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Hej kursledare i STRATEGI - programmet! 
 
Hoppas att ni haft eller planerar att ha STRATEGI-kurser under året och kan erbjuda 
programmet till alla föräldrar vars barn eller tonåring fått en ADHD-diagnos, så som 
rekommenderas i Socialstyrelsens kunskapsstöd Barn, ungdomar och vuxna med adhd 
(2014).  
 
Som ni vet tycker jag det är viktigt att värna om programmets kvalitet samt att framhålla dess 
kostnadseffektivitet och lättillgänglighet (endast fem gruppträffar, gruppformatet, 
föräldrapärmen etc). Att föräldrar får möjlighet att träffa varandra och utbyta erfarenheter 
för att hitta lösningar på de utmaningar man ställs inför när man har ett barn eller en 
tonåring med ADHD, är en central komponent i programmet och något som föräldrar i 
utvärderingarna uttrycker störst uppskattning över. Kursledarens roll för att leda 
grupprocesserna och att involvera alla föräldrar, inte minst de som känner igen sina barns 
svårigheter hos sig själva, kan inte nog betonas.       
 
Höstens kursledarutbildningar 
Höstens kursledarutbildningar (grundutbildning) äger som tidigare meddelats rum i 
Stockholm den 24-25 oktober (Barn) respektive den 21-22 november (Tonår). Inbjudan har 
skickats ut med post och också tidigare till er kursledare per e-post. Bifogar den igen för 
vidarebefordran till intresserade kollegor. Anmälan enklast via hemsidan 
www.sinus.se/strategi.  
 
 Ny uppdatering av materialet 1 september 2019 
 
I de utgåvor av STRATEGI Barn (7.0) respektive Tonår (2.0) som gavs ut i oktober 2017 har 
det, förutom den uppdatering som gjordes i november 2018 (7.1 respektive 2.1), gjorts 
ytterligare en uppdatering (1 september 2019). Det nya uppdaterade materialet benämns 
STRATEGI Barn 7.2 (2019) respektive STRATEGI Tonår 2.2 (2019).  

Den nya uppdaterade versionen levereras från och med 1 september till beställare av 
deltagarpärmar (och/eller kursledarmanual). Uppdateringen gäller Lektion 5 och är främst 
föranledd av förändrade bestämmelser i skollagen från 1 juli 2019 när det gäller rätt till 
stödinsatser. Några bilder har omarbetats och förtydligats, några tillkommit och några utgått. 
Ytterligare förtydliganden har också gjorts med anledning av de nya bestämmelserna om 
omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning som trädde i kraft 1 januari 2019. I övrigt är 
det endast fråga om redaktionella småändringar.  

I Deltagarpärmen har, förutom åhörarkopiorna av PowerPoint-presentationen, en del av det 
övriga material som ingår ändrats. Skriften Rätt till stöd och En modell för åtgärdsprogram 
har utgått och ersatts av ett informationsblad med hänvisning till aktuell information från 
Skolverket. Ett motsvarande informationsblad med hänvisning till Försäkringskassans 
information finns också. Litteraturlistan & Webbadresser har uppdaterats. 

Om du beställt och fått – eller har kvar deltagarpärmar i den förra versionen (7.1 respektive 
2.1) kan du enkelt själv byta ut åhörarkopiorna i Lektion 5. Övrigt material under Lektion 5 
kan du också ersätta enligt ovan. Vid beställning av deltagarpärmar bifogas brev som 
informerar om ändringarna. Du kan också byta ut PowerPoint-presentationen samt 

http://www.sinus.se/strategi


manualtexten i Lektion 5. Det nya uppdaterade materialet finns för nedladdning på den 
lösenordsskyddade delen av hemsidan. www.sinus.se/strategi/for-kursledare. Se länken 
Ladda ner uppdaterat material. 

Till alla som beställt deltagarpärmar under perioden 1 juli – 15 september mailar vi de 
uppdaterade PowerPoint- bilderna för att underlätta övergången. 

Beställning av det uppdaterade materialet 
Du som är utbildad kursledare kan köpa de nya uppdaterade utgåvorna av materialet (1 ex av 
Kursledarmanual + Deltagarpärm) till det rabatterade priset 1 100 SEK plus moms och frakt 
för respektive programversion (normalpris 1 500 SEK). Önskar du endast manualen är priset 
850 SEK. Beställningsformulär finns www.sinus.se/strategi/. Välj fliken För kursledare, se  
rutan Aktuellt. 
 
Deltagarpärmar 
För beställning av deltagarpärmar till föräldrarna finns ett särskilt beställningsformulär 
www.sinus.se/strategi, Välj fliken För kursledare, se rutan Aktuellt. 
 
Lösenord för nedladdning av material 
Materialet finns också för nedladdning på hemsidan för kursledare som gått respektive 
utbildning. Som jag informerat om tidigare har vi sedan 2017 infört ett system med 
individuella lösenord för att ladda ned material. Om du inte redan fått individuellt lösenord 
kan du fylla i formuläret som finns på hemsidan www.sinus.se/strategi. Välj fliken För 
kursledare. Skicka formuläret till mig per post eller e-post.  
 
Adressregister 
Det är att ständigt sjå att försöka hålla adressregistren med e-postadresser aktuella så om ni 
har bytt e-postadress eller inte längre vill ha utskick, meddela mig snarast. 
 
Erfarenhetsutbyte 
Hör gärna av er om ni har frågor eller vill dela med er av erfarenheter.  
 
 
Hoppas ni alla får en bra och spännande höst! 
 
Agneta  
 
Agneta Hellström 
Mobil: +46 (0) 70 656 27 37 
agneta.hellstrom@sinus.se   
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