
Tyvärr kan jag inte diskutera 
situationen just nu, eftersom mitt barn 

behöver mitt fulla fokus

Du har just sett något som 
är svårt att förstå
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Autism är en livslång funktionsnedsättning 
som påverkar hur barnet uppfattar omvärlden 
samt barnets sätt att tänka, vara och kom-
municera med andra människor. Det kan 
medföra svårigheter att vistas i allmänna 
miljöer, med avvikande beteende som följd.  
                   Läs gärna mer på 1177.se
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