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Omtale
Boken beskriver hvordan det er å leve sammen med en partner
som har diagnosen Asperger Syndrom (AS). Ulike
problemstillinger taes opp og belyses både ut fra ståstedet til
personen med diagnose og partneren uten. Temaer som belyses
er blant annet; tiltrekning, tillit, kommunikasjon, sex og intimitet
og det å være foreldre. Hittil har mennesker med AS ofte
blitt betraktet som uinteresserte i kjærlighet og parforhold.
Ettersom antall personer som får diagnosen øker blir det mer og
mer tydelig at mennesker med AS kan ha - og lever i parforhold.
Denne boken henvender seg til personer med AS og deres
partnere, familier og fagpersoner.

Barstad, Bernt (2006):

Seksualitet og
utviklingshemmning.

En bok for tjenesteytere som vil ta utviklingshemmedes
seksualitet på alvor. Forfatteren viser hvordan en kan legge til
rette for et seksualvennlig miljø der en vektlegger nytelse og
forebygger overgrep. Sentrale tema er: egne holdninger til
seksualitet. Seksuell utvikling. Seksualopplæring ,seksuelle
hjelpemidler ,prevensjon og graviditet,forebygging av overgrep

Buttenschøn, Jørgen
Eiba press.dk
Kan bestilles på www.exben.no

Sexologi – en bog for
proffesionelle og foreldre om
udviklingshæmmede
menneskers sexualitet

Sexualitet er en del av livet, ikke hele livet-men en væsentlig del,
og handicappede har ret til at leve det seksualliv, der passer dem
best.
Buttenschøn er gennem sin forskning og udvikling af
undervisnings og behandlingsmetoder omkring handicapsexologi
kendt både i Danmark og de øvrige nordiske landene.

Gunilla Gerland
www.pavus.se
eller www.exben.no

”Autism: relationer och
sexualitet”

Gunilla Gerland har selv diagnosen Asperger Syndrom. Hun er en
ettertraktet og mye brukt foreleser i Sverige og har skrevet
mange bøker om autisme. Den siste boka omhandler relasjoner
og seksualitet og er den eneste boka om autisme og seksualitet

som er tilgjengelig på et skandinavisk språk.
Løfgren Mårtenson, Lotta

”Får jag lov?”

Løfgren Mårtenson, Lotta

Kärlek.nu

Margrete Wiede Aasland

”...si det til noen....”

Margrete Wiede Aasland arbeider til daglig ved Institutt for
Klinisk Sexologi og Terapi. I 2004 kom hun ut med ei flott bok om
overgrep mot barn. Boka er lett tilgjengelig, godt oppbygd og ei
bok man umulig kan være likegyldig til

”Følelser i drift”

I Trondheim som andre steder i Norge, så er det noen
ungdommer som gjør ting de ikke bør gjøre. Vi vil helst ikke vite
om dette og vi vil helst ikke forholde oss til dette, Kirkens
Bymisjon gjorde et studie på ungdommer som selger/ bytter
seksuelle tjenester. Resultatene er å finne i en rapport,

Schwier, Karin Melberg og
Higsburger, Dave:
www.brookespublishing.com

Sexuality-your sons and
daugters with intellectual
disabilies

Johansen, Mona;Thyness, Else
Merete, Holm, Jan: Fagbokforlaget
Graugaard, Christian
Munksgaard Bogklubber, eller
www.exben.no

Seksualitet på alvor

Parents play a key role in making sure their child developes
healthy sexuality, that sense of self-confidence that helps make
us all well-adjusted individuals. In this touching and lively book,
you’ll learn how to interact with your children.
Etiske utfordringer for helse og sosialarbeidere

Fjeld, Wenche og Barstad, Bernt
(2002):

Seksualitet og
funksjonshemming.

Sexleksikon-fra abe til
Aarestrup

En undersøkelse gjort blant unge personer med
utviklingshemning som deltar regelmessig på en dansetilstelning.
Problematiserer spørsmål rundt forelskelse,
selvstendighet,normalisering,selvbestemmelse, sekualitet mv
Unge personer med utviklingshemning og deres forhold til
chatting på nettet.

Sexleksikon rommer mer enn 4.000 stikkord med tilknytning til
kjærlighetens, erotikkens og seksualitetens univers. Boken egner
seg både som oppslagsverk og som lystfull og inspirerende
streiflesning.
En oppfølger av Berg Gårds publikasjon nr 2/96.
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Kartlegging av
affektbevissthet
Framing a future
Barns seksualitet

Nordeman, Margaretha (2005)

När känslan tar över.
Seksualitet Utveklingsstörning - Autism

Harris, Robie H. og Emberly,
Michael (2002)

Snakk om sex. En bok om
følelser, kropp og
forandringer

Eggen K, Fjell W, Malmo S, Welle S,
Zachariassen P

Utviklingshemmede og
seksuelle overgrep

Utredningsintervju. En intervjuguide for å avdekke
affektbevisshet. Svært nyttig i både veiledning og terapi.
Livsplanleggingsverktøy. Et godt verktøy for sortering og
priortering av livsmål. Svært enkelt å bruke.
Om barns seksuelle utvikling. Vi får et innblikk i spørsmål det
lenge har vært tiet om.Slik får vi et nødvendig for å forholde oss
til barns seksualitet og ta ansvar for deres seksuelle utvikling.
Mennesker med utviklingshemning., og/eller
autismespektrumforstyrrelse uttrykker noen ganger sine
seksuelle behov på en måte vi ikke er vant med. Vi opplever
ytringene som underlige eller fremmede. Boken sier mye om
hvordan møte dette på en god måte.
Boken forteller på en lettfattelig måte hvordan en kropp
forandrer seg og utvikler seg. Hva som skjer i puberteten. Og
hvilke gleder – og problemer – seksualiteten kan føre med seg.
Du får svar og lure tips på det meste. Morsomme og beskrivende
illustrasjoner.

