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

Bibliotek

Olivecronas väg 7, entreplan (Sabbatsberg)
Måndag – torsdag, 12.30-16.30
Onsdag 10.00-16.30

StoCKK – Stockholm Center för
Kommunikativt och Kognitivt stöd
På StoCKK kan du få information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd.
På onsdagar har vi öppet hus i vår visningsmiljö. Då är alla välkomna utan anmälan eller remiss.
Olivecronas väg 7, plan 2 (Sabbatsberg)
08-123 351 50
stockk.slso@sll.se

Adhd-center
Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern 3-25 år med adhd och
deras närstående. Insatserna ges i form av kurser, föreläsningar och andra gruppaktiviteter.
Tideliusgatan 12, entréplan (Rosenlund)
08-123 355 30
adhd.kurser.slso@sll.se

Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD) vid Karolinska
Universitetssjukhuset Solna
Under våren 2018 planeras föreläsningar och temadagar om sällsynta diagnoser. För frågor, kontakta
Kristina Gustafsson Bonnier, 070-731 62 21, kristina.gustafsson-bonnier@sll.se. För information och
anmälan se www.karolinska.se/sallsyntadiagnoser.

Kurser och arrangemang
för yrkesverksamma
Våren 2018
Programmet innehåller kurser och arrangemang för dig som i ditt arbete möter
personer med funktionsnedsättning. Du kan till exempel arbeta inom kommunal
förvaltning eller omsorg, på skola, fritidsverksamhet, vårdcentral, sjukhus, psykiatrisk
mottagning eller habilitering.

Kursprogrammet och möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev finns
på www.habilitering.se

Kurser och arrangemang på Forum Funktionshinder
Mer information och anmälan: www.habilitering.se/kalendarium, 08-123 350 20 och
forumfunktionshinder.slso@sll.se.

Hjärnans funktioner och kognitiva utmaningar i vardagen
24 januari 2018, 18.00 -21.00. Josabethsalen, Olivecronas väg 7, Sabbatsberg. Anmälan senast 14 januari 2018.

Godmanskap
11 april 2018, 13.00-16.00. Josabethsalen, Olivecronas väg 7, Sabbatsberg. 500 kr exkl. moms,
närstående och gode män kostnadsfritt. Anmälan senast 25 mars 2018.

Bo Hejlskov Elvén föreläser om lågaffektivt bemötande
17 april 2018, kl 13.00-16.00. Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm. 500 kr exkl. moms,
närstående kostnadsfritt. Anmälan senast 18 mars 2018.

Annorlunda tänkande vid intellektuell funktionsnedsättning
19 april 2018, 13.00-16.00. Josabethsalen, Olivecronas väg 7, Sabbatsberg. Anmälan senast 25 mars 2018.

Kurser på StoCKK – Stockholms Center för
Kommunikativt och Kognitivt stöd
Plats: StoCKK, Sabbatsbergs sjukhus, plan 2, Olivecronas väg 7, Stockholm. 08-123 351 50 och
stockk.slso@sll.se. Ansvarig: Karen Meyer. Mer information och anmälan på www.habilitering.se/kalendarium.

Grundkurs i kommunikativt och kognitivt stöd

Grundkursen består av ett teoretiskt pass om kommunikativt och kognitivt stöd samt en rundvandring i
StoCKKs visningsmiljö. Där visar vi exempel på hjälpmedel och anpassningar i hemmiljö.
9 mars 2018, 08.30-12.00. Kostnad 900 kr exkl. moms. Anmälan senast 18 februari 2018.

Kommunikationspass – en metod som underlättar samtal med en person som använder AKK

Ett kommunikationspass är ett individuellt utformat, personligt och lättillgängligt sätt att presentera all den
komplexa information som behövs för att omgivningen på bästa sätt ska kunna kommunicera med personen
som använder alternativa kommunikationssätt.
20 april 2018, 09.00-16.00. Kostnad 1800 kr exkl. moms. Anmälan senast 1 april 2018.

Metoden Samtalsmatta

Metoden Samtalsmatta kan hjälpa personer som har kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter att uttrycka sina åsikter i ett bestämt ämne. Kursen är uppdelad på två tillfällen med en hemuppgift som ska göras
mellan kurstillfällena.
27 april 2018, 09.00-12.00 och 1 juni 2018, 09.00-15.00. Kostnad 2700 kr exkl. moms. Anmälan senast 8 april 2018

Habilitering & Hälsas öppna föredrag om autism och adhd
Mer information och anmälan: www.habilitering.se/kalendarium, 08-123 350 20 och
forumfunktionshinder.slso@sll.se.

Grundkurs i kommunikativt och kognitivt stöd

Grundkursen består av ett teoretiskt pass om kommunikativt och kognitivt stöd samt en rundvandring i
StoCKKs visningsmiljö. Där visar vi exempel på hjälpmedel och anpassningar i hemmiljö.
18 maj 2018, 08.30-12.00. Kostnad 900 kr exkl. moms. Anmälan senast 1 maj 2018.

PODD – tvådagars introduktionskurs
Autismspektrumdiagnos (Aspergers syndrom) – en introduktion
7 februari 2018, 18.00 -21.00. Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm. Ingen föranmälan.

Arbeta med barn och ungdomar som har adhd
8 februari 2018, 13.30-16.30. Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm. Ingen föranmälan.

Psykisk hälsa och ohälsa hos vuxna med autism
22 februari 2018, 13.00-16.00. Kostnad 500 kr exkl. moms, närstående kostnadsfritt. Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm. Anmälan senast 28 januari 2018.

Barn och ungdomar med adhd

För alla som arbetar med personer i behov av AKK, samt närstående till personer i behov av AKK.
PODD är ett kommunikationsmaterial som utgår från typisk språkutveckling och att språket utvecklas genom
användning.Kursen ger bl a en grundkunskap i att använda PODD-materialet och anpassa det efter hur det
individuella behovet ser ut.
13 och 14 juni 2018, 08.30-16.30. Kostnad 2700 kr exkl. moms. Anmälan senast 24 maj 2018.

Grundkurs i kommunikativt och kognitivt stöd

Grundkursen består av ett teoretiskt pass om kommunikativt och kognitivt stöd samt en rundvandring i
StoCKKs visningsmiljö. Där visar vi exempel på hjälpmedel och anpassningar i hemmiljö.
15 juni 2018, 08.30-12.00. Kostnad 900 kr exkl. moms. Anmälan senast 27 maj 2018.

12 mars 2018, 18.00–20.00. Rosenlunds aula, Tideliusgatan 12, Stockholm.
Frågor: kurser.adhd.slso@sll.se. Ingen föranmälan.

Ågesta folkhögskola - elever berättar om skola och fritid
15 mars 2018, 13.30–16.00. Josabethsalen, Olivecronas väg 7, Sabbatsberg. Anmälan senast 4 mars 2018.

Vuxna med adhd
19 mars 2018, 18.00-20.00. Rosenlunds aula, Tideliusgatan 12, Stockholm.
Frågor: kurser.adhd.slso@sll.se Ingen föranmälan.

Ågesta folkhögskola - elever berättar om arbete och boende
21 maj 2018, 13.30-16.00. Josabethsalen, Olivecronas väg 7, Sabbatsberg. Anmälan senast 6 maj 2018.

Arbeta med barn och ungdomar som har adhd
21 maj 2018, 13.30-16.30 2018. Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm. Ingen föranmälan.

Skuggsyskon – en utbildningspjäs av och med Östra Teatern
Janne, Micke och Rebecka är uppväxta i familjer där det fötts ett annorlunda barn, ett
barn med funktionsnedsättning. Vem stöttade dem och förstod vad de tvingades offra?
Inte tilläts vara barn, utan blev vuxna alldeles för tidigt. Kärleken och beskyddarinstinkten var stark. Men också de tabubelagda skuldkänslorna. Östra Teatern låter
syskonen träda fram ur skuggorna. Föreställningen är baserad på verkliga upplevelser
och följs av en diskussionsstund mellan ensemblen och publiken. Syftet är att deltagarna
ska få en ökad förståelse för människor med funktionsnedsättning och deras livssituation
och reflektera över frågor som bemötande, mångfald, rekrytering och social hållbarhet.
3 maj 2018 kl 17.00-19.00, Rosenlunds aula, Tideliusgatan 12, Stockholm. Anmälan senast 8 april 2018.

Anmälan och information: www.habilitering.se/kalendarium

Kurser och arrangemang på Forum Funktionshinder
Mer information och anmälan: www.habilitering.se/kalendarium, 08-123 350 20 och
forumfunktionshinder.slso@sll.se.

Hjärnans funktioner och kognitiva utmaningar i vardagen
24 januari 2018, 18.00 -21.00. Josabethsalen, Olivecronas väg 7, Sabbatsberg. Anmälan senast 14 januari 2018.

Godmanskap
11 april 2018, 13.00-16.00. Josabethsalen, Olivecronas väg 7, Sabbatsberg. 500 kr exkl. moms,
närstående och gode män kostnadsfritt. Anmälan senast 25 mars 2018.

Bo Hejlskov Elvén föreläser om lågaffektivt bemötande
17 april 2018, kl 13.00-16.00. Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm. 500 kr exkl. moms,
närstående kostnadsfritt. Anmälan senast 18 mars 2018.

Annorlunda tänkande vid intellektuell funktionsnedsättning
19 april 2018, 13.00-16.00. Josabethsalen, Olivecronas väg 7, Sabbatsberg. Anmälan senast 25 mars 2018.

Kurser på StoCKK – Stockholms Center för
Kommunikativt och Kognitivt stöd
Plats: StoCKK, Sabbatsbergs sjukhus, plan 2, Olivecronas väg 7, Stockholm. 08-123 351 50 och
stockk.slso@sll.se. Ansvarig: Karen Meyer. Mer information och anmälan på www.habilitering.se/kalendarium.

Grundkurs i kommunikativt och kognitivt stöd

Grundkursen består av ett teoretiskt pass om kommunikativt och kognitivt stöd samt en rundvandring i
StoCKKs visningsmiljö. Där visar vi exempel på hjälpmedel och anpassningar i hemmiljö.
9 mars 2018, 08.30-12.00. Kostnad 900 kr exkl. moms. Anmälan senast 18 februari 2018.

Kommunikationspass – en metod som underlättar samtal med en person som använder AKK

Ett kommunikationspass är ett individuellt utformat, personligt och lättillgängligt sätt att presentera all den
komplexa information som behövs för att omgivningen på bästa sätt ska kunna kommunicera med personen
som använder alternativa kommunikationssätt.
20 april 2018, 09.00-16.00. Kostnad 1800 kr exkl. moms. Anmälan senast 1 april 2018.

Metoden Samtalsmatta

Metoden Samtalsmatta kan hjälpa personer som har kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter att uttrycka sina åsikter i ett bestämt ämne. Kursen är uppdelad på två tillfällen med en hemuppgift som ska göras
mellan kurstillfällena.
27 april 2018, 09.00-12.00 och 1 juni 2018, 09.00-15.00. Kostnad 2700 kr exkl. moms. Anmälan senast 8 april 2018

Habilitering & Hälsas öppna föredrag om autism och adhd
Mer information och anmälan: www.habilitering.se/kalendarium, 08-123 350 20 och
forumfunktionshinder.slso@sll.se.

Grundkurs i kommunikativt och kognitivt stöd

Grundkursen består av ett teoretiskt pass om kommunikativt och kognitivt stöd samt en rundvandring i
StoCKKs visningsmiljö. Där visar vi exempel på hjälpmedel och anpassningar i hemmiljö.
18 maj 2018, 08.30-12.00. Kostnad 900 kr exkl. moms. Anmälan senast 1 maj 2018.

PODD – tvådagars introduktionskurs
Autismspektrumdiagnos (Aspergers syndrom) – en introduktion
7 februari 2018, 18.00 -21.00. Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm. Ingen föranmälan.

Arbeta med barn och ungdomar som har adhd
8 februari 2018, 13.30-16.30. Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm. Ingen föranmälan.

Psykisk hälsa och ohälsa hos vuxna med autism
22 februari 2018, 13.00-16.00. Kostnad 500 kr exkl. moms, närstående kostnadsfritt. Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm. Anmälan senast 28 januari 2018.

Barn och ungdomar med adhd

För alla som arbetar med personer i behov av AKK, samt närstående till personer i behov av AKK.
PODD är ett kommunikationsmaterial som utgår från typisk språkutveckling och att språket utvecklas genom
användning.Kursen ger bl a en grundkunskap i att använda PODD-materialet och anpassa det efter hur det
individuella behovet ser ut.
13 och 14 juni 2018, 08.30-16.30. Kostnad 2700 kr exkl. moms. Anmälan senast 24 maj 2018.

Grundkurs i kommunikativt och kognitivt stöd

Grundkursen består av ett teoretiskt pass om kommunikativt och kognitivt stöd samt en rundvandring i
StoCKKs visningsmiljö. Där visar vi exempel på hjälpmedel och anpassningar i hemmiljö.
15 juni 2018, 08.30-12.00. Kostnad 900 kr exkl. moms. Anmälan senast 27 maj 2018.

12 mars 2018, 18.00–20.00. Rosenlunds aula, Tideliusgatan 12, Stockholm.
Frågor: kurser.adhd.slso@sll.se. Ingen föranmälan.

Ågesta folkhögskola - elever berättar om skola och fritid
15 mars 2018, 13.30–16.00. Josabethsalen, Olivecronas väg 7, Sabbatsberg. Anmälan senast 4 mars 2018.

Vuxna med adhd
19 mars 2018, 18.00-20.00. Rosenlunds aula, Tideliusgatan 12, Stockholm.
Frågor: kurser.adhd.slso@sll.se Ingen föranmälan.

Ågesta folkhögskola - elever berättar om arbete och boende
21 maj 2018, 13.30-16.00. Josabethsalen, Olivecronas väg 7, Sabbatsberg. Anmälan senast 6 maj 2018.

Arbeta med barn och ungdomar som har adhd
21 maj 2018, 13.30-16.30 2018. Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm. Ingen föranmälan.

Skuggsyskon – en utbildningspjäs av och med Östra Teatern
Janne, Micke och Rebecka är uppväxta i familjer där det fötts ett annorlunda barn, ett
barn med funktionsnedsättning. Vem stöttade dem och förstod vad de tvingades offra?
Inte tilläts vara barn, utan blev vuxna alldeles för tidigt. Kärleken och beskyddarinstinkten var stark. Men också de tabubelagda skuldkänslorna. Östra Teatern låter
syskonen träda fram ur skuggorna. Föreställningen är baserad på verkliga upplevelser
och följs av en diskussionsstund mellan ensemblen och publiken. Syftet är att deltagarna
ska få en ökad förståelse för människor med funktionsnedsättning och deras livssituation
och reflektera över frågor som bemötande, mångfald, rekrytering och social hållbarhet.
3 maj 2018 kl 17.00-19.00, Rosenlunds aula, Tideliusgatan 12, Stockholm. Anmälan senast 8 april 2018.

Anmälan och information: www.habilitering.se/kalendarium

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

Bibliotek

Olivecronas väg 7, entreplan (Sabbatsberg)
Måndag – torsdag, 12.30-16.30
Onsdag 10.00-16.30

StoCKK – Stockholm Center för
Kommunikativt och Kognitivt stöd
På StoCKK kan du få information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd.
På onsdagar har vi öppet hus i vår visningsmiljö. Då är alla välkomna utan anmälan eller remiss.
Olivecronas väg 7, plan 2 (Sabbatsberg)
08-123 351 50
stockk.slso@sll.se

Adhd-center
Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern 3-25 år med adhd och
deras närstående. Insatserna ges i form av kurser, föreläsningar och andra gruppaktiviteter.
Tideliusgatan 12, entréplan (Rosenlund)
08-123 355 30
adhd.kurser.slso@sll.se

Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD) vid Karolinska
Universitetssjukhuset Solna
Under våren 2018 planeras föreläsningar och temadagar om sällsynta diagnoser. För frågor, kontakta
Kristina Gustafsson Bonnier, 070-731 62 21, kristina.gustafsson-bonnier@sll.se. För information och
anmälan se www.karolinska.se/sallsyntadiagnoser.

Kurser och arrangemang
för yrkesverksamma
Våren 2018
Programmet innehåller kurser och arrangemang för dig som i ditt arbete möter
personer med funktionsnedsättning. Du kan till exempel arbeta inom kommunal
förvaltning eller omsorg, på skola, fritidsverksamhet, vårdcentral, sjukhus, psykiatrisk
mottagning eller habilitering.

Kursprogrammet och möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev finns
på www.habilitering.se

