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 5, punkt C, plan 1, Stockholm
(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 5, punkt C, plan 1, Stockholm (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, Stockholm (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
Hösten 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

Habilitering & Hälsas föredrag om autism och adhd

Mer information: www.habilitering.se/kalendarium, 08-123 350 20 och
forumfunktionshinder.slso@sll.se.

Tidiga tecken på autism

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK)

OBS! Endast för personal till habiliteringens patienter.
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
27 september, 4,11,18 och 25 oktober 2018, 10.00-12.00. Kostnad: 2.000 kr exkl moms,
närstående kostnadsfritt. Ansvarig: Karin Svemer, 08-123 352 19, karin.svemer@sll.se,
Margareta Emrén, 08-123 352 22, margareta.emren@sll.se. Plats: Rosenlund, Tideliusgatan 12,
Stockholm. Anmälan senast 13 september till ansvarig.

Andningskunskap

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.

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 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.
5 september 2018, 15.00-16.30, Plats: Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm.
Anmälan senast: 23 augusti 2018

Arbeta med barn och ungdomar som har adhd

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.
17 september 2018, 13.30-16.30. Plats: Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5,
Stockholm. Ingen föranmälan.

Arbeta med barn och ungdomar som har adhd

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.
4 december 2018, 13.30-16.30. Plats: Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5,
Stockholm. Ingen föranmälan.

30 november 2018, 09.00-12.00. Kostnad: 500 kr, exkl moms, närstående kostnadsfritt.
Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 7, Stockholm Anmälan senast 11 november 2018.

Andningskunskap - fördjupning

För dig som arbetar med personer som har eller riskerar att få problem med andningen. Du får
möjlighet att fördjupa dig i ämnet och diskutera angelägna frågeställningar. För att kursen ska bli
så givande som möjligt vill vi gärna ha in dina frågor i förväg. Kursledare är Cecilia Mårtensson
och Helena Bergqvist, leg sjukgymnaster med specialkompetens i andningskunskap.
30 november 2018, 13.00-16.00. Kostnad: 500 kr exkl moms. Plats: Sabbatsbergs sjukhus,
Olivecronas väg 7, Stockholm. Anmälan senast 11 november 2018.

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

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.
13 oktober 2018, 13.00-15.00. Plats: Rosenlunds aula, Tideliusgatan 12, Stockholm.
Anmälan senast 23 september 2018.

Författarmöten – För alla intresserade
Bortom stereotyperna – att förstå och möta människor med autism

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
den 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.

Lyssna på podden Funka olika

Habilitering & Hälsas podd Funka olika ger olika perspektiv på funktionsnedsättningar. Vi pratar
om skolfrånvaro, sexualitet, autism, adhd, flerfunktionsnedsättning, att vara närstående och
mycket mer.
habilitering.se/funkaolika

Läs tidningen Funktion i fokus

Funktion i fokus ges ut av Habilitering & Hälsa och är till för alla som möter människor med
funktionsnedsättning. Den sprider aktuell kunskap, forskning och erfarenhet. Det är gratis att
prenumerar och finns också på webben.
funktion.se

8 november 2018, 18.00-20.30. Plats: Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm
Anmälan senast: 25 oktober 2018.

Anmälan och information: www.habilitering.se/kalendarium
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