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StoCKK har stängt på Rosenlund
StoCKK, Stockholm center för kommunikativt och kognitivt stöd, har stängt hela sin
verksamhet i lokalerna på Rosenlund. Bristande ventilation har lett till arbetsmiljöproblem
så verksamheten ska flyttas. I maj öppnar StoCKK upp sin verksamhet på Sabbatsbergs
sjukhus.
Stockholm center för kommunikativt och kognitivt stöd

Svensk studie om autism och dödlighet
uppmärksammas utomlands
En studie som gjorts vid Karolinska Institutet har fått mycket uppmärksamhet i utländsk media.
Studien visar att personer med autismspektrumtillstånd löper högre risk att dö i förtid, än
övriga befolkningen. Habilitering & Hälsas FoUUchef Tatja Hirvikoski är en av författarna till
studien.
Tatja Hirvikoski intervjuas i om autism och mortalitet i BBC Podcast

Expertis om
arbetsterapi
En ny bok som heter "Arbetsterapi för barn
och ungdom" fokuserar på aktiviteter i
vardagen, men även i förhållande till hälsa,
samhälle och transition från barn till
vuxenlivet.
Boken är skriven av 28 ledande experter
inom området. Sex av dessa kommer från
Habilitering & Hälsa, likaså AnnChristin
Eliasson som är en av redaktörerna.
Beställ boken från Studentlitteratur

Cerebral synsvaget, vad är det?
Cerebral visual impairment, CVI, är en synskada som kan uppstå på grund av skador i
hjärnan. Barn som föds för tidigt är extra känsliga eftersom hjärnan inte är
färdigutvecklad. Du som är intresserad av att veta mer kan se en föreläsning av Lena
Jacobson, docent och barnögonläkare. Föreläsningen anordnades av Forum
Funktionshinder.
Filmad föreläsning om CVI

Vägledare på Forum Funktionshinder
Sedan början av året finns tre vägledare på Forum Funktionshinder. De har fördjupad
kunskap om vård, omsorg och samhällets stöd till vuxna med förvärvad hjärnskada och
vuxna med flerfunktionsnedsättning. Under våren prövas även vägledning för
neuropsykiatriska diagnoser.
Du som har någon av dessa funktionsnedsättningar, är närstående eller personal, kan
kontakta vägledarna.
Vägledare på Forum Funktionshinder

Frågetjänst i biblioteket
Forum Funktionshinder har länge haft rådgivning via telefon och epost kring samhällets
stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Vi byter nu namn från
rådgivning till frågetjänst och från 1 mars finns frågetjänsten även i vårt bibliotek. När
biblioteket är öppet kan du träffa en av våra socionomer och ställa frågor.
Frågetjänst på Forum Funktionshinder

Tips på fonder och stiftelser
Personer med funktionsnedsättning kan söka pengar från flera fonder och stiftelser. På
Funktionshindersguiden finns en uppdaterad lista med fonder som går att söka.

Fonder på Funktionshindersguiden

Sugen på
sommarläger?
På Funktionshindersguiden finns tips på
läger och semesteraktiviteter som vänder
sig till personer med funktionsnedsättning.
För vissa kollon och läger har
ansökningstiden gått ut, men det finns
fortfarande chans att söka till andra.
Läger och sommartips på Funktionshindersguiden
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