Vi registrerar i
kvalitetsregistret NEUROPSYK
Ett kvalitetsregister samlar personuppgifter som
används för att utveckla och säkra vårdens kvalitet.
Kvalitetsregister gör det möjligt att följa upp och förbättra vården.
Uppgifterna kan också användas i forskningen för att vinna ny kunskap om samband mellan hälsa, vård och sjukdom.
Medverkan är frivillig – du kan tacka nej. Medverkan kan avbrytas
när som helst och dina uppgifter skyddas av sekretess. Genom att
vara med i ett kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården!

Vi välkomnar fler deltagare!
Habilitering & Hälsa har utvecklat en webbkurs för unga,
16-25 år, om autismspektrumdiagnos, ASD.

Läs mer på http://ki.se/kind/kvalitetsregistret-neuropsyk

Egenanmälan
Om du vill lära dig mer om ASD och samtidigt göra en viktig
insats för forskningen så är du välkommen att anmäla dig
till habresurscenter.slso@sll.se eller via Internethabilitering
på 1177.se.
Kursen kommer ges löpande under 2018-2020. Vi tar emot
deltagare från hela landet.
OBS! Du behöver ha ett eget mobilt bank-id för att delta.
Välkommen med din intresseanmälan!

Forskningsstudie

Är du intresserad?

Vi utvärderar kursen i en randomiserad forskningsstudie som
Habilitering & Hälsa driver ihop med KIND, Karolinska Institutet.

Du kan anmäla intresse om du har ASD
utan intellektuell funktionsnedsättning.

Deltagare i forskningsprojektet blir fördelade till ett av tre spår:

Vi tar emot deltagare från hela landet.

-- De som går kursen direkt.
-- De som väntar till efterföljande kursomgång.
-- De som väntar till efterföljande kursomgång och under
tiden ägnar sig åt självstudier.
Alla är aktiva i forskningsprojektet från början. Om du ska gå kursen
senare kommer du därför att få fylla i formulär under tiden du väntar.
Samma formulär återkommer igen när du börjar kursen.

Som deltagare kan du när som helst och
av vilken anledning som helst avbryta
ditt deltagande.
Anmälan: habresurscenter.slso@sll.se
eller via sidan ”Internethabilitering” på
1177.se

Videomöte

Bidra till forskningen

Innan du börjar kursen får du träffa oss i ett videomöte för en kort
intervju om din diagnos. Du får även mer information om kursen.

Vår kurs är unik. Det är den första webbkursen i Sverige för unga
med ASD. Det finns ytterst lite forskning på kurser av det här slaget.
Genom din insats bidrar du därför på ett mycket viktigt sätt till
forskningen.

Ytterligare information

Kursens upplägg
Kursen omfattar nio delar som utförs under nio veckor, ca en timme
per vecka. Handledare ger feedback varje vecka på kursens plattform.
Kursen tar upp följande teman: socialt samspel, beteenden och
intressen, ta andras perspektiv, sammanhang och detaljer, begåvning
och minne, sinnesintryck, samt motorik.
Varje avsnitt innehåller en faktadel, fyra bildspel med personliga
berättelser, och en del om hur personer utan ASD fungerar. Avsnittet
avslutas med ett formulär för självreflektion.
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