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At finde ud af, at ens barn har autisme, ændrer livet for altid. 
Samtidig rejser det et hav af spørgsmål: Hvad er autisme, 
hvorfor har lige netop mit barn fået det, hvordan hjælper vi 
ham eller hende bedst, hvordan undgår vi, at vores andre børn 
kommer i klemme, hvordan overlever vi som par de mange 
udfordringer, hvilke rettigheder har vi, hvad med børnehaven, 
skolen, ungdommen, voksenlivet...?  

Vejen videre er skrevet af et forældrepar, der selv har måttet 
lede efter svar på spørgsmålene og som har arbejdet hver 
eneste dag med at finde løsninger. I Vejen videre øser de både 
af deres egne og mange andre familiers erfaringer og fortæller 
om den nyeste forskning på området. Bogen er fyldt med 
eksempler og cases, ligesom den fortæller om de muligheder, 
der er for at få hjælp – og hvordan man bedst møder de 
forskellige fagfolk. 

Vejen videre er skrevet i et lettilgængeligt sprog. Den giver 
familierne den nødvendige viden til at reflektere over de 
enorme udfordringer, de står over for, og til at træffe deres 
egne beslutninger på et solidt grundlag. Samtidig er bogen 
velegnet for fagfolk, der arbejder med disse børn og deres 
familier, og som her kan få et unikt indblik i deres hverdag, 
deres udfordringer og deres ressourcer.

„Det er lykkedes forfatterne at 
sammenstille et værk, som i kvalitet 
og autenticitet langt overgår, 
hvad nogen faglig ekspert eller 
specialist kunne have gjort.

Jeg er ikke i tvivl om, at bogen vil 
udfylde et stort hul i Danmark. At 
den ikke blot er en meget brugbar og 
tiltrængt håndsrækning til forældre, 
familie og venner, der får autisme 
ind i deres liv, men i høj grad også 
til psykologer, pædagoger og andre 
fagfolk. Ikke bare som en eksemplarisk 
fortælling, men som en dokumentation 
af, hvor store og vigtige ressourcer der 
ligger latent i de allerfleste familier. 

Forældre og fagfolk kan hente 
masser af viden og inspiration 
til, hvordan de bedst møder børn 
med autisme – og fagfolkene kan 
blive bedre til ikke kun at møde 
børnene, men også deres forældre.

Både forældre og fagfolk kan tillige 
nyde godt af, at bogen også er en 
gennemgang af, hvad vi ved – og 
ikke ved – om autisme, formidlet 
klart og overskueligt, uden at 
fagligheden og sagligheden går tabt.”

(Fra Jesper Juuls forord til bogen).
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