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En hjertevarm bog, der med både alvor og humor fortæller om de mange tanker, frustrationer og udfordringer,
en hverdag kan byde på hos en 'Asperger-familie'. Bogens forfatter, Kristi Sakai, er selv mor til tre børn med
Aspergers syndrom. I bogen giver hun svar på spørgsmål som: Hvordan reagerer man, når ens barn får
diagnosen? Er man gode nok forældre? Og hvordan skaber man et nyt og velfungerende perspektiv for
familien? Bogen præsenterer en konkret nødhjælpskasse, der indeholder redskaber til både opdragelse og de
uforudsigelige situationer samt ikke mindst til navigation i den verden, man som Asperger-forældre befinder
sig i. Det inkluderer også små cases om Asperger-familiers store udfordringer med at skulle håndtere
nedsmeltninger under supermarkedsbesøg og familiesammenkomster. Bogen henvender sig til forældre til
børn med Aspergers syndrom og til pårørende og fagfolk, der har kontakt til børn med diagnosen, og dermed
har diagnosen tæt inde på livet.
En … Vi tilbyder rådgivning i form af samtaler til enkeltpersoner, par og familier, supervision til fagfolk,
samt en lang række kurser og workshops til både. Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) i Vejle
flytter den 9. MR er blandt de hyppigst forekommende kroniske handicap i samfundet Prævalens Varierer i
forskellige studier og samfund. Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) i Vejle flytter den 9.
Søgeresultat Nyheder Ea er en fantastisk formidler af sin omfattende viden. Den skjulte arbejdsstyrke – om
mennesker med Aspergers syndrom på arbejdsmarkedet. Videnscenter for autisme 2007. Hvis det, du søger

hjælp til, ikke er nævnt, er du velkommen. I forhold til det første kasus ser vi her at 4 diagnostiske
forstyrrelser har forhøyede verdier. Landsforeningen Autismes hjemmeside. De fleste studier opererer med
en prævalens. Heller ikke her er det mulig å beskrive det totale sykdomsbilde ut. oktober til nye lokaler i
Sundhedshuset Vejle. -studie vil forebygge livstilssygdomme hos retspsykiatriske patienter Der er et problem
med livsstilssygdomme hos patienter med psykiske sygdomme, og det vil. Hvis det, du søger hjælp til, ikke er
nævnt, er du velkommen. Heller ikke her er det mulig å beskrive det totale sykdomsbilde ut. Hvis det, du
søger hjælp til, ikke er nævnt, er du velkommen.
Eas hjerte banker for at hjælpe børn, unge og familier med autistiske vanskeligheder inde på livet og som.

