
Habiliteringens anhörigcenter 
Spädbarns 
mottagningen Tittut
Vi välkomnar alla barn 0-2 år med  
funktionsnedsättning och deras  
föräldrar till våra föräldra-barngrupper.



Välkommen till Tittut!
Tittut vänder sig till familjer som fått besked att deras barn  
(0-2 år) har en funktionsnedsättning. 

Tittut är en kompletterande verksamhet till det föräldrastöd 
som habiliteringscentren erbjuder. Om ni har kontakt med ett 
habiliteringscenter remitteras ert barn automatiskt till Tittut, 
men ni kan även kontakta oss direkt.

Till Tittut kommer man för att träffa andra föräldrar och  
barn i någon av våra grupper. På Tittut finns utrymme både för 
det som känns svårt och för all den glädje barnet och  
föräldraskapet ger. Fokus på barnet via lek och samspel  
genomsyrar verksamheten. Barnen ges möjlighet att utforska 
rummet och samspela med andra barn och vuxna i sin egen 
takt.

Gruppen träffas varannan vecka. I gruppen inryms samtal,  
lek och sångstund. 

Vi som jobbar på Tittut är psykologer, psykoterapeuter och 
specialpedagoger med lång erfarenhet av att möta föräldrar 
och barn.

”För mig har det betytt att jag får kraft........ Att livet går vidare  
fast i ett annat spår och det är okej att vara ledsen ibland”



Vi som jobbar här
Eva-Britt Månsson, specialpedagog

Monica Peterson, specialpedagog

Pinita Rodriguez Nyqvist, leg psykolog och leg psykoterapeut

Hulda Wickman, leg psykolog och leg psykoterapeut

Fotograf: Yanan Li
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Habiliteringens anhörigcenter 

Spädbarnsverksamheten Tittut
Habilitering.se/anhorigcenter

Olivecronas väg 5, punkt B, plan 4, 113 61 Stockholm

08-123 350 75

anhorigcenter.slso@regionstockholm.se

Olivecro
nas väg

D
alagatan

Torsgränd

Crafoords väg

Olivecronas väg 5

O
denplan

och S:t Eriksplan

T-centralen

Buss 53 och 61

Besökande

Besökande

Besökande

Olivecronas väg 7

Dalagatan 9

Habilitering & Hälsa i Region Stockholm består av 30 mottagningar. Vi erbjuder 
råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. 
Det kan bland annat vara autism, rörelsenedsättning och intellektuell funktions-
nedsättning. Vi ger också råd och stöd till anhöriga. habilitering.se

http://Habilitering.se/anhorigcenter
mailto:?subject=
http://www.habilitering.se

