett. 
Datum och tid 
Tisdag 8 september kl 13.00-16.00 
Tisdag 15 september kl 13.00-16.00 
Tisdag 22 september kl 13.00-16.00 
Tisdag 29 september kl 13.00-16.00 
Anmälan: Kontakta BUP-mottagningen i Falun, 023-49 12 00 
 
Lokal: Hällsjösalen, hus 7, bredvid cafeterian, Borlänge sjukhus  
Datum och tid  
Onsdag 28 oktober kl 13.00-16.00 
Onsdag 4 november kl 13.00-16.00 
Onsdag 18 november kl 13.00-16.00 
Onsdag 25 november kl 13.00-16.00 
Onsdag 2 december kl 13.00-16.00 

Anmälan: Kontakta BUP-mottagningen i Borlänge, 0243-49 70 40/val 1 sedan 5 (grupp).  

Senast 9 oktober. Bekräftelse skickas ut v 42. OBS! Endast föräldrar/styvföräldrar! 
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Autism – föräldrautbildning till unga med Autism 
Utbildning för föräldrar till barn och ungdomar med autism/aspergers syndrom.  
 

Lokal: Sal A1, ovanför restaurang Gastronomen, Falu lasarett.  
Datum och tid: 
Tisdag 13 oktober kl 13.30-15.30 
Tisdag 20 oktober kl 13.30-15.30 
Tisdag 27 oktober kl 13.30-15.30 
Anmälan: Kontakta BUP-mottagningen i Falun, 023-49 12 00 
 

 
Informationsträff riktad till skolpersonal som arbetar med elever 
med neuropsykiatriska diagnoser 
Kursen riktar sig till alla som arbetar inom skolan.  
Innehåll: Hur kan man förstå och hjälpa elever med en neuropsykiatrisk diagnos? 
 

Lokal: Sal A4 ovanför restaurang Gastronomen, Falu lasarett  
Datum och tid – fyra separata tillfällen: 
Måndag 21 september kl 13.00-16.00 
Måndag 26 oktober kl 13.00-16.00 
Måndag 16 november kl 13.00-16.00 
Måndag 7 december kl 13.00-16.00 
 

Anmälan: OBS! Begränsat antal platser. Anmälan senast veckan innan aktuellt tillfälle via 
mejl till maria.eldpettersson@regiondalarna.se Kunskapscentrum Neuropsykiatri, BUP. Ange 
i ämnesraden vilket tillfälle du vill anmäla dig/er till och hur många som kommer.  
Ledare: Logoped Kajsa Karlsson, specialpedagog Maria Eld Pettersson. 
 

 
Kontakt med din BUP-mottagning 
 

Avesta Avesta lasarett, 774 82 Avesta 

0226-49 62 79 

Borlänge Borlänge sjukhus, 781 27 Borlänge 

0243-49 70 40 

Falun Falu lasarett, 791 31 Falun 

023-49 12 00 

Ludvika Ludvika lasarett, 771 81 Ludvika 

0240-49 55 70 

Mora Mora lasarett, 792 85 Mora 

0250-49 36 80 

Kunskapscentrum  

neuropsykiatri 

Regementsområdet, 791 82 Falun 

023-49 18 70 

 

 

mailto:maria.eldpettersson@regiondalarna.se

