Aspergercenter
Aspergercenter är ett stöd- och kunskapscenter.
Verksamheten syftar till att stödja familjer med
barn och ungdomar som har autismspektrumdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning
samt vuxna med egen diagnos.

Pendeltåg: Åk till Södra station, uppgång Rosenlundsgatan.
Tunnelbana: Åk till Skanstull. Ta buss 3 mot Södersjukhuset eller buss 4
mot Radiohuset. Gå av vid hållplats Rosenlund.
eller
Åk till Zinkensdamm. Ta buss 4 mot Gullmarsplan.
Gå av vid hållplats Rosenlund.

Vi är en del av Habilitering & Hälsa i
Stockholms läns landsting.

Åk till Mariatorget uppgång mot polishuset och Rosenlundsgatan.
Ta buss 3, 4 eller promenad 8-10 min.
Buss: Nummer 3, 4, 74 och 164 trafikerar hållplats Rosenlund.

Tideliusgatan 12, 3 tr
Box 17056, 104 62 Stockholm
08-123 355 00
aspergercenter.slso@sll.se
habilitering.se
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Bil: Det finns ett begränsat antal besöksparkeringar i parkeringsgarage och inom Rosenlundsområdet.

Aspergercenter

18 år och äldre

Vi ger

Vi erbjuder:

•
•
•

Information och kunskap om funktionsnedsättningen och dess
konsekvenser i vardagen.
Möjlighet att träffa andra i liknande situation.
Stöd utifrån situationer som kan uppstå kring funktionsnedsättningen.

Stödet ges i gruppform och riktar sig till boende i hela Stockholms län.

5 till och med 17 år
Vi tar kontakt med dig som förälder efter att diagnos är fastställd och
utredningsenheten skickat den neuropsykiatriska
utredningen till centret.

Vi erbjuder:
•
•
•
•

Informationsträff för föräldrar med kort presentation av vad
centret erbjuder.
Introduktionskurs för föräldrar vars barn nyligen fått diagnos.
Program med föreläsningar och grupper. Programmet kommer
ut två gånger/år.
Grupper för föräldrar, barn/ungdomar och anhöriga.

Du får kontakt med oss via remiss från lokalt habiliteringscenter.
•
•
•
•

Grupp om diagnosen.
Olika fortsättningsgrupper till exempel om kommunikation,
känslor och relationer.
Föreläsningar av personer med egen diagnos.
Föreläsningar om Aspergers syndrom för dina anhöriga.

Mer information
Vi har tagit fram informationsmaterial och litteraturtips som
vi delar med oss av.
Besök vår hemsida med information om vårt utbud. Läs mer på
www.habilitering.se, du hittar oss under fliken mottagningar.
Telefonnummer: 08-123 355 00.
Vår reception är öppen mån-fredag klockan 8.00-15.00
lunchstängt 12-13.

