
Autism & Aspergerföreningen föreningsnytt

Vad är särskilda behov?
För att urskilja vem som behöver vilket stöd från olika 
delar av vårt samhälle används ofta termen ”särskilda 
behov”. Vad är då särskilda behov? Har vi inte alla 
samma behov, utöver de grundläggande behoven som att 
sova, äta, aktivera oss och tid för återhämtning, så har vi 
väl alla också behov av att bli sedda, mötas av förståelse 
och respekt, känna oss trygga, få kärlek och kunna ge 
kärlek, kunna förstå och göra oss förstådda och känna 
gemenskap och tillhörighet där vi är?

Borde man inte egentligen prata om vad som kan göras 
för att alla skall få de behoven tillgodosedda? Vi har 
alla olika förutsättningar, men ovanstående behov är väl 
ändå en mänsklig rättighet som inte gör någon urskilj-
ning beroende på vilka förutsättningar vi har?

Om man ser det ur den synvinkeln istället, att vi som 
människor har samma rättigheter men har olika förut-
sättningar för att nå dem, så blir det tydligt att det krävs 
individuellt anpassade insatser eftersom vi som personer 
faktiskt är olika och inte kan mallas in i en färdigskriven 
mall utifrån var vi bor, hur gamla vi är eller om vi har 
någon funktionsnedsättning eller ej.

Självklart skiljer sig graden på ovanstående behov, bero-
ende på vilka förutsättningar vi har. Och det är just det 

som är grejen, vi är alla olika personer, vi har inte bara 
olika förutsättningar vad gäller oss själva och vår person-
lighet, vi har också olika familjekonstellationer och olika 
yttre förutsättningar som ytterligare förstärker vikten av 
individuellt anpassade insatser.

Hur kan man då praktiskt genomföra dessa anpassade 
insatserna? Grunden måste ändå vara en grundlig och 
korrekt genomförd utredning kring just förutsättning-
arna för att nå de behoven som vi alla delar. För att 
genomföra en sådan utredning krävs kunskap och för-
ståelse hos handläggaren. Det krävs också ett stort mått 
av respekt för personerna de möter, alla har ju som sagt 
samma rätt att få sina behov tillgodosedda, och de har 
kanske helt olika förutsättningar för att nå dem.

Det låter kanske tjatigt, men idag pratar man gärna om 
antingen personerna med funktionsnedsättning eller 
personerna omkring dem. Varför gör man skillnad på 
oss, vi har ju samma behov bara olika förutsättningar. En 
bra insats kan t ex hjälpa en hel familj att nå sina behov 
av aktivitet och/eller återhämtning, men om man inte har 
utrett hela familjens förutsättningar är det lätt att man 
missar hela målet.

Jag hoppas vi kan hjälpas åt med att fokusera på vad 
vi har gemensamt i stället för vad vi har för olikheter, 
så tror jag det blir enklare att respektera och tycka om 
varandra när vi möts.

Jag önskar er alla en skön sommar!

Göteborg den 11 juni 2012

Annika Lindström
Ordförande
Autism & Aspergerföreningen
Distrikt Göteborg
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Sponsra föreningen!
Delta med din logotype i 4 nummer av 
Föreningsnytt. Ett enkelt och smidigt sätt 
att sponsra Autism & Aspergerföreningen, 
Distrikt Göteborg.

För mer information, kontakta föreningen.
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O’TOOLE KBT
KOGNITIV BETEENDE TERAPI

Margareta Kärnevik Måbrink
Utbildning - Handledning - Samtalsterapi

Lindhultsgatan 23
416 74 GÖTEBORG 

Telefon: 073 - 822 30 03
E-post: goteborg@autism.se 
www.autism.se/goteborg
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Träffgrupp
För alla med Asperger/hfa

Tid: Lördagar kl. 13 - 17

Plats: Föreningens lokaler på 
 Lindhultsgatan 23

Datum: 28/7, 25/8, 8/9, 
 22/9, 6/10, 20/10

För mer information gå in på www.autism.se/goteborg. 
Där finns alltid aktuell information om platser, tider och 
datum. Där finns också information om de grupper som 
finns som vänder sig till föräldrar och anhöriga.
Eller kontakta kansliet på telefon 073-822 30 03.

Föreläsningar i samverkan med:
Till hösten kommer bl a nedanstående föresläsning att hållas.
Håll utkik på www.autism.se/goteborg för mer information.

För anmälan till föreläsningen kontakta kansliet.

Öppet Hus
Träffar för alla varje månad. 

Tid: Tisdagar kl. 17 - 20

Plats: Föreningens lokaler på 
 Lindhultsgatan 23

Datum: 7/8, 4/9, 2/10, 23/10
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Autism och Aspergers syndrom 
i ett livsperspektiv
Med Margareta Kärnevik Måbrink, special-
lärare, handledare och samtalsterapeut som 
har mångårig erfarenhet av arbete med barn, 
ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, handledning till 
personal samt stödsamtal till föräldrar och 
personer med funktionsnedsättningar.

Under senare år har kunskapen och uppmärksamheten ökat när 
det gäller Autism och Aspergers syndrom. Och mycket återstår. 
Vad behöver vi veta? Hur kan vi förstå och bemöta personer 
som tänker och handlar på ett annorlunda sätt? 

Ur innehållet: Att känna igen. Ett annorlunda sätt att förstå. 
Hur kan vi ge stöd?

40 plus
Träffar för dig som har Aspergers syndrom/hfa 
och är 40 år eller äldre.

Tid: klockan 17.00-20.00, Plats: Föreningens lokaler på 
     Lindhultsgatan 23

För datum och anmälan kontakta föreningen.


