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Emma Sjölund blir
tillförordnad
verksamhetschef
Emma Sjölund kommer att vara tillförordnad
verksamhetschef för Habilitering & Hälsa 1 juni30
september. Emma kommer parallellt att vara
sektionschef för verksamhetsområde Söder.
Nuvarande verksamhetschef AnnaLena Christensson
Österberg blir verksamhetsområdeschef för Habilitering
och hjälpmedel.

Så här blir våra habiliteringscenter i höst
Från och med 22 augusti är våra habiliteringscenter organiserade på ett nytt sätt. Några
slås ihop, andra tillkommer, några påverkas inte. På habiliering.se kan du se hur
habiliteringscentrena är indelade efter ålder och bostadsområde.
Remittenter och de patienter som berörs kommer att informeras särskilt.
Om våra habiliteringscenter

Nytt mottagande av patienter med autism
och intellektuell funktionsnedsättning
Allt fler barn och vuxna får en diagnos inom autismspektrumet. Det betyder att Habilitering &
Hälsa får fler patienter med dessa diagnoser. Vi möter också fler föräldrar och närstående
som har behov av råd och stöd.Vi vill att alla patienter ska möta behandlare med rätt
kompetens. Därför har vi gjort en organisationsöversyn. Den innebär ett nytt mottagande av
patienter med autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.
Mer information finns på habilitering.se

Premiär för ny
tidning
I dag kommer första numret av vår
tidning Funktion i fokus. Den riktar sig till
alla som möter människor med
funktionsnedsättning i sitt arbete. Läsarna
får konkreta tips, läsa om nya metoder och
ta del av de senaste forskningsresultaten.
Tidningen har också en webbplats:
funktion.se samt ett månatligt nyhetsbrev.
Funktion i fokus ersätter tidningen
Habilitering NU.
Funktion i fokus
Prenumerera gratis på Funktion i fokus

Kris och samtalsmottagningen för
anhöriga och Psykoterapimottagningen
Linden flyttar
Från 22 juni finns Kris och samtalsmottagningen för anhöriga
och Psykoterapimottagningen Linden på Olivecronas väg 7, plan 2, på Sabbatsberg.
Kris och samtalsmottagningen för anhöriga
Psykoterapimottagningen Linden

Låna böcker inför
sommaren

Forum Funktionshinders bibliotek har stängt 4 juli  12
augusti. Då har även frågetsjänsten i biblioteket
stängt. Hela sommaren kan du dock ringa eller kontakta
frågetjänsten via epost eller vanlig post. Du som vill ha
böcker till sommaren, passa på och låna senast 30 juni!
Forum Funktionshinder
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