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Autismespektrumforstyrrelser

Børn med autisme
Omkring én procent af den danske befolkning er
diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.
Tallet er stigende, hvilket bl.a. skyldes den øgede viden
og opmærksomhed, der er kommet på området de
senere år.
Årelang erfaring med autisme diagnoser
Hos Olivia Danmark har vi mange års erfaring med
børn med autisme. Når vi får en opgave hos et barn
med autisme, ser vi ikke udelukkende på diagnosen, da
autismespektret er bredt og kommer til udtryk meget
forskelligt.
Vi er derfor især opmærksomme på, hvordan barnet
er berørt af sin autisme, da udfordringerne kan
være meget forskellige afhængigt af bl.a. opvækst,
intelligens og omgivelser.
Sammensatte problematikker og vejledning
Vi har også erfaring med børn med sammensatte
problematikker, hvor autismen optræder sammen
med eksempelvis ADHD, depression eller
udviklingshæmning.

I familier med børn med autisme er det forskelligt,
hvordan forældrene opfatter diagnosen og
konsekvenserne af denne.
Derfor har vi også god erfaring med at vejlede forældre
og søskende i forhold til, hvordan diagnosen kan
håndteres samt at vejlede i at opbygge rutiner og
struktur i familiens dagligdag.
Helhedsorienteret indsats
I samarbejde med dig som sagsbehandler, kan Olivia
Danmark hjælpe med at vurdere, hvordan opgaven kan
løses bedst muligt. Vi kan hjælpe med at vurdere om
der skal faglært eller ufaglært personale på opgaven
samt hvilke indsatser, der kan igangsættes.
Det er desuden vigtigt med et tværfagligt samarbejde
med andre involverede instanser, f.eks. skole, SFO eller
specialinstitution, så der en helhedsorienteret indsats
omkring barnet.
Kommunen, borgeren og de pårørende har samme
kontaktperson hos Olivia Danmark, da vi ved at det
skaber tryghed gennem processen for alle parter.
Vil du vide mere?
Vi er altid klar til at besvare dine spørgsmål, og vi
kommer gerne ud til et uforpligtende møde.
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