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Vi söker coacher! 
 

 
 
 
 

Välkommen till SMART Academic Coach 
 
Alla elever ska få möjlighet till anpassad läxhjälp på den nivå som en diagnos eller variation kräver. 
Genom Academic Coach erbjuder vi elever med NPF-diagnos, dyslexi, språkstörning, läs- och 
skrivsvårighet studie- och läxhjälp i form av coacher som vi specialutbildar. 

 
Den starkaste skyddsfaktorn för ett hälsosamt liv är att klara sig igenom skolan. 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är vanliga och förekommer hos upp till 10% av alla 
barn och kan visa sig på många olika sätt hos flickor och pojkar. Gemensamt för dessa barn är 
att de utan rätt stöd har svårt att klara skolan eller att de drabbas av psykisk ohälsa. För vissa 
barn blir det svårt att följa lärarens och klassrummets rutiner. Andra barn hamnar i negativa 
mönster av att avbryta andra hamna i konflikter, eller få kraftiga utbrott. Ytterligare några är 
osäkra, tysta och vänder sina negativa känslor inåt, mot sig själva.  
 
Med rätt förklaringsmodell och stöd kan alla barn, även dem med en underliggande 
neuropsykiatrisk sårbarhet få rätt förutsättningar att klara skolan.  
 

Om SMART Psykiatri 
SMART Psykiatri är en privat vårdgivare som grundades 2018 av Lotta Borg Skoglund, 
allmänläkare, psykiatriker och forskare, och VD Martin Hammarström. Vi tar emot barn, 
ungdomar och vuxna för utredning och behandling via avtal med regioner, skola, kommun och 
socialtjänst och erbjuder även insatser för privatbetalande. Vi brinner för att sprida kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom föreläsningar, kurser och media och arbetar 
genom långsiktiga samarbeten, för att ge alla ett personligt bemötande och en god och säker 
vård med hög tillgänglighet.  
 

 
Unik Kompetens 
På SMART Psykiatri arbetar specialistläkare och psykologer med lång erfarenhet av 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har mångårig erfarenhet från annan 
specialistpsykiatri (BUP, habilitering, NU-och KNUT-team, hjärnskaderehab, 
geriatrik/minnesmottagning, ätstörningsenhet, beroendevård med flera) vilket underlättar 
differentialdiagnostik och kartläggning av eventuell samsjuklighet, trauma och missbruk. Vi 
genomför utredning och behandling på flera olika språk och har även  
återgivningsmaterial och information för vuxna och barn på dessa språk.  
 

Vi söker coacher! 
Nu söker vi fler coacher som vill jobba som privatlärare. Att arbeta som coach är flexibelt, då 
man själv bestämmer hur många elever man vill ha, hur ofta man ska ses och om man träffas 
fysiskt eller digitalt.  Som coach får du gå en digital utbildning som handlar om bl.a. NPF, 
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samsjuklighet, grundläggande pedagogik, motiverande samtal och språkstörningar.  Vi matchar 
coach och elev baserat på intressen och kompetensområde. Som coach arbetar man inte bara 
med själva studierna utan även med studieteknik, motivation och allmänt stöd.  
 
Som coach får du tillgång till kontinuerlig handledning av läkare och psykologer på SMART 
psykiatri, och dom finns även tillgängliga som bollplank om du har några frågor eller 
funderingar under processens gång.  
 
Utöver att det är en bra merit så får man chans att tillämpa sådant man lärt sig på sin utbildning 
och  
 

Hur anmäler jag mig?  
Skicka ett mail till academiccoach@smartpsykiatri.se om du är intresserad!  
 
Vi ser fram emot att träffa dig!  
 
Vänliga hälsningar 
 
Aviva Kasstzeff Silberstein och Kim Einhorn 
 
Välkomna att höra av er till oss på academiccoach@smartpsykiatri.se  
 
 
 
SMART Psykiatri är en modern privat vårdgivare, kunskapsspridare, och en samlande community för psykisk 
hälsa. Vi utreder och behandlar neuropsykiatriska och allmänpsykiatriska tillstånd hos barn och vuxna via avtal 
och för privatbetalande, via fysiska och digitala besök. Vi erbjuder utbildningar och föreläsningar och deltar i 
debatten i syfte att medvetandegöra hur NPF påverkar patienter, anhöriga och samhälle.   
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