
Information om priser m.m. för  
mina föreläsningar om ADHD
På den här sidan finns information om de generella priser som jag tar för mina uppdrag , framför allt 
föreläsningar gällande ADHD.
Som beställare får du självklart alltid en individuell offert med aktuella priser för just det som du önskar, 
eftersom priserna också beror på typ av uppdrag, antal tillfällen och dagar etc. Se denna sida som en 
fingervisning.
I dagsläget (okt -22) är det dessutom så att transportpriserna varierar från vecka till vecka, varför det 
kan vara svårt att ge entydiga priser för uppdrag som ligger långt fram i tiden.
Tveka inte att höra av dig till mig med frågor och funderingar.

Priser
Heldag
Föreläsningsarvode: 16 000:-
Resa och restid: 40 kr / mil
Ev. övernattning: 1 500:-
Moms tillkommer på priserna

Halvdag
Föreläsningsarvode: 11 000:-
Resa och restid: 40 kr / mil
Ev. övernattning: 1 500:-
Moms tillkommer på priserna

Resor och övernattning
Normalt åker och bor jag i husbil under mina före-
läsningsresor.  
Ibland debiteras istället efter överenskommelse 
faktiska reskostnader för tåg, samt för hotellövernatt-
ning. Bilresorna debiteras normalt från Lundsbrunn. 
Är er föreläsning en av flera längs en resrutt, debite-
ras er genomsnittliga del.

Heldagar
Heldagsuppdrag kan antingen vara två eller flera 
föreläsningar under dagen eller en föreläsning som 
hålls ihop över dagen, inklusive grupp-arbetsuppgif-
ter för deltagarna. 

Flera arrangörer
Hålls två föreläsningar per dag på samma plats debi-
teras heldagspriset. Samordna gärna med andra verk-
samheter i exempelvis er kommun. Förutsättningen 
är att lokalen är den samma.

Online-föreläsningar?
jag föredrar att hålla föreläsningar på plats. det ger 
stört möjlighet att nå fram till deltagarna och också 
ge dem möjligheter att fråga och pratas vid kring 
deras specifika frågeställningar. 
Skulle det ändå passa er bäst med en online-före-
läsning kan detta vara möjligt och då är priset det 
samma som föreläsnings-arvodet ovan

Projekt och studiedagar
Önskar ni en heldag med möjlighet för er personal 
att arbeta gruppvis för att utveckla det som jag pratar 
om och för att koppla det ännu tydligare till resp. 
arbetslags situation - så ingår det i priset för heldag. 
Jag kommer då att ha diskussionsfrågor utifrån före-
läsningen kopplade till era syften med arbetsdagen. 
Vi går innan föreläsningen igenom vad som kan vara 
lämpligt för just er målgrupp och vad målet med 
studiedagen är.

Lokal och utrustning
Jag använder PowerPoint i min föreläsning och har 
med mig egen dator med anslutning till HDMI, 
USB-C eller DisplayPort.
PowerPointen i föreläsningen innehåller en del 
ljudinslag så någon form av högtalare behöver finnas 
anslutet. 
Ofta är det bra med en mikrofon, gärna "mygga" eller 
headset, dock helst inte en mikrofon som är handhål-
len.

Giltighet
Detta dokument är en kopia av hemsidans text. 
Om texten i detta dokument skiljer sig från tex-
ten på hemsidan, är det texten på hemsidan som 
gäller.
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