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Habilitering & Hälsa
har ny verksamhets
chef
Joakim Lavesson är ny verksamhetschef
för Habiliteirng & Hälsa sedan den 1
september.
Tidigare verksamhetschef AnnaLena
Christensson Österberg är nu
verksamhetsområdeschef för Habilitering
och hjälpmedel inom Stockholms läns
sjukvårdsområde.

Vi har organiserat om våra
habiliteringscenter
Sedan 22 augusti har vi en ny organisation för våra habiliteringscenter. Två
habiliteringscenter för vuxna är nya, Linde och Bromma. VI har också ändrat åldersgränsen
mellan center för barn och vuxna. Den nya gränsen är 18 år. En annan förändring är att alla
habiliteringscenter bygger upp specialiserade team för Intellektuell funktionsnedsättning,
för autismspektrumdiagnos och för rörelsenedsättning.
Om våra habiliteringscenter

Habiliteringscenter Linde har flyttat
Habiliteringscenter Linde vuxna har nu flyttat till sina nya lokaler. Adressen är
Veterinärgränd 2, plan 3, 121 83 Johanneshov.

App för barn med
autism
Förra året lanserade vi en app för barn
inför deras första besök på Postoperativa
behandlingsenheten. Nu har vi byggt ut
appen med ytterligare en våning och sex
roliga pedagogiska spel och aktiviteter. De
nya delarna vänder sig till barn med
autism, men alla kan ha kul med appen.
Appen finns för läsplatta och mobil. Man
kan också leka med Undra på datorn.
Undra  informationsmaterial för barn

Unga med autism kan anmäla sig till kursen
Scope!
Scope är en webbkurs för unga, 1625 år, med autismspektrumdiagnos utan intellektuell
funktionsnedsättning. De som tillhör målgruppen kan anmäla intresse till kursen. Kursen
hette tidigare Koll på Asperger.
Kursen är tänkt att öka kunskapen om diagnosen och ge möjlighet till självreflektion kring
olika teman. De som anmäler sig nu kan delta i en omgång som blir underlag för en
utvärdering. Utvärderingen görs för att ta reda på om insatsen är säker och effektiv.
Kursen är unik i sitt slag, då det är den första internetbaserade kursen i Sverige för unga
med autism. Det finns ytterst lite forskning på kurser av det här slaget, så den här studien är
ett viktigt bidrag till forskningen.
Webbkursen Scope

Användbart om hälso och sjukvård på
Funktionshindersguiden

Här hittar du information om var du ska vända dig när det gäller till exempel habilitering,
rehabilitering, psykiatrin, primärvården, tandvård när du har en funktionsnedsättning eller är
närstående.
Funkionshindersguiden

Höstens kurser
Kolla höstens kurser som anordnas av
Habilitering & Hälsa.
Kalendarium
Kursprogram för närstående
Kursprogram för yrkesverksamma

Hjärna Tillsammans
Hjärna Tillsammans är ett projekt
finansierat av Allmänna arvsfonden.
Projektet vill förbättra stöd och
rehabilitering för personer med förvärvad
hjärnskada. Habilitering & Hälsa deltar
genom Hjärnskadecenter och Vägledare
för förvärvad hjärnskada.
Hjärna Tillsammans
Hjärnskadecenter
Vägledare för förvärvad hjärnskada
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