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Här finns information om de olika delarna av informationscentret:
bibliotek, frågetjänst, vägledare, kurser och arrangemang.

funktionshindersguiden.se
Funktionshindersguiden innehåller bred information om samhällets
stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Forum
Funktionshinder

funktion.se
På funktion.se hittar du tidningen Funktion i fokus. Här finns nyheter,
reportage och arkiv med tidigare artiklar från tidningen.

autismforum.se
På Autismforum kan du läsa om diagnoserna inom autismspektrumet,
de vanligaste behoven och insatserna samt personliga erfarenheter.

Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas
informationscenter med bibliotek och frågetjänst
som är öppen för alla. Här finns även vägledare
och vi anordnar kurser och arrangemang. Vi har
flera webbplatser och ger ut tidningen Funktion
i fokus och informationsmaterial.

habilitering.se
Webbplatsen innehåller information om Habilitering & Hälsas hela
verksamhet och organisation.
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Olivecronas väg 7, bv, (Sabbatsberg) Stockholm

December 2017

Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms
läns landsting.

Bibliotek

Vägledare

I biblioteket är du välkommen att låna böcker och filmer inom funktionshindersområdet. Du kan även läsa tidskrifter och få informationsmaterial.

Vägledarna har fördjupad kunskap om vård, omsorg och samhällets
stöd till vuxna med flerfunktionsnedsättning (grav rörelsenedsättning
i kombination med måttlig till grav intellektuell funktionsnedsättning)
samt barn och vuxna med neuropsykiatrisk diagnos. Du som har en
funktionsnedsättning eller är närstående kan kontakta vägledarna via
telefon eller 1177 e-tjänster. Mer information finns på webben eller hos
frågetjänsten, 08-123 350 10.

Måndag, tisdag och torsdag 12.30–16.30, onsdag 10.00–16.30.
Mer information om öppettider hittar du på forumfunktionshinder.se
08-123 350 30
Olivecronas väg 7, bv, (Sabbatsberg) Stockholm

Frågetjänst
Till frågetjänsten kan du ställa frågor om samhällets stöd till personer
med funktionsnedsättning och deras närstående. Vi svarar via telefon,
chatt, 1177 e-tjänster, e-post och vid besök. Vi som arbetar här är
socionomer.
Telefon
Helgfri vardag, 08.30–16.30 (dag före röd dag stänger vi 12.30)
08-123 350 10
Besök
Du kan träffa en av våra socionomer när biblioteket är öppet. Besöket
kan vara upp till 20 minuter. Du kan vara anonym. Vi har tystnadsplikt
och vi för inte journal. Det går inte att förboka tid.
1177 e-tjänster
Via 1177 e-tjänster kan du ställa frågor och få svar. När du loggat
in väljer du Övriga tjänster och sedan Forum Funktionshinder.
E-tjänsten är ett säkert sätt att kommunicera. Ingen obehörig kan
ta del av det du skriver.
E-post
forumfunktionshinder.slso@sll.se
Frågor som skickas via e-post är en offentlig handling och bör därför
inte innehålla känsliga personuppgifter.

habilitering.se/vagledare

Kurser och arrangemang
Forum Funktionshinder anordnar kurser och arrangemang för
föräldrar och andra närstående samt föredrag för yrkesverksamma
som i sitt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Vissa
arrangemang är öppna för alla intresserade.
habilitering.se/kalendarium

Tidningen Funktion i fokus
Funktion i fokus ger kunskap och inspiration till alla som möter
människor med funktionsnedsättning i sitt arbete. Tidningen finns i
tryckt format och på webben. Det kostar ingenting att prenumerera.
funktion.se

Podden Funka olika
Funka olika är en podd om funktionsnedsättningar och habiliteringen.
Podden tar upp olika diagnoser och teman, som till exempel att vara
närstående eller hur det är att ha autism eller adhd.
habilitering.se/funkaolika

