Annat stöd från Habilitering & Hälsa
Familjer som har barn med en autismspektrumdiagnos har även
tillgång till följande länsövergripande verksamheter:
•

Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga

•

StoCKK – Stockholm center för kommunikativt och
kognitivt stöd

•

Forum Funktionshinder – ett informationscenter med
bibliotek, frågetjänst, vägledning, kurser och arrangemang

•

Autismforum.se – en webbplats med information om
funktionsnedsättningen

•

Funktionshindersguiden.se – en webbplats med information
om samhällets stöd

Familjer med barn 11-15 år
med autismspektrumdiagnos
utan intellektuell funktionsnedsättning
Kortfattad information om habiliteringsinsatser
från Habilitering & Hälsa i Stockholms läns
landsting

I de fall barnet även har adhd kan familjen ta del av Adhd-centers
utbud.
Kontaktuppgifter till dessa verksamheter finns på webben,
habilitering.se.
Forum Funktionshinder kan också ge kontaktuppgifter och berätta
mer om habiliteringens insatser.

Forum Funktionshinder
08-123 350 10
Helgfri vardag, 08.30–16.30 (dag före röd dag 15.00)
forumfunktionshinder.slso@sll.se
Olivecronas väg 7, bv, Stockholm

September 2017

habilitering.se/forumfunktionshinder

Aspergercenter

Habiliteringscenter

Familjer med barn 11-15 år med en autismspektrumdiagnos utan
intellektuell funktionsnedsättning remitteras till Aspergercenter
om de önskar habiliteringsinsatser. En familj kan även själv
ansöka om insatser från Aspergercenter.

Vid behov kan Aspergercenters gruppstöd kompletteras med
visst individuellt föräldrastöd från ett habiliteringscenter för
barn. Aspergercenter skriver då i samråd med föräldrarna en
ansökan om kompletterande habiliteringsinsats.

På Aspergercenter finns ett stort utbud av föredrag, kurser och
andra gruppaktiviteter. De riktar sig i huvudsak till föräldrar.
Det finns även några grupper för barn och ungdomar.

Insatser från habiliteringscenter:
•

Stödjande samtal med fokus på föräldrarollen

•

Information om samhällets stöd t ex från kommun,
barnpsykiatri och andra vårdgivare

•

Information om litteratur och annan media som berör
barn och ungdomar med en diagnos inom autismspektrumet

•

Information om Habilitering & Hälsas länsövergripande
verksamheter, t ex StoCCK, Forum Funktionshinder,
Kris-och Samtalsmottagningen

•

Rådgivning och stöd inför att föräldrar ska ha kontakter
med kommun, skola eller andra som finns kring barnet

Kursprogram ges ut varje termin och finns på webben.
Exempel på föredrag och kurser:
•

Introduktion om hur funktionsnedsättningen påverkar
barn och ungdomar

•

Strategier för att underlätta vardagen, information om
kognitivt stöd

•

Förhållningssätt vid beteendeproblem

•

Information om samhällets stöd

•

Temakväll om fritidsaktiviteter

•

Information om pedagogiska förhållningssätt

Aspergercenter
08 - 123 35 500
aspergercenter.slso@sll.se
habilitering.se/aspergercenters-barn-och-ungdomsteam
Tideliusgatan 12, plan 3, Stockholm
Aspergercenter, Box 17056, 104 62 Stockholm

