FORUM FUNKTIONSHINDER
– bibliotek, frågetjänst, kurser och arrangemang

Autismforum

Frågetjänst
Måndag–fredag 08.30–16.30
08-123 350 10
forumfunktionshinder.slso@sll.se

Autismforum.se är en webbplats om
diagnoserna inom autismspektrumet.

Bibliotek

På webbplatsen kan du läsa om autism och
olika former av stöd. Du kan också ta del
av forskningsresultat och läsa om personliga
erfarenheter.

Måndag–torsdag 12.30–16.30
Olivecronas väg 7, Sabbatsbergs sjukhus, entréplan
08-123 350 30
För öppettider, se

Autismforum drivs av Forum Funktionshinder
som är Habilitering & Hälsas informationscenter.

forumfunktionshinder.se
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Autismforum

Forskning

Autismforum är en webbplats om diagnoser inom autismspektrumet. Webbplatsen har fem delar:

I delen forskning finns det korta sammanfattningar över framför
allt svensk forskning inom autismområdet från och med 2007.
Texterna är indelade i olika ämnesområden, till exempel språk
och kommunikation, beteendevetenskap och medicin.
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Om autism

Om Autismforum
Autismforums uppdrag är att samla och sprida kunskap om
autismspektrumet.

I denna del finns det faktatexter och fördjupande artiklar. Här kan
du till exempel läsa om olika aspekter av det som utmärker autism
och Aspergers syndrom. Du kan läsa om vad diagnoserna beror på
och om teorier kring ett annorlunda tänkande.

Webbplatsen drivs av Forum Funktionshinder – ett
informationscenter med bibliotek, frågetjänst, kurser och
arrangemang. Frågetjänsten svarar på frågor via telefon och
e-post, och i biblioteket finns mycket litteratur inom autismområdet.

Behov och insatser

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

I behov och insatser beskriver vi viktiga behovsområden för
personer med en diagnos inom autismspektrumet. Du kan också
läsa om olika former av stöd och insatser. Till exempel kan du läsa
om hur man kan träna kommunikation och sociala färdigheter.

Leva med
I denna del kan du läsa personliga texter. Anhöriga och personer
med en diagnos berättar om sina erfarenheter. Du kan bland
annat läsa om styrkor och svårigheter, omgivningens bemötande
och hur det kan vara att ha ett syskon med autism.

