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Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt

Ordförande har ordet:
Vem tar ansvar för livsperspektivet?
Ett återkommande tema när man pratar
om stöd till personer inom autismspektrat
är vikten av att jobba förebyggande och att
tänka långsiktigt. Är det verkligen så svårt
som man hade kunnat tro när man tittar
på olika stödinsatser i vårt samhälle?
Stödet man får genom livet har betydelse
för hur väl man klarar att bygga självkänsla och självförtroende vilket i sin tur ger
förutsättning för utveckling och motivation. Detta styr förmågan och modet att
hantera situationer som är nya eller svåra
att förstå. För en person inom autismspektrat kan dessa situationer vara många
under ett helt liv.
De myndigheter och verksamheter som har
i uppdrag att ge detta viktiga stöd är ofta
inte med under hela livet, utan bara delar
av det. Det gör att de oftast jobbar med
perspektiv på den period i livet som de är
delaktiga i. Deras mål för personen i behov
av stöd sätts endast utifrån den period i
livet som verksamheten/myndigheten är
aktuell för personen.
Tänk om målen istället sattes utifrån ett
livsperspektiv. De insatser som görs i t ex
skolan kan ha avgörande betydelse för hur
man hanterar sitt kommande vuxenliv och
förhoppningsvis arbetsliv. Då kunde ett av
skolans mål vara att eleven tryggas i sin
egen person och skapar motivation för att
lära sig nya saker och utvecklas utifrån
sina egna förutsättningar.
Om man hade jobbat utifrån ett livsperspektiv, hade även ett gruppboende eller
en daglig verksamhet kunnat sätta mål för
hur man kan öka självkänsla och självförtroende att klara av livet utanför boendet

och den dagliga verksamheten. Utifrån
sådana mål hade det sedan varit enkelt att
se vilken profil som är lämplig för personal
till sagda verksamheter.
Om man hade jobbat utifrån ett livsperspektiv hade det varit självklart att jobba
förebyggande och att tänka långsiktigt.
Då hade det inte varit så svårt att se vilka
stödinsatser som krävs och hur de skall
vara utformade. Då hade man till och med
kunnat budgetera med framförhållning
och inte bara släcka bränder i efterhand.
Jag har förhoppningen att vi tillsammans
kan hjälpas åt att jobba utifrån ett livsperspektiv och påminna de som behöver
påminnas om varför det är så viktigt att
göra just detta.
Göteborg den 12 september 2012

Annika Lindström
Ordförande
Autism & Aspergerföreningen
Distrikt Göteborg
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Dragspelet på tåget
Sommaren 1975 åkte mamma och jag tåg
från Zagreb till Knin i Jugoslavien (den
delen som är nuvarande Kroatien) för att
hälsa på släkt och vänner. Ett par glada
killar med ett dragspel klev på och satte sig
i vår kupé. Jag var bara fem och ett halvt
år gammal och undrade med lika delar oro
som förväntan: vad kommer nu att ske?
Mamma hade inget emot att killarna satt
i vår kupe och strax började en av dem
spela dragspel. Det lät riktigt fint - men
plötsligt började den andre killen att tjuta
med exakt samma frekvens och ljudstyrka
som när mamma drömmer mardrömmar!
Eget rum fick jag nämligen inte förrän
1976 då vi flyttade till L:a Grevegårdsvägen 31 och jag plågades ju på den tiden
ofta själv av mardrömmar, framförallt
om ell, enorma U-formade klippvarelser
som förstenar allt i sin väg, och även jag
kunde vakna vilt skrikande. Jag blev jätterädd - inte för killen, men för ljudet - och
mamma klappade mig lugnande på axeln
och sa att han sjunger en fin sång. Men
vad var det för ologisk information?! Här
sitter killen och förstör den fina dragspelsmusiken med sitt oväsen och mamma
kallar det för sång! För att på stopp på det
ropade jag ”Stani, stani!” (stani betyder
”stopp, stanna” på serbokroatiska) till
killen som sjöng så att han skulle sluta
upp med det där; jag var tvungen att höja
rösten så att han skulle höra. Men han
lyssnade inte, utan fortsatte med att yla.
Mamma sa återigen att han sjunger fint,
men jag kontrade med att det gör han inte
alls! En gång till ropade jag (med betydligt
högre röst, mamma tyckte att jag skrek)
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”Stani, stani!” till killen så att han skulle
sluta sjunga, vilket han inte gjorde, och
det gjorde mig rasande, eftersom jag alltid
har avskytt folk som låtsas om att jag inte
finns. Jag flög på sångaren och pucklade
på honom med mina små knytnävar, men
mamma tog tag i mig och lyfte bort mig.
Musiken tystnade tvärt och killarna flydde
ut ur kupén. Men jag ville att killen med
dragspelet skulle stanna kvar och ropade
efter honom: ”Stani, stani!” Men killarna
var borta och nu var mamma jättearg och
gav mig smisk på stjärten med handflatan
där i kupén.
Först femton år senare kunde jag förklara
för mamma vad som hade hänt i den där
kupén, eftersom hon inte kunde bli klok
på varför jag hade blivit helfnoskig på
tåget till Knin och därför aldrig glömt
”stani-stani”-händelsen. Och jag glömde
det inte heller, eftersom jag hade fått stryk
för att killen tyckte att det var ball att
vråla som min mamma i sömnen när hon
drömde att hon blev jagad av mördare
eller såg ett brinnande huvud i spisen. Det
var ju killens fel, inte mitt! Han skulle ju
ha slutat upp med att tjuta när jag bad
honom sluta! Jag kände mig orättvist behandlad. Och en lång tid var jag rädd för
folk som spelade dragspel - tänk om jag
skulle få smisk igen, bara för att jag ville
lyssna på det utan störande ljud? Först när
jag var i skolåldern kunde jag börja njuta
av dragspelsmusik igen och så småningom
även med sång; det började med skön musik av Evert Taube ...
Fil. mag. Sandra Petojevic (aspergare)

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt

Illustration från trilogin ”Maktens tiaror” skriven av fil. mag. Sandra Petojevic (aspergare):
På ett ell i Mögalirträsket står kung Nikoforaz med Osårbarhetens tiara.

Nu öppnar vi verksamhet i Göteborg!
Misa startade 1994 och ﬁnns i Stockholm, Södertälje, Skåne, Uppsala, Västerås och nu
också i Göteborg.
Vi erbjuder arbetsinriktad daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL.
Vi vet att personer med funktionsnedsättning kan delta i arbetslivet med rätt stöd!

”Jag började jobba på en 4H gård,
för det enda jag ville var att arbeta
med djur. Jag arbetade nio till halv
elva, två dagar i veckan. Det är inte
så mycket, men det är mycket för
mig. ” Malin Eriksson

Misa Göteborg, Västra Hamngatan 24-26, 403 15 Göteborg, 031 - 380 99 00, goteborg@misa.se, www.misa.se

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt
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Autism- och Aspergerförbundets rikskonferens 2012
Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7 i Linköping den 6-7 november
Missa inte Autism- och Aspergförbundets rikskonferens som hålls i Linköping i
år. Årets konferens har temat ”Ung med
autism eller Aspergers syndrom - att rusta
för livet”. Föreläsare är bl a Peter Vermeulen som kommer prata om ungdomar med
autismspektrumtillstånd och sexualitet,
Lotta Abrahamsson som kommer prata relationer i tonåren, Svenny Kopp som ställer sig frågan ”Har kunskapen om flickor
med autism blivit bättre?” och förbundets
egna ordförande Eva Nordin-Olson som
pratar om autism + utvecklingsstörning
och pubertet.
För att anmäla dig och få mer information,
gå in på: www.autism.se

HSO Göteborg Barn i Fokus tema funktionsnedsättning
Dahlheimers hus i Göteborg den 8 november 2012 mellan kl.14.00 till ca kl. 20.00
Välkommen till en temadag kring barn och
funktionsnedsättning på Dalheimers hus.
Konferensen är ett samarbete mellan HSO
Göteborg, Dalheimers hus – Social resursförvaltning/Göteborgs stad, Passalen och
Länsstyrelsen i Västra Götaland. Det blir
många spännande seminarier under dagen.
Passalen ser till att detta också blir en
dag med lek och äventyr för barnen. Välj
mellan vattenlek med möjlighet att segla
i husets bassäng eller musikäventyr i vårt
bibliotek på entréplanet. Varför inte pröva
på båda sakerna!
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Varmt välkomna!
För att anmäla dig och få mer information,
gå in på: www.gbghso.se
Telefon: 031-24 03 03
Mail: info@gbg.hso.se

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt

Träffgrupp
För vuxna med Asperger/hfa
Den som vill kan följa med ut och äta
efteråt (efter kl.17.00) t ex på pizzeria.
Tid: Lördagar klockan 13.00-17.00
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23.
Träffar: 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12
och 15/12
Föranmälan behövs inte.

Öppet Hus
Träffar för alla medlemmar ca en gång i
månaden.

OBS! Datum kan komma att ändras.
Datumen finns även på föreningens
hemsida. Du kan också ringa föreningen
för mer information.

Tid: Tisdagar klockan 17.00-20.00

Om du har frågor kontakta:
Cassandra på mobil 073- 763 27 09,
det går bra att sms:a om man vill.
Mail: as.traffgrupp@gmail.com

Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23.

40 plus
Träffar för dig som har Aspergers
syndrom/hfa och är 40 år eller äldre.
Vi är en grupp med personer som är 40 år
eller äldre med Aspergers syndrom/högfungerande autism (hfa) som träffas cirka
1 gång i månaden. Vi pratar med varandra
och ibland har vi inbjudna gäster. I våra
samtal finns det humor, allvar, empati och
kunskap som vi delar med oss av.
Någon gång om året gör vi en utflykt tillsammans. Det är trevligt om vi blir fler. Du
är välkommen att höra av dig till föreningen om du är intresserad eller vill veta mer.
Tid: klockan 17.00-20.00
Datum: 16/10, 28/11 och 20/12
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23.

Datum: 2/10, 23/10, 27/11 och 18/12
Föranmälan behövs inte.

Drop In dagtid
Alla medlemmar som vill besöka kansliet
är välkomna att ta en fika, spela spel
(kortspel och schack mm), ta en promenad
(om det är bra väder) med mera.
Torsdagen den 6 september var det nystart
för Drop In torsdag. Vi är tre värdar på
plats med och utan Aspergers syndrom/
autism. Vi planerar att under hösten ha
en del enklare aktiviteter och tar tacksamt
emot förslag.
Hälsningar Tomas, Leif och Ulla
Tid: Torsdagar 10.00-12.00
Föranmälan behövs inte.
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23.
För aktuell information om platser,
tider och datum gå in på hemsidan:
www.autism.se/goteborg.

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt

7

Fika med snack

Föräldragrupp små barn

Träffar för föräldrar till barn i åldern
upp till 12 år.

Nystartad grupp för föräldrar till små barn.

För mer information kontakta
Åsa på aasaelmgart@hotmail.com.

Vill du veta mer eller är intresserad av att
delta kontakta Fanny Pilo på fanny@pilo.se

Föräldragrupp barn
upp till 12 år
Träff för föräldrar till barn med autism/Aspergers syndrom i åldern upp till 12 år.
Tid: klockan 18.30 - 20.30
Datum: 8/10, 5/11 och 3/12
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23.
Bild: Piyachok Thawornmat / FreeDigitalPhotos.net

Föräldragrupp vuxna

För mer information kontakta Maria
Loustalot-Forest på mariaforest@gmail.com

För föräldrar till vuxna som bor i egen
lägenhet eller är på väg att flytta.

Träff för nya medlemmar

Tid: klockan 18.30 - 20.30

Välkommen till träff för nya medlemmar.
Vi informerar om föreningen, berättar om
kommande aktiviteter och ger litteraturtips.
Detta är ett bra tillfälle att träffa andra nya
medlemmar och knyta kontakter.

Datum: 1/10 och 13/11
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23.
För mer information kontakta Yvonne på:
ennovy_65@hotmail.com

Med på träffen är Margareta Kärnevik
Måbrink, Camilla Dahlin, Annika
Lindström och Ulla Adolfsson.

Föräldragrupp tonår

Tid: klockan 18.00 - 20.00

För föräldrar till barn i tonåren.

Datum: tisdagen den 4 december

Tid: klockan 18.30 - 20.30

Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23.

Datum: se www.autism.se/goteborg för
uppdateringar
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23.
För mer information kontakta Britt-Marie
på: brittmarie.mardstedt@gmail.com
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OBS! Gäller alla aktiviteter på sidan!
Anmälan till föreningen på
mail: goteborg@autism.se eller
telefon: 073 -822 30 03.

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt

Föreläsningar i samverkan med:
För anmälan till föreläsningarna kontakta föreningen.

Autism och Aspergers syndrom i ett
livsperspektiv
Med Margareta Kärnevik Måbrink, speciallärare, handledare och
samtalsterapeut med mångårig erfarenhet av barn, ungdomar och
vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har stor
erfarenhet av handledning av personal samt samtalsstöd till
föräldrar och personer med funktionsnedsättningar.
Under senare år har kunskapen och uppmärksamheten ökat när det
gäller autism och Aspergers syndrom. Och mycket återstår. Hur kan vi förstå och bemöta
personer som tänker och handlar på ett annorlunda sätt? Vad behöver vi veta?
Tisdag den 9 oktober
Detta är en återkommande föreläsning.
Kan du inte delta denna gången, håll
utkik efter nya datum på vår hemsida!
www.autism.se/goteborg

Tid: klockan 13.30-17.00
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23.
Pris: 350 kr inkl dokumentation och fika

Uppföljning av förskolebarn med
autismspektrumtillstånd som fått tidiga insatser
Med Elisabeth Fernell, barnneurolog/barnhabiliteringsläkare och som
nu arbetar i ett utvecklingsneurologiskt team vid Skaraborgs sjukhus,
Mariestad. Hon är också professor i Barn- och ungdomspsykiatri vid
Gillbergcentrum, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Inom habiliteringen i Stockholms län har ca 200 barn med autismspektrumtillstånd följts under en 2-årsperiod under vilken olika typer av
insatser givits. Alla insatser har varit baserade på tillämpad beteendeanalys (TBA), (amerikansk benämning Applied Behavior Analysis, ABA), men med olika intensitet. Ungefär
hälften av barnen har fått s.k. intensiva insatser under 15 timmar, 25-30 timmar eller
30-40 timmar per vecka medan övriga fått s.k. riktade insatser, utifrån vad som bedömts
angeläget att träna. Också dessa har haft sin grund i TBA/ABA. Barnen har följts upp av
en forskningsgrupp, bestående av psykolog, logoped och läkare. Olika funktionsbedömningar har gjorts och barnen har också bedömts avseende medicinska faktorer. Resultaten från studien finns publicerade. Under kvällen kommer studien vad gäller metoder och
resultat att tas upp.
Onsdag den 14 november
Plats: Föreningens lokaler på
Tid: klockan 18.00-20.00
Lindhultsgatan 23.
Pris: 100 kr
Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt

9

Kansliet
Autism- och Aspergerföreningen
Distrikt Göteborg
Lindhultsgatan 23
416 74 GÖTEBORG

På kansliet arbetar Ulla
Adolfsson, föreningskonsulent.

Telefon: 073 -822 30 03
E-post: goteborg@autism.se
Hemsida: www.autism.se/goteborg

Tyvärr har hon inte
alltid möjlighet att
svara i telefon. På kansliet finns endast en
anställd. Tala in ett meddelande. Kom ihåg
att lämna ditt telefonnummer.

Plusgiro: 66 97 58-5
Bankgiro: 5339-3500
Till föreningens aktiviteter finns ett begränsat antal platser. Anmälan kan göras
per e-post eller telefon, (gäller ej öppet hus
och drop in).
På föreningens hemsida kan du läsa mer.
Där finns information om förändringar,
ändrad lokal och om det är fullsatt eller
inställt.

Det kan dröja innan du blir uppringd eller
får svar på e-post. Har du inte hört något
på 2 veckor kontakta föreningen igen.

För er som vill ha information från föreningen via e-post, var vänlig maila er
e-post adress till: goteborg@autism.se
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Eldorado

erbjuder aktivitet, kunskap
och kultur för
göteborgare med
intellektuella
funktionsnedsättningar.
Plats: Omvägen 2G,
Kallebäck

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt

VÅRA SPONSORER:

O’TOOLE KBT
KOGNITIV BETEENDE TERAPI

Margareta Kärnevik Måbrink
Utbildning - Handledning - Samtalsterapi

Om ni är intresserade
av att delta i enkäter
eller intervjuer från
studerande ...
...hör av er till kansliet, så
kontaktar vi er!

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.

Konferens - NPF barn och ungdomar
– kunskap, insikt och samverkan
Folkets Hus, Järntorget i Göteborg den 31 okt-1 november 2012
Tack vare stöd från socialstyrelsen har
projektet nu möjlighet att bjuda in till en
fortsättning på föreläsningsserien under
2012. Arrangörer: Göteborgs stad, BUP,
BNK, Barn- och ungdomshabiliteringen,
OCD-föreningen Ananke, Autism och
Aspergerföreningen, Attention.
Syftet med föreläsningsserien är att öka
förståelsen för barn och ungdomar med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Vi vill skapa möjligheter och förutsättningar för beslutsfattande personal i kommunen och inom hälso- och sjukvården att
fördjupa sig i intentionerna med Västbus
riktlinjer. Fokus kommer att vara samverkan och kunskap om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, samt vilka möjliga

metoder det finns för att möta individens
behov. Förhoppningen är att framtida
beslut för barn och ungdomar kan grunda
sig på en bredare kunskapsbas om vad det
kan innebära att ha en funktionsnedsättning, samt vilka metoder som kan vara bra
att använda när man ska ge råd, stöd och
bistånd.
OBS! Glöm inte
att anmäla dig!

För att anmäla dig och få mer information,
gå in på: www.goteborg.se/efus och klicka
på projektnamnet längst ner på sidan.
Projektledare är Marie Schedin
Telefon: 031-365 82 16
marie.schedin@majornalinne.goteborg.se

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt
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T 20 40 plus 17-20

S 20
M 21

F 23

S 23 4:E ADVENT

O 23

L 24

M 24 JULAFTON

T 25

S 25

T 25 JULDAGEN

F 26

M 26

L 27

T 27

O 21

T 23 Öppet

O 24

43

Hus 17-20

S 28
M 29
T 30
O 31

44

T 22

L 22

O 28 40 plus 17-20
T 29

F 30

52

T 24
F 25
L 26

T 27

S 27

F 28

M 28

L 29

T 29

S 30
M 31 NYÅRSAFTON

4

T 22

48 O 26 ANNANDAG JUL

Öppet Hus 17-20

3

O 16
51

F 21 Kansliet stänger för jul

S 21

M 22

2

T 10

T 13 LUCIA

T 16 40 plus 17-20

O 17

50

46 O 12

O 14 Föreläsning

3

S

M 10 NOBELDAGEN

F 12

M 15

JANUARI

1 Träffgrupp

O 30
1

T 31

Autism & Aspergerföreningen
Distrikt Göteborg
Lindhultsgatan 23 • 416 74 GÖTEBORG
Telefon: 073 - 822 30 03 • E-post: goteborg@autism.se
www.autism.se/goteborg
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