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Krönika: Aspergers syndrom och akademiska
studier
”Jag har alltid tyckt om att få ny kunskap. I högstadiet och gymnasiet var jag en plugghäst,
jag tyckte om att studera och fick toppbetyg i de flesta ämnen. När jag sedan började
studera på högskolan ändrades allt.”
> Läs hela krönikan

PECS – ett sätt att lära sig funktionell
kommunikation
Ny text om PECS (The Picture Exchange Communication System), en vanlig metod för
alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Metoden går ut på att lära personer
med en diagnos inom autismspektrumet eller andra kommunikativa
funktionsnedsättningar att kommunicera med hjälp av bilder.
> Läs texten

Svensk studie om autism uppmärksammas
utomlands
En studie som gjorts vid Karolinska Institutet har fått mycket uppmärksamhet i
utländsk media. Studien visar att personer med autismspektrumdiagnos löper högre risk
att dö i förtid än övriga befolkningen. Habilitering & Hälsas FoUUchef Tatja Hirvikoski är en
av författarna till studien.
> Läs mer om studien
> Intervju med Tatja Hirvikoski i BBCpodcast

Fokus på autism
Den 6–8 april hölls konferensen Fokus på autism. Autismforum och Habilitering &
Hälsa deltog och var med som utställare. Temat denna gång var "Grundforskning och
tillämpat arbete". Konferensen filmades av Utbildningsradion och kommer att sändas
på Kunskapskanalen senare i vår.
> Läs om konferensen

Forum Funktionshinder
Forum Funktionshinder är ett informationscenter med frågetjänst, bibliotek, kurser och
arrangemang.

Ny vägledare för neuropsykiatriska diagnoser
Forum Funktionshinder prövar under våren 2016 att ha en vägledare för neuropsykiatriska
diagnoser.
Du som har en neuropsykiatrisk diagnos, är närstående eller arbetar inom området kan
vända dig till vägledare Åsa Strandberg. Du kan få information och vägledning till det stöd
som finns inom till exempel vård, skola och omsorg för barn, ungdomar och vuxna.
Kontakt med vägledaren får du via telefon eller 1177 Vårdguidens etjänster. Vid behov
bokar vi ett möte på Forum Funktionshinder.
Åsa Strandberg
Vägledare och socionom
08123 350 16 (måndag, tisdag, fredag 09.00–11.00)
Övriga tider besvaras telefonen i mån av möjlighet. Du kan också lämna ett meddelande
på telefonsvararen.
> forumfunktionshinder.se

Forum Funktionshinders rådgivning byter namn till
frågetjänst
Forum Funktionshinders rådgivning har bytt namn till frågetjänst. Till frågetjänsten kan du
ställa frågor om samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och deras
närstående. Vi svarar via telefon, 1177 etjänster, epost och vid besök.
Från 1 mars finns frågetjänsten även i vårt bibliotek. När biblioteket är öppet kan du träffa en
av våra socionomer och ställa frågor.

> Forum Funktionshinders frågetjänst
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