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Stockholm 
Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B på Söder 

Välj EN av följande tider 2013: 

Fre 16/8, kl 13.00–16.00 

Fre 16/8, kl 18.00–21.00 
 

Utbildning för personal, klienter och anhöriga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personer med autismtillstånd filtrerar och upplever sinnesintryck 

annorlunda än de flesta människor. Överbelastning och starka intryck är vanliga 

problem som kan påverka personers liv. Samtidigt får de ofta inte lära sig att hantera 

sinnesintryck/perception effektivt, och att gilla sina sinnen. 

Utbildningen skapar processer för förbättring. Det blir mycket bilder, ljud, samtal och inspiration. 

Tyngdpunkten ligger på vuxna och ungdomar. Med kunskap om vilka situationer som ofta påverkar 

personer med asperger/autism kan man förebygga negativa konsekvenser. Ibland kan enkla knep göra 

stora förändringar för koncentrationsförmåga och välbefinnande. Ni kommer lära er nya tankesätt! 

Målgrupp är personal, aspergare, anhöriga och andra intresserade. Utbildningen passar bra både för 

nybörjare på ämnet eller som fördjupning. 

Arrangör är ASPI Utbildning AB. Företaget drivs helt av aspergare och utbildar om Aspergers 

syndrom och högfungerande autism (AS/HFA) i hela landet. Både egna arrangemang och på uppdrag. 

Utbildare är Torbjörn Andersson som har skrivit fler böcker i ämnet, och lärt sig av möten med 

närmare tusen vuxna svenskar med AS/HFA. Nu är han psykologstuderande, och hanterar många 

perceptions-utmaningar som aspergare. 

Boken Perceptionshantering vid Aspergers syndrom och autism ingår i priset. 

Anmäl via formulär på aspi.se eller e-post till info@aspi.se. 

Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Endast föranmälan. 

Pris: 450 kr + moms per person. Bok och fika ingår i priset. 

Mängdrabatt: 10 % vid minst 4 deltagare på samma faktura. 

Pris privatperson: 300 kr per person inkl moms. (Gäller begränsat antal 

platser för de som står för kostnaden helt själva, EJ förening/firma etc.) 

Frågor? E-posta till info@aspi.se eller ring 031 – 14 30 24. 

Det här infobladet får kopieras. Uppdaterad: 2013-07-15. 

 

 

Info och anmälan: 

aspi.se 


