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Nyhetsbrev 9 sep 2015

1 oktober publicerar vi nya Autismforum
Den 1 oktober publicerar vi nya Autismforum. Webbplatsen kommer då att vara en egen del
av Habilitering & Hälsas webbplats www.habilitering.se. Materialet har flyttats över, men
ligger i en ny struktur och form. En del material har tagits bort och en del återstår att
uppdatera.
Vi tror att den nya strukturen är mer logisk och lättare att hitta i. Men vi förstår också att det till
en början kan vara ovant att hitta det man letar efter. Hör gärna av dig om du har synpunkter
eller om det är något du saknar! Autismforums webbadress kommer att vara densamma,
www.autismforum.se

Autismforums öppna föredrag
Autismforum ordnar föredrag som är öppna för alla intresserade och som är kostnadsfria.
Föredragen hålls i Stockholm, ingen föranmälan.

Att uppleva världen annorlunda
Onsdag 30 september 2015
kl 13.3016.00
Paula Tilli berättar om sitt liv och sina
erfarenheter på ett sätt som gör att man får
en förståelse för hur det kan vara att leva
med Aspergers syndrom. Med värme,
humor och allvar ökar hon förståelsen hur
Aspergers syndrom kan påverka livet, både
för den som har diagnosen och för
omgivningen.
> Läs mer om föredraget

Introduktion till autism
Onsdag 2 december 2015
kl 14.0016.30 samt kl 18.0020.30
(Samma föredrag hålls vid två tillfällen)
Föreläsningen tar upp historik, diagnoskriterier, orsaker, habilitering och hur man kan
förklara situationer som kan uppstå runt en person med autism.
Föreläsare:
SvenOlof Dahlgren, fil dr och leg psykolog.
Ulrika Långh, leg psykolog.
> Läs mer om föredraget

Aspergers syndrom  en introduktion
27 januari, 2016
kl 14.3017.00 samt kl 18.0020.30
(Samma föredrag hålls vid två tillfällen)
Ett föredrag som ger introducerande kunskaper om Aspergers syndrom samt där man får
höra upplevelser och erfarenheter från personer som själva har diagnosen.
Föreläsare:
SvenOlof Dahlgren, fil.dr och leg. psykolog samt Jill Söderlund och Patrik Lindberg
> Läs mer om föredraget
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