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Nyhetsbrev september 2016

Nya forskningssammanfattningar
Ta del av nya forskningssammanfattningar på Autismforum. Psykologerna David Edfelt och
Lars Klintwall har gjort sammanfattningar av den internationella forskningen
inom autismområdet från 2014.
> Läs om den senaste forskningen

Krönika: Centralstationen är ett helvete
”Centralstationen är ett helvete. I alla fall för mig, jag som ser. Och vad är det jag ser? Allt.
Varenda kropp som vandrar samma väg som jag registreras i mitt huvud och det finns inget
stopp. Jackor med starka färger som sticker i ögonen, flimriga lampor eller starka LED
lampor som ska locka in en till Coop..."
> Läs hela krönikan

Öppna föredrag
Föredragen anordnas av Forum Funktionshinder och riktar sig till alla intresserade. De är
kostnadsfria och hålls i Stockholm. Ingen föranmälan.

Om grundläggande kommunikation
21 september 2016
kl. 18.00–20.30
Många med en diagnos inom autismspektrumet har svårt att kommunicera. Att kunna
uttrycka sina grundläggande behov är viktigt, bland annat för att minska risken för
problembeteende. Dag Strömberg, logoped och beteendeanalytiker (BCBA) på
Autismcenter för små barn, ger en introduktion till grundläggande kommunikationsträning.
> Läs mer

Autismspektrumdiagnos
– en introduktion till Aspergers syndrom
12 oktober 2016
kl. 14.30–17.00 och 18.00–20.30 (Samma föredrag vid två tillfällen)
Föredraget ger en introduktion till vad diagnosen Aspergers syndrom innebär, dels ur ett
vetenskapligt perspektiv, dels ur ett inifrånperspektiv. Föreläsare: SvenOlof Dahlgren, fil. dr
och leg. psykolog och Jill Söderlund som har Aspergers syndrom.
> Läs mer

Äldre med autism
20 oktober 2016
kl. 13.00–16.00
Att åldras med autism är ett ämne som ännu inte har uppmärksammats tillräckligt. I boken
Äldre med autism beskrivs hälsa och välbefinnande, åldersrelaterade fysiska och
psykiska förändringar, mediciner och livets slutskede. Nu får vi chansen att höra en av
författarna, överläkare Lena Nylander, berätta om hur det kan vara att åldras med autism.
> Läs mer

Att uppleva världen annorlunda
8 november 2016
kl. 18.00–20.00
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 för hur Aspergers syndrom kan påverka livet, både för den som
har diagnosen och för omgivningen.
> Läs mer

Sömn och sömnproblem vid autism
23 november 2016
kl. 13.30–16.30
Sömnsvårigheter förekommer ofta hos barn med en diagnos inom autismspektrumet.
Föredraget handlar om att identifiera, förebygga och behandla de vanligaste typerna av
sömnproblem. Viviann Nordin, överläkare på Sachsska barn och ungdomssjukhuset och

Dag Strömberg, logoped och beteendeanalytiker (BCBA) är föreläsare.
> Läs mer
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