
Habilitering 
för barn med 
funktionsnedsättningar
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Vad är habilitering?
Det är lätt att blanda ihop habilitering med rehabilitering. 
Vad är egentligen skillnaden?

Habilitering riktar sig till personer med medfödda och oftast livslånga 
funktionsnedsättningar, eller funktionsnedsättningar som uppstått i 
tidig ålder. Habiliteringen ska förebygga och minska de svårigheter som 
funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet. Habilitering betyder 
”utveckla ny förmåga”.

Rehabilitering däremot syftar till att återfå sin funktionsförmåga efter till 
exempel en olycka eller en sjukdom.
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Att underlätta vardagen
Handikapp & Habilitering är en verksamhet inom Stockholms 
läns landsting. Till oss kommer barn som har omfattande 
funktionsnedsättningar, oftast medfödda och livslånga. Funktions
nedsättningen kan påverka barnens förmåga att röra sig och 
att tolka och förstå sin omgivning. Barnen kan ha svårt för att 
kommunicera, och att träffa och umgås med andra barn.  
Funktionsnedsättningen kan påverka hela familjens vardag och 
livsmiljö. Målet för vårt arbete är att underlätta vardagen och  
skapa förutsättningar för delaktighet i samhället.

Vi arbetar för att livssituationen för barnen, deras familjer och 
nätverk ska bli så bra som möjligt. Vi ger råd, stöd och behandling 
för att främja fysiskt och psykiskt välbefinnande hos barnen och 
deras familjer. Hur hindrande funktionsnedsättningen blir, beror 
också på den miljö som barnen vistas i. Våra insatser planeras 
därför med hänsyn till omgivningen. 

Behandlingen ska motverka de problem som barnen har av sin 
funktionsnedsättning, och förebygga så att de inte får andra 
svårigheter. Den ska också lyfta fram barnens styrkor och 
möjligheter. Behandlingen kan bland annat hjälpa barnen att 
bibehålla och utveckla
	 •	motorisk,	psykologisk,	språklig	och	social	förmåga,
	 •	kommunikation,
	 •	lek	och	samspel.

Vi arbetar även för att vardagsmiljön runt barnen ska vara så bra 
som möjligt, en miljö som är anpassad efter barnens förutsättningar 
och behov. Vi ger därför barnen, deras familjer och nätverk råd och 
stöd, bland annat genom:
	 •	information	om	funktionsnedsättningen,
	 •	utprovning	av	hjälpmedel,
	 •	information	inför	bostadsanpassning	och	annan	miljöanpassning.
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Familjerna kan dessutom få stöd i form av:
	 •	rådgivning	och	utbildning	i	att	stimulera	barnets	utveckling,
	 •	information	och	utbildning	om	funktionsnedsättningens		 	

 konsekvenser,
	 •	samtalsstöd,
	 •	information	och	utbildning	om	samhällets	service,
	 •	information	om	intresseorganisationer	och	kontakt	med	 

 andra familjer.

Vi samarbetar även med andra myndigheter, organisationer och 
verksamheter, i samråd med barn och familj. Vi kan exempelvis 
vara ett stöd för förskolan och skolan genom att:
	 •	informera	om	funktionsnedsättningen,
	 •	ge	råd	om	hur	de	kan	stimulera	barnets	utveckling,
	 •	hjälpa	till	att	anpassa	aktiviteter	och	miljöer	så	att	de	passar		 	

 barnets behov.
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Habiliteringscenter och habiliteringsteam
Handikapp & Habilitering driver habiliteringscenter och 
habiliteringsteam för barn i hela Stockholms län. 

Vid habiliteringscentren och habiliteringsteamen tar vi emot barn 
med olika funktionsnedsättningar, till exempel:
	 •	utvecklingsstörning,
	 •	rörelsehinder,	
	 •	autism,	Aspergers	syndrom	och	andra	autismliknande	tillstånd,
	 •	ADHD,
	 •	dövblindhet/grav	syn-	och	hörselnedsättning,
	 •	flera	och	omfattande	funktionsnedsättningar.

Här arbetar sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, 
specialpedagoger, kuratorer och psykologer. Vi arbetar 
tillsammans utifrån ett medicinskt, psykologiskt, socialt och 
pedagogiskt synsätt. Läkare vid sjukhusens barnkliniker 
medverkar regelbundet som konsulter på habiliteringscentren.

Tillsammans med barnen och deras familjer kartlägger vi 
behoven och önskemålen. Vi föreslår åtgärder för de problem som 
funktionsnedsättningen medför och sammanfattar dem och de 
möjligheter som barnet har i en habiliteringsplan. Det går att få 
behandlingen enskilt eller i grupp, på habiliteringscentret eller i 
närmiljön. Ibland kan det bli aktuellt med kompletterande insatser 
vid	Länscentret.	På	Länscentret	finns	flertalet	av	de	specialiserade	
och länsövergripande verksamheterna inom Handikapp & 
Habilitering.

Några habiliteringscenter och habiliteringsteam är inriktade på 
en viss funktionsnedsättning. Här kan utbudet av råd, stöd och 
behandling ha en annan utformning och ibland ha mer fokus på 
stöd till familjen.
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All	personal	på	habiliteringscentren	och	habiliteringsteamen	har	
tystnadsplikt	och	är	skyldiga	att	föra	journal.	Alla	insatser	är	
kostnadsfria. För att få komma till oss behövs i allmänhet remiss från 
en läkare. Föräldrarna kan även själva ansöka om insatser  
om barnet genomgått neuropsykiatrisk utredning eller motsvarande.

Habiliteringscenter för barn
Det finns tio habiliteringscenter som tar emot barn upp till 15 år med 
utvecklingsstörning, rörelsehinder, motoriska utvecklingsavvikelser 
samt	flerfunktionsnedsättning.	Hit	kommer	även	barn	med	andra	
funktionsnedsättningar som gör att de behöver extra mycket stöd och 
service. Vi ger även psykosocialt stöd till föräldrar som har barn med 
svårbehandlad epilepsi och grava språkstörningar. 

Habiliteringscentren har geografiska upptagningsområden. När 
barnen fyller 16 år är de välkomna till habiliteringscenter för ungdomar 
och vuxna. Fyra av habiliteringscentren tar emot alla åldrar. 

ADHD-center 
ADHD-center	erbjuder	information,	rådgivning,	utbildningar,	
gruppverksamhet och andra stödinsatser till föräldrar och andra 

närstående samt till barn, ungdomar och unga 
vuxna	med	diagnosen	ADHD.

Du ansöker själv om insatser hos oss och 
behöver ingen remiss.

Autismcenter och Aspergercenter 
Det finns tre habiliteringscenter som är 
specialiserade på barn och ungdomar med 
autism och andra autismliknande tillstånd.
Autismcenter	för	små	barn	tar	emot	barn	med	
autism	eller	Aspergers	syndrom	upp	till	sex	
års ålder. Här satsar vi framför allt på tidiga, 
intensiva insatser och har hela länet som 
upptagningsområde.

På	Autismcenter	för	barn	och	ungdom	ger	
vi insatser till barn och ungdomar i åldern 
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717 år med diagnoserna autism och utvecklingsstörning. Vi 
ger även råd och stöd till anhöriga. Förutom individuellt stöd 
ges även behandlingsinsatser i grupp. Det kan vara barn eller 
ungdomsgrupper, föräldrautbildningar och temakvällar.

På	Aspergercenter	ger	vi	stöd	till	föräldrar	och	andra	närstående	
till	barn	och	ungdomar	med	Aspergers	syndrom	eller	högfungerande	
autism,	oftast	i	grupp.	Barn	som	har	Aspergers	syndrom	har	
inget begåvningshandikapp, men kan ha svårt att kommunicera 
och samspela med andra i sin omgivning. För att de ska få en 
fungerande vardag är det viktigt att familjen har kunskaper om 
funktionsnedsättningen och hur de ska hantera och stödja barnet. 
 
Habilitering vid fyra skolor
Vi driver habiliteringsenheter vid fyra grundskolor i länet 
som är anpassade för barn med omfattande rörelsehinder. 

”Vi har haft kontakt med habiliteringscentret i 12 år, sedan vår dotter Elin 
föddes. Vi fick redan på BB beskedet att hon hade Downs syndrom och 
dessutom ett komplicerat hjärtfel. Det var en tung och påfrestande tid för 
både Elin, hennes tre äldre syskon och oss själva.

Sjukhuset remitterade oss till habiliteringen och vi hade flera samtal 
med kuratorn under det första året. Vi fick framför allt stöd att orka 
med vår nya livssituation, men även information och praktisk hjälp när vi 
behövde det. Vi fick även stödsamtal vid Kris- och samtalsmottagningen.

En logoped på habiliteringscentret visade hur vi skulle stimulera Elin för 
att hennes språk skulle kunna utvecklas på bästa sätt. Och sjukgymnasten 
visade oss hur vi skulle göra för att undvika felställningar. Både vi och 
personalen på dagis fick goda råd av specialpedagogen. Hon visade hur 
Elin kunde aktiveras och faktiskt lära sig hur man kan leka tillsammans 
med andra barn.

Numera är kontakten med habiliteringscentret ganska gles eftersom vår 
tillvaro har stabiliserats och Elin går i särskolans träningsklass. Där får hon 
den stimulans hon behöver. Vi vet att vi kan kontakta habiliteringscentret 
när det dyker upp problem och det känns bra.” 

AnnA-MAriA ocH JoHAn, MeD Dottern elin, 12 år, BerÄttAr:
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Habiliteringsenheterna erbjuder råd, stöd och behandling under 
skoltid. Vi finns på plats i skolan och arbetar i nära kontakt med 
personalen. Vi finns vid följande skolor:
	 •	Skanskvarns	låg-	och	mellanstadieskola
	 •	Österholms	högstadieskola
	 •	Råsunda	låg-	och	mellanstadieskola
	 •	Djupdalsskolans	mellan-	och	högstadieskola	(lokaliserad	 

 i Sollentuna International School). 

Dövblindteamet
Dövblindteamet är en länsövergripande verksamhet som vänder sig 
till barn, ungdomar och vuxna personer med kombinerad syn och 
hörselnedsättning/dövblindhet.	Teamet	ger	råd	och	stöd	samt	viss	
träning och behandling. 

”Jag har haft kontakt med barnklinik och habiliteringscenter och ett 
otal andra specialister alltsedan Sebastian föddes 2 månader för tidigt 
för 6 år sen. Han hade många bekymmer redan från början. Utöver 
kramper och problem med att äta hade han stora svårigheter att röra 
sig och utvecklingen har gått mycket långsamt. Sjukgymnasten på 
habiliteringscentret har följt honom och behandlat honom på olika sätt 
för att få honom att hitta rätt rörelsemönster. Jag har lärt mig mycket av 
henne om den motoriska utvecklingen. 

Arbetsterapeuten är också inkopplad och har ordnat med rullstolar, 
en stol att ha vid matbordet och en del mindre hjälpmedel för att han 
ska kunna äta själv och klä på sig. Vi har också fått bostadsanpassning 
hemma, så att han lättare ska kunna ta sig fram på egen hand inomhus.

Som om detta inte vore nog har han också stora problem med att 
uttrycka sig. Logopeden, som hjälpte oss med matningen när han var 
liten, har försökt att hitta lämpliga kommunikationssätt, men det har 
verkligen inte varit lätt. Bilder är det som fungerar bäst. 

Nu ska Sebastian på kommunikationsutredning på Länscentret och då 
hoppas jag att vi ska få ännu fler råd därifrån. Sebastian brukar även gå 
till Korallen på Länscentret, antingen med mig eller med sin personliga 
assistent. Han älskar bollhavet och även att studsa på luftkudden.”

PernillA, MAMMA till SeBAStiAn, 6 år, BerÄttAr:
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På Dövblindteamet utgår vi från varje barns specifika 
förutsättningar, resurser och behov. Tillsammans med barnet 
och er föräldrar ser vi vilka insatser som behövs och hur de kan 
samordnas.

Kompletterande habilitering
Flera länsövergripande och specialiserade verksamheter 
kompletterar habiliteringscentren. Flertalet av dessa verksamheter 
finns samlade på Länscentret.

Datateket
Datateket är till för barn och ungdomar, 018 år, med 
funktionsnedsättning och som ännu inte lärt sig läsa och skriva. 
Hos oss kan barn och ungdomar få möjlighet att, tillsammans med 
sina föräldrar, leka och lära vid datorn utifrån sin utvecklingsnivå. 
På Datateket kan man bland annat hyra datorutrustning, låna 
programvara eller bara komma för att få information.

Händelseriket Korallen
Korallen är ett så kallat händelserike för barn med omfattande 
funktionsnedsättningar. Här får de uppleva en spännande miljö 
som väcker nyfikenhet, ger härliga upplevelser och stimulerar till 
både aktivitet, avspänning, samspel och god samvaro. Barnen 
får möjlighet att använda sin kropp och sina sinnen utifrån sina 
egna	förutsättningar.	Det	finns	flera	rum	med	upplevelser	för	alla	
sinnen.

Korallen är även en mötesplats där barnen möter andra barn, 
och där föräldrar och assistenter träffas och delar med sig av sina 
erfarenheter. Det behövs ingen remiss för att komma till Korallen 
utan det går bra att kontakta oss direkt.
 
idétorget
På IdéTorget kan du titta, prova och få information och råd 
om datorteknik och tekniska anpassningar för personer med 
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funktionsnedsättning. Vår målsättning är att vi ska göra 
kunskapen inom området datorbaserat stöd så tillgänglig som 
möjligt för alla som är intresserade. Till IdéTorget kan alla komma 
för att få inspiration och idéer. Du behöver inte boka tid, utan är 
välkommen på våra öppettider.

Klara Mera – center för kognitivt stöd
Klara Mera är ett kunskapscenter för kognitivt stöd. Vi arbetar 
med information och utbildning och vänder oss till personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar. 

Kognitivt stöd är allt som gör det lättare att förstå, minnas, 
tänka, välja, planera och hantera tid. I vår visningslägenhet kan du 
se och prova hjälpmedel och användbara produkter som kan göra 
det lättare för dig att klara vardagen.  Det finns också tips och 
idéer på vad du kan göra själv för att få ordning och struktur. 

Vi hjälper bland annat till med rådgivning och att utveckla 
metoder och hjälpmedel för kognitivt stöd.

Du	kan	komma	till	Klara	Mera	på	Öppet	Hus	eller	boka	en	egen	
tid via arbetsterapeut eller logoped på ditt habiliteringscenter. Även 
anhöriga och personal är välkomna till Klara Mera. 

Kommunikationsenheten
Till Kommunikationsenheten kommer barn som på grund av 
flerfunktionsnedsättning	har	svårt	att	kommunicera.	Vi	utreder	
hur de som saknar tal ska kunna förmedla vad de vill och behöver. 
Med lekens hjälp försöker vi förstå på vilken nivå och på vilket sätt 
kommunikationen kan ske.

Under en och en halv vecka utreder och kartlägger vi förutsätt
ningar, behov och möjligheter. Föräldrar, assistenter och personal 
från habiliteringscenter, skola eller förskola deltar under hela eller 
delar av utredningen. För att komma till Kommunikationsenheten 
krävs en intresseanmälan via barnets habiliteringscenter.

Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
Att	vara	nära	anhörig	till	en	person	med	bestående	funktions-
nedsättningar kan innebära stora påfrestningar och ibland kan 
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man behöva psykologiskt stöd. Kris och samtalsmottagningen 
ger kvalificerat psykologiskt stöd till föräldrar och andra anhöriga 
till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi 
kompletterar det anhörigstöd som habiliteringscentren erbjuder. 
Vi erbjuder stödsamtal och kristerapi, men även mer bearbetande 
samtal hos erfarna psykoterapeuter. Det går både att komma hit på 
egen hand eller tillsammans med någon närstående.

Det behövs ingen remiss för att komma till Kris och samtals
mottagningen, utan det går bra att kontakta oss direkt. 

Puffa Ungdom & Postoperativa behandlingsenheten 
Puffa Ungdom är till för dig som är mellan 1325 år och har ett 
rörelsehinder. Vi har redskap och maskiner som tränar alla delar 
av kroppen. Vi som jobbar i träningscentret har egna rörelsehinder. 
På vårt träningscenter kan du träna själv eller i grupp tillsammans 
med andra ungdomar. Det är du som bestämmer och därför blir 
träningen rolig. Träningen är också ett bra sätt att träffa andra 
ungdomar.

Postoperativa behandlingsenheten erbjuder extra träning för 
barn och ungdomar som genomgått neuroortopedisk operation. 
Vi tar emot barn och ungdomar från 318 år som får insatser vid 
något habiliteringscenter. Träningen utförs på uppdrag av ordinarie 
sjukgymnast och planeras i samråd med sjukgymnast, barnet och 
dess föräldrar.

Safiren
Safiren är boende för barn med omfattande funktionsnedsättningar, 
medicinska komplikationer och så stora omvårdnadsbehov att de 
inte kan vårdas i hemmet. Boendet har fem platser.
 
Slingan, träning och upplevelse med slingstyrd elrullstol
Vid	Slingan	kan	barn	med	flerfunktionsnedsättning	prova	och	träna	
på	att	förflytta	sig	med	hjälp	av	en	elrullstol	som	följer	en	tejpremsa	
på golvet. Det sker i en stimulerande miljö, rik på upplevelser. 
Barnen är från fem år. Via habiliteringscentret kan föräldrar och 
barn lämna en intresseanmälan för att få komma till Slingan. 
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Spädbarnsverksamheten tittut
Tittut ger stöd åt nyblivna föräldrar till barn med funktions
nedsättningar. Här finns utrymme för både det som kan kännas 
svårt och för all den glädje barnet och föräldraskapet kan ge.  
I någon av grupperna kan man träffa andra föräldrar och barn, 
men det går också att komma på ett enskilt besök med sitt barn. 
Det krävs ingen remiss för att komma till Tittut.

”Vi har en söt liten tjej på 3 år, som trots att hon fötts med ryggmärgsbråck 
klarar sig riktigt bra. Hon kan nästan gå själv, men behöver hjälp med balansen 
och använder ibland rollator. 

När Ylva var nyfödd deltog vi i en grupp på Spädbarnsverksamheten Tittut. 
Det var ett bra stöd för mig att få träffa andra föräldrar i samma situation. 
Den här terminen har Ylva gått på gruppbehandling på habiliteringen och hon 
tycker att det är jätteroligt att träffa andra barn, som har lite svårt att röra sig 
precis som hon. Då känner hon sig stark och duktig! Gruppen är planerad av 
specialpedagogen och sjukgymnasten. Barnen tycker bara att de leker, men man 
ser hur de faktiskt tränar sina svagheter. 

På dagis har personalen fått råd från habiliteringen om bra aktiviteter som 
passar både Ylva och de andra barnen och även om det är svårt att hänga med 
på tuffa utelekar, trivs Ylva bra där och utvecklas för var dag. 

Vi har också kontakt med barnkliniken för en del kontroller och behandlingar 
och vi är förstås oroliga för hur det ska gå på lång sikt för Ylva. Habiliteringens 
psykolog har stöttat oss och lyssnat på de funderingar vi har om framtiden. Vi har 
också talat med honom om hur vi ska hjälpa Ylvas storebror att stå ut med att vi 
ägnar Ylva så stor del av vår tid.

Vi har utnyttjat möjligheten att gå på en föreläsning om ryggmärgsbråck 
som Forum Funktionshinder ordnat. Det har varit ett bra komplement till den 
övriga habiliteringen. Vi fick träffa andra föräldrar och höra hur de löst praktiska 
problem. Och framför allt kände vi att vi inte är ensamma om att ha bekymmer 
för våra barn.” 

FelicitAS ocH MAgnUS, FörÄlDrAr till YlVA, 3 år, BerÄttAr:
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Forum Funktionshinder
- informationscenter, bibliotek, rådgivning, utbildning

Forum Funktionshinder är ett informationscenter för alla som är 
intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar. I biblioteket 
finns böcker, filmer, tidningar, tidskrifter och informationsmaterial. 
Rådgivningen	svarar	på	frågor	via	telefon	och	e-post.	Vi	anordnar	
utbildningar för anhöriga, föredrag och andra arrangemang. 

För öppettider och mer information se
www.habilitering.nu/forumfunktionshinder
Telefonrådgivning:
måndagfredag, 08.0016.30, 08690 60 10, texttelefon 08690 60 14
Biblioteket:
Tideliusgatan 12, plan 7, 08690 60 40, fax 08720 44 55

i Forum Funktionshinder ingår:
Autismforum,	som	är	ett	kunskapscenter	för	autism,	Aspergers	
syndrom och autismliknande tillstånd.
Föräldrautbildningen, som anordnar kurser och utbildningar för 
anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
Handikappupplysningen, rådgivning och information om 
funktionshindersfrågor via telefon, epost och Internet.
Ovanliga Diagnoser samlar kunskap, driver nätverk och anordnar 
utbildningar kring ovanliga diagnoser som leder till funktions
nedsättning.

tolkcentralen
Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkar till döva och dövblinda 
personer samt skrivtolkar till hörselskadade och vuxendöva personer. 

Tolkcentralen tar emot alla beställningar som handlar om 
vardagstolkning t.ex. tandläkar och sjukvårdsbesök, myndighets
kontakter, fritids och föreningsverksamheter m.m. Om du vill göra 
en tolkbeställning så kontakta oss via telefon, epost, texttelefon, 
bildtelefon eller fax.
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Habiliteringscenter & Habiliteringsteam

Habiliteringscenter Flemingsberg 
Röntgenvägen 3, 10 tr, 141 04 Huddinge
08-608 63 00
www.habilitering.nu/hcflemingsberg
E-post: hcflemingsberg@sll.se

Habiliteringscenter Haninge
Handenterminalen 4, pl 8, 136 40 Handen
08-504 102 00
www.habilitering.nu/hchaninge
E-post: hchaninge@sll.se

Habiliteringscenter Järva  
Rinkebysvängen 70  A, 163 74 Spånga
08-687 84 60
www.habilitering.nu
E-post: hcjarva@sll.se 

Habiliteringscenter liljeholmen 
Liljeholmsvägen 14, 2 tr, 117 61 Stockholm
08-775 76 00
www.habilitering.nu
E-post: hcliljeholmen@sll.se

Habiliteringscenter nacka  
Nacka Närsjukhus
Lasarettsvägen 4, 6 tr, 131 83 Nacka
08-747 54 00
www.habilitering.nu/hcnacka
E-post: hcnacka@sll.se

Habiliteringscenter norrtull
Norrtullsgatan 14, port H, 113 45 Stockholm
08-619 29 60
www.habilitering.nu/hcnorrtull
E-post: hcnorrtull@sll.se

Habiliteringscenter Sollentuna
Turebergsvägen 11A, 191 47 Sollentuna
08-445 14 70
www.habilitering.nu/hcsollentuna
E-post: hcsollentunabarn@sll.se

Habiliteringscenter Södermalm
Tideliusgatan 12, Rosenlund
Box 17056, 104 62 Stockholm
08-720 86 60  
www.habilitering.nu
E-post: hcsodermalm@sll.se

Habiliteringscenter Södertälje  
Lovisinsgatan 3, 151 73 Södertälje
08-553 871 00
www.habilitering.nu
E-post: hcsodertalje@sll.se

Habiliteringscenter täby
Kemistvägen 8, 1 tr, 183 79 Täby
08-446 36 70
www.habilitering.nu/hctaby
E-post: hctabybarn@sll.se

ADHD-center
Tideliusgatan 12, Rosenlund
Box 17056, 104 62 Stockholm
08-744 78 30 
www.habilitering.nu/adhd-center
E-post: adhd-center@sll.se

Autismcenter för små barn
Tideliusgatan 12, Rosenlund
Box 17056, 104 62 Stockholm
08-455 67 00   
www.habilitering.nu/autismcentersmabarn
E-post: autismcenterbarn@sll.se 

Autismcenter för barn & ungdom
Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm
08-737 93 70   
www.habilitering.nu
E-post: autismcenterbu@sll.se

Aspergercenter
Tideliusgatan 12, Rosenlund
Box 17056, 104 62 Stockholm
08-690 50 54
www.habilitering.nu/aspergercenter 
E-post: aspergercenter@sll.se

Dövblindteamet  
Norrtullsgatan 14, port H, 113 45 Stockholm
08-690 60 73, Texttelefon: 08-690 60 97
www.habilitering.nu/dovblindteamet
E-post: dovblindteamet@sll.se

Habiliteringen vid Djupdalsskolan
Bygatan 78, 191 46 Sollentuna
08-123 549 10/11/12
www.habilitering.nu
E-post: habdjupdal-rasunda@sll.se

Habiliteringen vid råsundaskolan
Stråkvägen 11, 169 35 Solna
08-82 95 43, 08-82 50 18
www.habilitering.nu
E-post: habdjupdal-rasunda@sll.se

Habiliteringen vid Skanskvarnsskolan
Gullmarsvägen 62, 120 39 Årsta
08-722 96 36
www.habilitering.nu/habskanskvarnsskolan
E-post: habskanskvarnsskolan@sll.se

Adresser
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Habiliteringen vid österholm  
Box 8050, 141 08 Kungens Kurva
Ekholmsvägen 41-43, Skärholmen
08-710 60 90
www.habilitering.nu/osterholm
E-post: habosterholmsskolan@sll.se

Kompletterande habilitering
Datateket
Tideliusgatan 12, Rosenlund
Box 17056, 104 62 Stockholm
08-690 56 01 /02
www.habilitering.nu
E-post: datateket@sll.se

Händelseriket Korallen 
Tideliusgatan 12, Rosenlund
Box 17056, 104 62 Stockholm
08-690 60 83
www.habilitering.nu/korallen
E-post: habilitering@sll.se

idétorget
Tideliusgatan 12, Rosenlund
Box 17056, 104 62 Stockholm
www.habilitering.nu/idetorget
E-post: idetorget@sll.se

Klara Mera – center för kognitivt stöd
Tideliusgatan 12, Rosenlund
Box 17056, 104 62 Stockholm
08-690 56 22
www.habilitering.nu/klaramera
E-post: klaramera@sll.se

Kommunikationsenheten
Tideliusgatan 12, Rosenlund
Box 17056, 104 62 Stockholm
08-690 60 71, 690 60 82  
www.habilitering.nu/kommunikationsenheten
E-post: kommunikationsenheten@sll.se

Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
Tideliusgatan 12, Rosenlund
Box 17056, 104 62 Stockholm
08-690 60 20
www.habilitering.nu/krisochsamtalsmottagningen
E-post: krisochsamtalsmottagningen@sll.se

Puffa Ungdom
Postoperativa behandlingsenheten
Tideliusgatan 12, Rosenlund
Box 17056, 104 62 Stockholm                                                 
08-690 60 51        
www.habilitering.nu/puffa
E-post: puffa@sll.se

Safiren
Tallåsvägen 136, 186 51 Vallentuna
08-511 702 97
www.habilitering.nu/safiren
E-post: habilitering@sll.se

Slingan
Tideliusgatan 12, Rosenlund
Box 17056, 104 62 Stockholm
08-690 60 88
www.habilitering.nu/lagunen
E-post: habilitering@sll.se

Spädbarnsverksamheten tittut
Norrtullsgatan 14, port H, 113 45 Stockholm
08-690 60 16
www.habilitering.nu/tittut
E-post: tittut@sll.se

Informations- och kunskapscenter

Forum Funktionshinder
Tideliusgatan 12, Rosenlund
Box 17056, 104 62 Stockholm
08-690 60 40  
www.habilitering.nu/forumfunktionshinder
E-post: forumfunktionshinder@sll.se 

Autismforum
08-690 60 52
www.autismforum.se

Föräldrautbildningen
08-690 60 39
www.habilitering.nu

Handikappupplysningen
08-690 60 10, texttelefon 08-690 60 14
www.handikappupplysningen.se

Ovanliga Diagnoser
08-690 60 33  
www.habilitering.nu/ovanligadiagnoser   

Tolkcentralen
Norrtullsgatan 14, norra infarten, port H
113 45 Stockholm
08-406 73 00
Texttelefon: 08-406 73 10
Bildtelefon: tc.stockholm@sip.nu
www.slslo.sll.se/tolkcentralen
E-post: tolkcentralen@sll.se



Handikapp & Habilitering är en verksamhet inom Stockholms 
läns landsting. Vi erbjuder råd, stöd och behandling till barn, 
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, till exempel 
utvecklingsstörning, autism eller rörelsehinder. Vi ger även stöd till 
anhöriga.

Vi driver 29 habiliteringscenter och habiliteringsteam runt hela länet 
samt ett antal kompletterande habiliteringsverksamheter, boenden 
samt informations och kunskapscenter.

Målet för verksamheten är att underlätta tillvaron för personer med 
funktionsnedsättningar och därigenom göra det möjligt att aktivt 
delta i samhällslivet.

Kontakta oss om du vill få denna broschyr i anpassat format: stortext, 
e-text, punktskrift, inläst eller teckentolkad. Vi vill gärna veta vad du 
tycker om broschyren. Mejla till forumfunktionshinder@sll.se eller 
ring tel 08-690 60 40.

Handikapp & Habilitering
Folkungagatan 44, 6 tr
Box 17914, 118 95 Stockholm
08123 400 00      08720 02 77
habilitering@sll.se 
www.habilitering.nu
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