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Vill ni ha nya NPF-perspektiv? 
Boka ASPI:s utbildare till konferenser och föreläsningar! 
 
 
 
ASPI Utbildning AB är ett ideologibaserat företag med fyra heltidsanställda, som alla själva har 
diagnos Aspergers syndrom eller autism! Vi utbildar, föreläser och handleder över hela landet 
för personal om NPF (ADHD och Asperger/autismtillstånd etc) hos vuxna och ungdomar. 
 
Vi siktar på att ge de bästa NPF-föreläsningarna i Sverige! Genom att anlita oss bidrar ni även 
till att sprida positiva förebilder för alla personer med NPF. Hos oss har vi tre erfarna utbildare 
som gärna reser till er konferens eller verksamhet för att bidra med nya perspektiv och insikter: 
 
 
 

Immanuel Brändemo, 36 år, Sandviken: 

Arbetar heltid som NPF-utbildare på ASPI, och har stor erfarenhet av att föreläsa 
om ADHD och Asperger/autism. Har själv diagnoserna Asperger, ADHD och 
transsexualism. Förutom fyra års studier på gymnasielärar-utbildningen har hen 
skrivit flera böcker, exempelvis självbiografin Trollhare. Är intresserad av många 
olika ämnen inom NPF – särskilt bemötande och kommunikation för personal! 
 

Torbjörn Andersson, 52 år, Göteborg: 

Erfaren asperger-utbildare på ASPI. Har tre akademiska utbildningar, har skrivit 
flera böcker och driver egna företag. Bygger sina kunskaper på möten med över 
tusen vuxna svenska aspergare. Har diagnos Aspergers syndrom sedan 1996 och 
trivs med det. Utbildar ofta om arbetsliv, psykologi och perception. Fokuserar på 
helheten och hur man skapar bra förutsättningar för personer med NPF! 
 

Johannes Haglund, 37 år, Göteborg: 

Fick tidigt diagnos Aspergers syndrom. Hamnade i särskola, och sedan på daglig 
verksamhet. Skapade drivkraft att studera på folkhögskola och högskola, och 
arbetar nu heltid på ASPI. Har erfarenheter från teater och andra kreativa fritids-
intressen. Föreläser om olika ämnen kring Asperger – exempelvis om självinsikt, 
motivation, daglig verksamhet, fritid och sociala relationer! 
 
 
 
Kontakta oss med förfrågan! Jag som oftast sköter bokningar på ASPI är Anna Gunnarsson. 
Lättast nås jag via e-post: info@aspi.se. Ni kan även ringa 031 – 14 30 24. Berätta hur ni tänker 
kring ämne och utbildare, samt ungefärlig storlek på er grupp, så planerar vi vidare tillsammans! 
 
Läs mer om våra egna arrangemang på aspi.se eller läs mer om företaget på aspi.se/om.htm. 
Målgrupp för våra utbildningar är personal inom exempelvis: socialtjänst, skola, arbete, fritid, 
HVB, boende, omsorg, habilitering och vård. 


