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Programmet innehåller kurser
och arrangemang för föräldrar och
andra närstående till barn, tonåringar
och vuxna med funktionsnedsättning.
Kursprogrammet och möjlighet att
prenumerera på nyhetsbrev finns
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PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2018 – DECEMBER 2018
Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, ungdomar
och vuxna med funktionsnedsättning. En del kurser vänder sig även till yrkesverksamma.
För varje kurs finns det angivet vem den riktar sig till. Vid tveksamhet, kontakta kursansvarig. Som
närstående räknas inte personliga assistenter och andra yrkesverksamma.
Kurser för närstående och gruppverksamheter anordnas också av andra mottagningar. Det kan du läsa
mer om på deras respektive hemsida, som du hittar under mottagningar på www.habilitering.se.
Anmälan
Anmälan görs på Habilitering & Hälsas webbplats www.habilitering.se/kalendarium. Efter anmälningstidens utgång skickar vi en bekräftelse med besked om du har fått plats, vägbeskrivning till kurslokalen
och dylikt.
Har du redan ett konto i Ping Pong via Adhd-center eller Aspergercenter kan du hitta våra kurser när du
loggar in.
Visa hänsyn
Av hänsyn till andra åhörare, kan du inte ta med ditt barn på föredrag och arrangemang som inte riktar
sig specifikt till barn.
Undvik starka dofter.
Återbud
Anmäl alltid återbud vid förhinder, så att vi kan erbjuda platsen till någon annan.
Kontrollera datum och lokal
Gå in och titta på hemsidan www.habilitering.se/kalendarium, så att du inte missar eventuella datumändringar eller byte av kurslokal.
Kostnad
Kurserna för närstående är kostnadsfria. En avgift för förtäring tas ut i samband med heldagskurs.
Ledigt en arbetsdag
Hör efter med Försäkringskassan om möjlighet till tillfällig föräldrapenning. Vi kan lämna intyg då du
deltagit.
Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Under hösten 2018 planeras föreläsningar och temadagar om sällsynta diagnoser. För frågor, kontakta
Kristina Gustafsson Bonnier, 08-517 750 97, kristina.gustafsson-bonnier@sll.se. För information och
anmälan se www.karolinska.se/sallsyntadiagnoser.
Önskemål och synpunkter
Hör gärna av dig med önskemål och synpunkter till forumfunktionshinder.slso@sll.se
eller 08-123 350 20.
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1.

Tidiga tecken på autism

SEP
5

För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma
Psykolog och forskare Terje Falck-Ytter ger en överblick över vad forskningen säger om tidiga tecken på autism.
Vilka tecken syns redan under det första levnadsåret? Vilka tecken syns först under de kommande åren?
Vad är de senaste rönen från detta aktiva forskningsfält? Terje kommer dels att ge en allmän beskrivning av
läget, men även att berätta om resultat från Projekt Småsyskon, en svensk studie av tidiga tecken på autism.
Tid
Ansvarig
Plats
Sista anmälningsdag

2.

5 september 2018, 15.00-16.30
Aspergercenter, 08-123 355 00, aspergercenter.slso@sll.se
Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm
23 augusti 2018 på www.habilitering.se/kalendarium

Arbeta med barn och ungdomar som har adhd

SEP
17

För alla intresserade. Ingen föranmälan.
Föreläsningen ger grundläggande kunskap om adhd med fokus på strategier för dig som arbetar med
barn och ungdomar. Du får med dig både strategier och verktyg att använda i ditt arbete. Föreläsare är
Jennifer Savikko Almqvist, leg psykolog på Adhd-center.
Tid
Ansvarig
Plats

3.

17 september 2018, 13.30-16.30
Tomas Myrberg, 08-123 350 28, tomas.myrberg@sll.se
Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK)

SEP
27

För närstående och personal till patienter inom habiliteringen
Syftet och målet med utbildningen är att deltagarna tillägnar sig grundkunskaper om TAKK som metod
och lär sig tecken för att kunna använda TAKK tillsammans med personen i behov av det. Ni lär er ett
basordförråd där vi utgår från vardagliga och motiverande situationer för dig och din anhöriga/brukare.
Kursledare är leg. logopeder Karin Svemer och Margareta Emrén. Kursen består av fem tillfällen.
Tid
Kostnad
Ansvarig
Plats
Sista anmälningdag

4.

27 september, 4, 11, 18 och 25 oktober 2018, 10.00-12.00
2.000 kr exkl moms, närstående kostnadsfritt
Karin Svemer, 08-123 352 19, karin.svemer@sll.se
Margareta Emrén, 08-123 352 22, margareta.emren@sll.se
Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm
13 september 2018 till ansvarig

Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning

SEP
27

För föräldrar och närstående till barn, med funktionsnedsättning upp till 16 år
Vad behöver du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning veta om skolan? Vad menar skolan
med stöd? Wern Palmius, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om hur skolan
fungerar, vilka styrdokument skolan arbetar utifrån samt förklarar vilka verktyg skolan använder för att
tillgodose behovet av stöd. Kvällen riktar sig till föräldrar som har barn som ska börja skolan eller redan
går i skolan, från förskoleklass till och med årskurs 9.
Tid
Plats
Ansvarig
Sista anmälningsdag

27 september 2018, 18.00-21.00
Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm
Anne Skaarud, 08-123 350 24, anne.skaarud@sll.se
9 september 2018 på www.habilitering.se/kalendarium
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5.

SEP
28

Föräldrakraft

För föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med funktionsnedsättning
Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka
och räcka till? Kursen visar hur man kan ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist,
beteendevetare och förälder till en ungdom med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar
gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka.
Tid
Plats
Ansvarig
Sista anmälningsdag

6.

28 september 2018, 09.00-16.00
Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm
Helena Bjerkelius, 08-123 350 22, helena.bjerkelius@sll.se
9 september 2018 på www.habilitering.se/kalendarium

Temadag om Downs syndrom

OKT
11

För föräldrar till barn 0-2 år med Downs syndrom
En temadag för nyblivna föräldrar till barn med Downs syndrom.
Kerstin Lindholm Wallander, specialist barn- och ungdomsmedicin talar om medicinska frågor. Mickan
Lüning berättar om Svenska Downföreningen. En förälder berättar hur det kan vara att vara förälder till
ett barn med Downs syndrom. Medverkar gör också psykologer och specialpedagoger vid spädbarnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser
i grupp med andra föräldrar.
Tid
Plats
Kostnad
Ansvarig
Sista anmälningsdag

7.

11 oktober 2018, 9.30 -16.00
Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, Stockholm
Spädbarnsverksamheten Tittut
150 kronor, kaffe och lunch ingår
Tittut, 08-123 350 75, tittut.slso@sll.se
23 september 2018 till tittut.slso@sll.se, 08 123 350 75

Stress och det utmanande föräldraskapet – adhd

OKT
11

För föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med adhd
(För föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos hålls motsvarande föreläsning 22 november)
Föräldrar som har barn med adhd upplever ofta mer stress i vardagen. Hur förhindrar man då att själv
bli utmattad? Vad är viktigt att tänka på när man är förälder till ett barn med adhd där tillvaron ofta är
prövande för både barn och förälder? Föreläsningen kommer att belysa både risk- och friskfaktorer samt
ge tips på hur man hanterar ett föräldraskap som ofta är mer utmanande än vanligt. Kvällens föreläsare
Bella Stensnäs, leg. psykolog på Stressmottagningen, har under många år arbetat med stressrelaterad
ohälsa.
Tid
Plats
Ansvarig
Sista anmälningsdag

6

11 oktober 2018, 18.00-20.30
Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm
Tomas Myrberg, 08-123 350 28, tomas.myrberg@sll.se
30 september 2018 på www.habilitering.se/kalendarium
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8.

”Vid skogens slut . . .” – en familjeeftermiddag med Pantomimteatern

OKT
13

För små och stora barn med funktionsnedsättning i sällskap med syskon, föräldrar, andra närstående
och/eller personal
I samarbete med FUB Stockholm, RBU Stockholm, Autism- och Aspergerföreningen bjuder Habilitering
& Hälsa in till en familjeeftermiddag med teater för alla! Intresseorganisationer är på plats och informerar
om sina verksamheter samt bjuder på fika. Vi avslutar med fiskdamm för alla små och stora barn efter
teaterföreställningen.
Tid
Plats
Ansvarig
Sista anmälningsdag

9.

13 oktober 2018, 13.00-15.00
Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm
Anne Skaarud, 08-123 350 24, anne.skaarud@sll.se
23 september 2018 på www.habilitering.se/kalendarium

Kognition, känslor och beteende vid epilepsi

OKT
16

För föräldrar, andra närstående och för yrkesverksamma
Många barn och ungdomar med epilepsi har olika typer av svårigheter med inlärning i skolan. Dessa
svårigheter är vanligast hos de som har en svårbehandlad epilepsi men kan även ses hos de med en mer
kontrollerad form. Psykolog Tomas Adolfsson går igenom hur epilepsi kan påverka kognitionen och hur
det i sin tur påverkar inte bara inlärningen, utan också den känslomässiga utvecklingen.
Tid
Kostnad
Plats
Ansvarig
Sista anmälningsdag

10.

16 oktober 2018, 13.00-15.30
Kostnadsfritt för närstående, yrkesverksamma 500 kr, exkl moms
Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm
Tomas Myrberg, 08-123 350 28, tomas.myrberg@sll.se
30 september 2018 på www.habilitering.se/kalendarium

Bortom stereotyperna – att förstå och möta människor med autism

NOV
8

För alla intresserade
Lina Liman är journalist och författare till den självbiografiska boken ”Konsten att fejka arabiska – en
berättelse om autism”. Hon fick sin autismdiagnos när hon var 32 år, efter år av svårigheter, missförstånd
och vanmakt. Diagnosen blev en tydlig vändpunkt som räddade hennes liv. I utredningsteamet fanns
Heléne Stern, legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi – neuropsykologi med mångårig
erfarenhet av att möta personer med autism inom habilitering och psykiatri.
Tillsammans skildrar de nu autism ur ett dubbelt perspektiv, där de olika infallsvinklarna ger en fördjupad
förståelse. Föreläsarnas erfarenheter möts i beskrivningar av vad autism är och vad diagnosen kan innebära för den enskilda individen. Fakta och teori varvas med praktiska exempel från vardagen. Myter
punkteras och sanningar nyanseras. Föreläsningen lägger stort fokus på kommunikation och bemötande.
Tid
Plats
Ansvarig
Sista anmälningsdag

8 november 2018, 18.00-20.30
Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm
Helena Bjerkelius, 08-123 350 22, helena.bjerkelius@sll.se
25 oktober 2018 på www.habilitering.se/kalendarium
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11.

Temaeftermiddag om Downs syndrom för mor- och farföräldrar

NOV
9

För mor- och farföräldrar och andra närstående till barn med Downs syndrom
Som närstående har man funderingar och frågor om barnets funktionsnedsättning.
Kerstin Lindholm Wallander, specialist i barn- och ungdomsmedicin, talar om medicinska frågor.
En mor- eller farförälder berättar om hur det är att ha ett barnbarn med Downs syndrom. Personal från
Tittut spädbarnsverksamhet berättar om och visar upp sin verksamhet. Syftet med eftermiddagen är att få
mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser med varandra.
Tid
Plats
Ansvarig
Sista anmälningsdag

12.

9 november 2018, 13.00 - 16.00
Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, Stockholm
Spädbarnsverksamheten Tittut
Tittut, 08-123 350 75, tittut.slso@sll.se
4 november 2018 till tittut.slso@sll.se, 08 123 350 75

Struktur och hjälpmedel i vardagen för barn med adhd/add (5-12 år)

NOV
12

För närstående till barn (5 - 12 år) med adhd/add
Barn med adhd/add har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, passa tider, hålla reda på sina saker och
komma ihåg vad de ska göra. Vid denna föreläsning får du ta del av många exempel på hur man kan skapa
struktur i vardagen med scheman, tidshjälpmedel, bildstöd och påminnelsehjälpmedel.
Tid
Plats
Ansvarig
Sista anmälningsdag

13.

12 november 2018, kl. 16.00-19.30
(Visningsmiljön kl. 18.00-19.30)
Utbildningslokal och visningsmiljö på Sabbatsbergs sjukhus.
Exakt adress meddelas i bekräftelsen
StoCKK, 08-123 351 50, stockk.slso@se
29 oktober 2018 på www.habilitering.se/kalendarium

Små barn med hjärnskada – mor- och farföräldrar

NOV
15

För mor-/farföräldrar och andra närstående till barn 0-4 år med hjärnskada
Som nära anhörig har man funderingar och frågor om barnets hjärnskada samt vad den kan innebära.
Katarina Lindström, barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om
hjärnans funktioner. Kurator och psykolog informerar om hur man arbetar på ett habiliteringscenter.
Personal från Tittut spädbarnsverksamhet berättar om och visar sin verksamhet. Syftet med eftermiddagen
är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser med varandra.
Tid
Plats
Ansvarig
Sista anmälningsdag

8

15 november 2018, 13.00-16.00
Sabbatsbergs sjukhus, exakt adress meddelas i bekräftelsen
Tittut, 08-123 350 75, tittut.slso@sll.se
12 november 2018 till tittut.slso@sll.se, 08 123 350 75
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14.

Läkemedelsbehandling vid adhd

NOV
15

För föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med adhd
Även om det inte går att bota adhd kan många ha nytta av läkemedel för att lättare kunna koncentrera sig.
Läkemedelsbehandling bör alltid kombineras med föräldrautbildning, anpassning av skolsituationen eller
andra stödinsatser. Föreläsare är MaiBritt Giacobini, med dr, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri
och klinisk genetik, som presenterar aktuell kunskap om medicinsk behandling av adhd. Hon går igenom
vilka preparat som finns, hur de verkar och hur man kan hantera olika biverkningar. Tillfälle ges att ställa
frågor samt utbyta erfarenheter om hur läkemedlen fungerar.
Tid
Plats
Ansvarig
Sista anmälningsdag

15.

15 november 2018, 18.00-20.30
Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm
Eva Forss, 08-123 350 13, eva.forss@sll.se
28 oktober 2018 på www.habilitering.se/kalendarium

Stress och det utmanande föräldraskapet – autism

NOV
22

För föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med autismspektrumdiagnos
(För föräldrar till barn med adhd hålls motsvarande föreläsning 11 oktober)
Föräldrar som har barn med autismdiagnos upplever ofta mer stress i vardagen. Hur förhindrar man då
att själv bli utmattad? Vad är viktigt att tänka på när man är förälder till ett barn med autism där tillvaron
ofta är prövande för både barn och förälder? Föreläsningen kommer att belysa både risk- och friskfaktorer
samt ge tips på hur man hanterar ett föräldraskap som ofta är mer utmanande än vanligt. Kvällens föreläsare Bella Stensnäs, leg. psykolog på Stressmottagningen, har under många år arbetat med stressrelaterad
ohälsa.
Tid
Plats
Ansvarig
Sista anmälningsdag

16.

22 november 2018, 18.00-20.30
Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm
Tomas Myrberg, 08-123 350 28, tomas.myrberg@sll.se
28 oktober 2018 på www.habilitering.se/kalendarium
NOV
23

Föräldrakraft

För föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med funktionsnedsättning
Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka
och räcka till? Kursen visar hur man kan ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist,
beteendevetare och förälder till en ungdom med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar
gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka.
Tid
Plats
Ansvarig
Sista anmälningsdag

23 november 2018, 09.00-16.00
Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm
Helena Bjerkelius, 08-123 350 22, helena.bjerkelius@sll.se
2 november 2018 på www.habilitering.se/kalendarium

9

PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2018 – DECEMBER 2018
17.

Struktur och hjälpmedel i vardagen för tonåringar med adhd/add

NOV
26

För närstående till tonåringar med adhd/add
Tonåringar med adhd/add har ofta svårt att passa tider, hålla reda på sina saker och komma ihåg vad de
ska göra. Du får ta del av exempel på hur man kan skapa struktur i vardagen med scheman, bildstöd samt
hjälpmedel för tid och påminnelse. Du får också tips på stöd vid studier och förslag på appar.
Tid
Plats
Ansvarig
Sista anmälningsdag

18.

26 november 2018, kl. 16.00-19.00
(Visningsmiljön kl. 18.00-19.00)
Utbildningslokal och visningsmiljö på Sabbatsbergs sjukhus.
Exakt adress meddelas i bekräftelsen
StoCKK, 08-123 351 50, stockk.slso@se
12 november 2018 på www.habilitering.se/kalendarium

Introduktion till intellektuell funktionsnedsättning

NOV
29

För föräldrar och andra närstående till barn upp till 13 år med intellektuell funktionsnedsättning
Under dagen går man igenom vad intellektuell funktionsnedsättning innebär, hur man går tillväga för att
ställa diagnos samt belyser frågor som rör konsekvenser i vardagen för barnet och familjen. Psykologerna
Karin Johansson och Lena Sorcini från Habilitering & Hälsa föreläser och håller i diskussionerna.
Det kommer att finnas utrymme för erfarenhetsutbyte med andra föräldrar. Dagen avslutas med besök i
StoCKK:s visningsmiljö med exempel på hjälpmedel och konsumentprodukter.
Tid
Plats
Ansvarig
Sista anmälningsdag

19.

29 november 2018, 09.00-16.00
Utbildningslokal och visningsmiljö på Sabbatsbergs sjukhus.
Exakt adress meddelas i bekräftelsen
Eva Forss, 08-123 350 13, eva.forss@sll.se
11 november 2018 på www.habilitering.se/kalendarium

Andningskunskap

NOV
30

För närstående och yrkesverksamma, ingen medicinsk förkunskap krävs
Personer med rörelsenedsättning kan få en sämre andningsförmåga på grund av inaktivitet och förändrade fysiska förutsättningar. Vad behöver man som anhörig och assistent vara observant på och vad
kan man göra för att minska risken för andningsrelaterade besvär. Den här kursen ger dig grundläggande
kunskaper i andningsfysiologi, vad som påverkar andningen och hur man kan hjälpa till för att förbättra
den. Kursledare är Cecilia Mårtensson och Helena Bergqvist, leg. sjukgymnaster på habiliteringscenter
och med specialkompetens i andningskunskap.
Tid
Kostnad
Plats
Ansvarig
Sista anmälningsdag

20.

30 november 2018, 09.00-12.00
500 kronor, exkl moms, närstående kostnadsfritt
Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 7, Stockholm
Anne Skaarud, 08-123 350 24, anne.skaarud@sll.se
11 november 2018 på www.habilitering.se/kalendarium

Arbeta med barn och ungdomar som har adhd

DEC
4

För alla intresserade. Ingen föranmälan.
Föreläsningen ger grundläggande kunskap om adhd med fokus på strategier för dig som arbetar med
barn och ungdomar. Du får med dig både strategier och verktyg att använda i ditt arbete. Föreläsare är
Jennifer Savikko Almqvist, leg psykolog på Adhd-center.
Tid
Plats
Ansvarig
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4 december 2018, 13.30-16.30
Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm
Tomas Myrberg, 08-123 350 28, tomas.myrberg@sll.se

PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2018 – DECEMBER 2018
21.

Läkemedelsbehandling när man har två neuropsykiatriska
diagnoser – autism och adhd

DEC
6

För föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med adhd och autismspektrumdiagnos
En stor andel av barn och ungdomar med autism har också en andra diagnos: adhd/add. Vid en sådan
andra diagnos kan läkemedel ofta vara till nytta. Men läkemedelsbehandling bör alltid kombineras
med föräldrautbildning, anpassning av skolsituationen eller andra stödinsatser. Föreläsare är MaiBritt
Giacobini, med dr, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri och klinisk genetik, som beskriver
läkemedelsbehandling vid adhd/add när barnet också har autism. Hon går igenom vilka preparat som
finns, hur de verkar och vilka biverkningar de kan ha. Tillfälle ges att ställa frågor samt utbyta erfarenheter om hur läkemedlen fungerar.
Tid
Plats
Ansvarig
Sista anmälningsdag

22.

6 december 2018, 18.00-20.30
Rosenlund, Tideliusgatan 12
Eva Forss, 08-123 350 13, eva.forss@sll.se
18 november 2018 på www.habilitering.se/kalendarium

Små barn med hjärnskada

För föräldrar till barn upp till 0-2 år med hjärnskada
Temadag för föräldrar till barn som har en hjärnskada. Det kan vara en hjärnmissbildning, microcephali,
misstänkt cp-skada eller en centralmotorisk rubbning. Katarina Lindström, barnneurolog på Astrid Lindgrens
barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Medverkar gör också psykologer
och specialpedagoger vid Spädbarnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att förmedla kunskap och
ge möjlighet att dela tankar och erfarenheter i grupp med andra föräldrar.
Tid
Kostnad
Plats
Ansvarig

Obs! Datum ej fastställt. Se habilitering.se/kalendarium för datum och tid
150 kronor, kaffe och lunch ingår
Sabbatsbergs sjukhus, exakt adress meddelas i bekräftelsen
Tittut, 08-123 350 75, tittut.slso@sll.se

”Vid skogens slut . . .” – en familjeeftermiddag med Pantomimteatern
För små och stora barn med funktionsnedsättning i sällskap med syskon, föräldrar,
andra närstående och/eller personal.
I samarbete med FUB Stockholm, RBU Stockholm, Autism- och Aspergerföreningen bjuder
Habilitering & Hälsa in till en familjeeftermiddag med teater för alla!
Intresseorganisationer är på plats och informerar om sina verksamheter samt bjuder på
fika.
Vi avslutar med fiskdamm för alla små och stora barn efter teaterföreställningen.
Tid
Plats
Ansvarig
Sista anmälningsdag

13 oktober 2018, 13.00-15.00
Rosenlunds aula, Tideliusgatan 12, Stockholm
Anne Skaarud, 08-123 350 24, anne.skaarud@sll.se
23 september 2018 på www.habilitering.se/kalendarium
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Välkommen till
Forum Funktionshinder
Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas informationscenter med bibliotek, frågetjänst, vägledare, kurser och arrangemang. Vi arbetar för att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser och vänder oss till alla berörda och intresserade

Forum Funktionshinder
Olivecronas väg 7, 113 61 STOCKHOLM
forumfunktionshinder.slso@sll.se
www.forumfunktionshinder.se

Kurser och arrangemang
08-123 350 20
forumfunktionshinder.slso@sll.se

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

FRÅGA OSS!
Bibliotek
aktuell
information
FRÅGA
OSS! om

Måndag, tisdag och torsdag 12.30-16.30, onsdag 10.00-16.30.

funktionsnedsättningar
Olivecronas
väg 5, punkt C,om
plan 1, Stockholm (Sabbatsberg)
aktuell
information
08-123 350 30

funktionsnedsättningar

Frågetjänst i biblioteket
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.

Våra webbsidor
Här hittar du mycket information.
habilitering.se
funktionshindersguiden.se
autismforum.se
funktion.se

