Tips för ”Stöd och service”
Förslag på hemsidor:
www.habilitering.nu
www.mfd.se
www.hi.se
www.hjalpmedelstorget.se

Förslag på litteratur/film:
Boendestödsboken - vuxna med autismspektrumtillstånd
av Anna Sjölund & Susanne Bejerot.
Boken är ett praktiskt verktyg för personal som arbetar med vuxna
personer med autismspektrumtillstånd. Den ska ses som en vägledning.
Kan beställas från Riksföreningen Autisms hemsida www.autism.se
För din skull, för min skull eller för skams skull?
Om LSS och bemötande
av Barbro Lewin
Boken handlar om LSS värdegrund och hur man kan tänka kring den. Den
sig främst till utbildningar inom socialt arbete och omvårdnad, samt till
personal i LSS-verksamhet. Studentlitteratur Kan beställas via Adlibris
www.adlibris.se
Jag vill ha blå läsk - en film
Filmen handlar om fem barn och ungdomar med autism på olika
utvecklingsnivåer och hur man kan stimulera och lära ut spontan
bildkommunikation. Den visar hur man kan öka kunskapen om
kommunikationsträning och framför allt betydelsen av bilden som ett sätt
att öka och uppmuntra elever med autism att också kommunicera till oss.
Kan beställas från Riksföreningen Autisms hemsida www.autism.se
Jobba som personlig assistent
av Carola Lindström
Det här är en bok för den som är eller ska bli personlig assistent. Yrket är
omväxlande och roligt, men kan också vara svårt. Det är ofta ett fritt och
varierande arbete, vilket ställer stora krav på lyhördhet och flexibilitet. Den
här boken är till för att ge värdefull vägledning och att underlätta det
dagliga arbetet. Kan beställas från Adlibris www.adlibris.se
Ninjnakoll
Filmen är ett läromedel om vad det innebär att ha en utvecklingsstörning.
Ninjakoll är resultatet av ett samarbete mellan FUB:s Stiftelse ala,
Riksförbundet FUB och U.N.G (Ungdom, Nätverk. Grupp), en enhet inom
habiliteringen i Stockholms läns landsting.
Beställs via FUBs hemsida www.fub.se

Vardagshälp
-exempel på produkter som kan vara till hjälp att klara vardagen
I den här broschyren får du exempel på produkter som kan vara till hjälp för
att klara av vardagen. Produkterna i broschyren kallas kognitiva hjälpmedel
och kan underlätta bland annat planering.
Beställs från Hjälpmedelsinstitutet (HI) hemsida www.hi.se

Tips på länkar med mer info:
Om att städa
www.trollreda.nu/stadboken.html
Lättlagad mat
www.trollreda.nu/kok.html
Om källsortering
www.miljoportalen.se/bo-leva/varor/kaellsortera-efter-men-taenk-foere

Förslag på diskussionsfrågor:
Vardagskontakter
 Har någon av brukarna på enheten god man eller förvaltare? Vilket/vilka uppdrag har de?
 Har någon brukare behov av att vi samordnar våra insatser med en annan huvudman som
till exempel vårdcentral, psykiatri, habilitering?
Vardagsstöd







På vilket sätt är brukarna delaktiga i inköp av mat?
Påverkar vi vilken mat brukarna köper?
På vilket sätt är brukarna delaktiga i tillagning av mat? Används kognitiva hjälpmedel?
Hur kan brukarna själva ta reda på vad som ska hända under dagen och veckan?
Hur kan brukarna påverka innehållet på dagen?
På vilket sätt kan brukarna sköta tvätt och städ själv? Kan vi stötta dem att bli mer
självständiga?

