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Johan er sådan en glad dreng S\u00f8s Lykke Sloth Hent PDF Min søn Johan er fire år gammel og fik i

oktober 2012 diagnosen infantil autisme. Et usynligt handicap og en udviklingsforstyrrelse, han skal leve
med altid, og som bl.a. påvirker hans sprog, hans sociale samspil og hans forestillingsevne. Johan er dermed
en del af en statistik, hvor flere og flere børn får stillet en diagnose inden for autismespektret, og han er kød
og blod i debatten om inklusion af børn med særlige behov. I dag er der 50.000 børn og voksne i Danmark,
der lever med en diagnose inden for autismespektret. Det skal samfundet forholde sig til. Denne beretning

handler om tiden, fra jeg bliver opmærksom på, at Johan ikke udvikler sig, som han skal, til tidspunktet, hvor
han får diagnosen. Og tiden lige efter. Da jeg selv stod forvirret, ulykkelig og bekymret for fremtiden, ville
det have hjulpet mig at kende processen og vide, hvor jeg kunne søge hjælp. Jeg håber, beretningen vil være
en hjælp for forældre i en lignende situation. Søs Lykke Sloth er 41 år og uddannet journalist. Hun har i en
længere årrække været journalist på Berlingske og er nu redaktionsleder i DI Medier, Dansk Industri. Hun er

gift og har foruden Johan døtrene Kamille og Lærke på henholdsvis 13 og ni år.

 

Min søn Johan er fire år gammel og fik i oktober 2012 diagnosen
infantil autisme. Et usynligt handicap og en udviklingsforstyrrelse,
han skal leve med altid, og som bl.a. påvirker hans sprog, hans

sociale samspil og hans forestillingsevne. Johan er dermed en del af
en statistik, hvor flere og flere børn får stillet en diagnose inden for
autismespektret, og han er kød og blod i debatten om inklusion af
børn med særlige behov. I dag er der 50.000 børn og voksne i

Danmark, der lever med en diagnose inden for autismespektret. Det
skal samfundet forholde sig til. Denne beretning handler om tiden,
fra jeg bliver opmærksom på, at Johan ikke udvikler sig, som han
skal, til tidspunktet, hvor han får diagnosen. Og tiden lige efter. Da
jeg selv stod forvirret, ulykkelig og bekymret for fremtiden, ville det
have hjulpet mig at kende processen og vide, hvor jeg kunne søge
hjælp. Jeg håber, beretningen vil være en hjælp for forældre i en



lignende situation. Søs Lykke Sloth er 41 år og uddannet journalist.
Hun har i en længere årrække været journalist på Berlingske og er nu

redaktionsleder i DI Medier, Dansk Industri. Hun er gift og har
foruden Johan døtrene Kamille og Lærke på henholdsvis 13 og ni år.
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