DVD-filmer för föreningen Attention Örnsköldsvik
1. Svenska OCD-förbundet Ananke presenterar – Mamma jag har blivit knäpp!
I filmen möter du Johanna 9 år, Emma 13 år och Oscar 28 år, som alla har eller har haft OCD.
Oscar har också Tourettes syndrom. Speltid: 64min.
2. Utanför din dörr
En romantisk komedi av Martin Söder och Eric Donell som handlar om Tourette syndrom.
Medverkande är bl.a. Lina Englund och Eric Donell. DVD + Filmhandledning med
diskussionsfrågor. Rek. Från 7 år. Speltid: 1 tim 31 min.
3. ADHD i klassen - Pedagogiska strategier
En film för pedagoger av Vanna Beckman. Dvd + handledning.
4. Mitt huvud är en torktumlare – Dokumentärfilm
Hur är det att leva med ADHD och hur möter samhället detta? Bandyspelare Per Fosshaug
och journalisten Annika Sundbaum-Melin m.fl. berättar. Speltid: 58 min.
5. Kunskap gör skillnad: ADHD Informationsfilm
En informationsfilm som ger ökad kunskap om personerna bakom de neuropsykiatriska
funktionshindren. Vi möter personer som gripande berättar om hur det verkligen är att leva
med NPF. Filmen beskriver också Riksförbundet Attentions arbete. Speltid: 30 min.
6. Vi har Tourette – Dokumentärfilm
I ”Vi har Tourette” får vi följa sex personer i olika åldrar som har Tourettes syndrom. Den
yngsta är 12 och den äldsta 74. Filmen avdramatiserar syndromet och lyfter fram det positiva
med Tourette. ”Vi har Tourette” kan användas som utgångspunkt för diskussioner i skolan
och i arbetslivet.
7. Aspergersyndrom inifrån
Filmen porträtterar sju vuxna med diagnosen. På ett personligt och gripande sätt berättar de
om sig själva, sin bakgrund, sin skoltid och sitt liv idag som vuxen. Speltid: 30 min.
8. I rymden finns inga känslor
En komedi om 18-årige Simon som delar lägenhet med sin storebror Sam. Simon som har
Aspergers syndrom kräver ett fast schema där allt måste vara sig likt vecka efter vecka. Rek.
från 7 år. Speltid: 1 tim 23 min.
9. Rörelse gör skillnad – Informationsfilm
Filmen ”Rörelse gör skillnad”, med tillhörande metodbok, visar på innebörden av ordet
rörelseglädje och rörelsens betydelse för hälsan. Experter, projektledarna för Rörelseverkstan
och deltagare delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper av organiserad rörelseträning.
Speltid: 21 min.

10. Jag har ADHD
I filmen ”Jag har ADHD” kommer du att möta människor som lever med ADHD och som har
gjort resan som du kanske står inför. Filmens syfte är att visa att du har bundsförvanter i det
som kan vara svårt att leva med och att det finns lösningar, ljusningar och att det fungerar.
Även med ADHD. Speltid: 23 min.
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