
Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter
Det är jätteviktigt att lyfta detta aktuella 

ämne. Allt fler får diagnosen ADHD eller andra 
närliggande NPF diagnoser så det är viktigt att 

det finns bra information att tillgå.”

KERSTIN MALMBERG, 
överläkare i Barn- och Ungdomspsykiatri i Stockholm. 

Arbetar för Netdoktor som specialist inom ADHD

www.netdoktor.se



Därför är vi medlemmar på Netdoktor ADHD
Välkommen till oss med kaoset i huvudet dygnet runt. 
Här kan man vara sig själv och det är såå skönt. Jag 

vet att ingen sitter och suckar eller skrattar åt det jag 
skriver, dom som kommer till denna sida vet att jag 

inte har alla popcorn i samma påse.”

ROSIE-MARIE, medlem på Netdoktor ADHD

Här finns mycket fakta och hittar man inte svaren kan 
man ”fråga doktorn” och hitta svar där eller fråga själv. 

Man kan även skriva i forum och få hjälp av andra 
medmänniskor. Det är en sida som har allt helt enkelt!”

BO, medlem på Netdoktor ADHD

Netdoktor ADHD och denna broschyr har tagits fram med ekonomiskt 
stöd av läkemedelsföretaget Janssen-Cilag. Allt redaktionellt material, 
som till exempel faktablad och artiklar, står under Netdoktors och dess 
medicinska experters oberoende kontroll. Faktabladen har tagits fram i
samarbete med oberoende medicinska experter samt Riksförbundet At-
tention. Samarbetspartners och annonsörer har inget som helt inflytande 
över det redaktionella innehållet. 
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     En mötesplats för

    ADHD
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Sveriges ledande och  
mest interaktiva hälsoportal
Välkommen att bli en av de 10 000-tals människor som 
varje dag besöker Netdoktor. Här finns seriös, objektiv och 
kostnadsfri information om hälsa och sjukdomar. Du hittar 
också välbesökta mötesplatser, diskussionsforum, nyhetsbrev 
och fråga doktorn. 

Sedan starten i november 1999 har Netdoktor etablerat 
sig som Sveriges ledande Internetportal för allmänheten inom 
hälsa och medicin. Bakom Netdoktor finns ett nätverk av ett 
100-tal framstående specialistläkare och andra medicinska 
experter som dietister och barnmorskor. De samarbetar med 
journalister och webbutvecklare för att omvandla medicinsk 
kunskap till ett språk som alla förstår. 

Det är också Netdoktors användare som har hjälpt till att 
forma webbplatsen. Genom mötesplatser, diskussionsforum, 
frågespalter, bloggar, tester och tips har Netdoktor blivit 
Sveriges mest interaktiva hälsoportal med ungefär en halv 
miljon besökare per månad. 

Netdoktor har i dagsläget ett 30-tal olika mötesplatser inom 
olika områden. Varje område är en kombinerad mötesplats 
och informationsbank för den som vill veta mer om ämnet. 
Information och råd, personliga porträtt, nyheter och möjlighet 
att ställa frågor till Netdoktors experter finns. 
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ADHD
ADHD är ett vanligt funktionshinder som drabbar cirka fem 
procent av alla barn och som oftast finns kvar i vuxen ålder. 
Netdoktor ger dig information om diagnosen, om behandlingar 
samt tips för en bättre vardag. 

Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF)
Förutom artiklar och fakta om ADHD kan du även finna 
information om andra neuropsykiatriska funktionshinder, som 
bland annat Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. 

Fråga doktorn
Inom området ADHD arbetar Netdoktor med några av Sveriges 
ledande medicinska experter. Har du några frågor eller 
funderingar? Ställ en fråga eller läs tidigare publicerade frågor 
och svar.

Patientporträtt
Läs om personer som själva har diagnoser som ADHD och 
Aspergers syndrom. De berättar hur det är att leva med dessa 
typer av funktionsnedsättningar. Ta del av deras upplevelser 
och låt dig inspireras. 



Mötesplats 
Kom i kontakt med andra som har samma symtom eller diagnos 
som du själv har. Du kan skriva blogg- eller foruminlägg samt 
läsa vad andra medlemmar har skrivit. 

Expertchatt 
Vad vill du veta om ADHD och andra NPF diagnoser? Under 
våra expertchattar kan du kommunicera i realtid med någon av 
Netdoktors experter. De frågor och svar som kommer in under 
chattens gång publiceras sedan på hemsidan så att alla kan ta 
del av innehållet.

Nyheter
Vill du veta det senaste från forskningen inom ADHD och andra 
neuropsykiatriska funktionshinder? Netdoktor presenterar 
nyheter så att du kan hålla koll på allt som händer. 


