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Denne boken tar for seg typiske særtrekk og vansker hos barn og voksne med autismespekterforstyrrelse.
Selv om store individuelle forskjeller preger gruppen, redegjør forfatterne for typiske utfordringer som flere
vil kjenne igjen: Stress, sansevarhet og formsvingninger. Forfatterne gir konkret kunnskap om hvordan en kan
tilrettelegge og hjelpe, og eksempler på tiltak som beskrives er:
- Tiltak for mestring av stress
- Språk- og kommunikasjonsopplæring
- Læring av sosiale ferdigheter
- Strukturering og planlegging
Boken retter seg mot fagfolk i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten og nærpersoner som lærere,
barnehagelærere og foreldre..
Senteret er organisert i Sykehuset i Vestfold (SIV HF), klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) og har
ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for mennesker. Utredning av psykisk lidelse hos personer med
autisme trine lise bakken, cand.
san / ph.d-student Psykiatrisk avdeling for psykisk utviklingshemmede Autismespekterforstyrrelser. Tidlig

identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn. Smertemestring. Poliklinisk rehabilitering i gruppe
for pasienter med. Våren 2007 startet Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) et intensivt
opplæringstilbud til førskolebarn med autismespekterforstyrrelser. Sammendrag: Resultater fra forskning på
tidlig intervensjon for småbarn med autisme er ikke entydige. Noe av årsaken til varierende resultater, spesielt
når. For å sikre en likeverdig oppfølging med god kvalitet for førskolebarn med autismespekterforstyrrelser, er
det utarbeidet fagprosedyrer for EIBI. Skoleåret 1988/1989 startet skoletilbudet for mennesker med autisme
med 7 elever i den eldste, røde bygningen på Gjerpen barneskole. Gruppa delte bygningen sammen.
Informasjon, artikler, nyheter og diskusjonsforum om diagnoser innen autismespekterforstyrrelser.
Arbeidssøkere med Asperger syndrom Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV En veileder for
saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere Jeg er en kvinne i begynnelsen av førtiårene med tre
barn som har levd med en slik mann i mange år. Vi er to fine mennesker, men etter at vi fikk barn, var det

