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Kommunikationsmässa 
17-18 maj 2017
Välkommen till en kostnadsfri mässa med det bästa 
inom kommunikationshjälpmedel och passa också på 
att delta i miniseminarier.

Onsdag 17 maj klockan 12 – 16
Torsdag 18 maj klockan 8.30 – 13

Samtidigt pågår 17:e Västsvenska  
kommunikationskarnevalen vars tema i år är  
”Hands on AKK – hur kan vi få AKK att fungera i 
vardagen?”.  
 
Läs mer om konferensen på  
 
www.goteborg.se/dalheimershus

Mässan hålls på Dalheimers hus,  
Slottsskogsgatan 12 i Göteborg.

Eldorado Dalheimers hus
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Abilia

www.abilia.se

Vår vision är att ge människor samma  
förutsättningar att leva sina liv fullt ut, oavsett 
funktionsnedsättning. Vi erbjuder spännande och 
innovativa hjälpmedel för barn, vuxna och äldre 
inom områdena kommunikation, kognition,  
omgivningskontroll och larm. Abilias hjälpmedel 
ger förutsättningar till delaktighet genom hela 
livet.

Brukarrevision-  
Socialresursförvaltning i Göteborg

www.goteborg.se

En brukarrevision är en granskning av en  
verksamhet som utförs av brukare. Brukarrevision 
är ett sätt att samla ihop brukarnas tankar och  
synpunkter. I teamet ingår brukare med egen  
erfarenhet. Brukarrevisorer ställer frågor om  
inflytande, delaktighet och bemötande och svaren 
bedöms utifrån skalan grönt - gult - rött.  
Resultatet återförs med hjälp av en metod som 
kallas akvariemetoden. Modellen används till 
gruppboenden, daglig verksamhet, boendestöd,  
aktivitetshus, sociala arbetskooperativ och boende 
för personer med missbruksproblematik. Fram till 
och med 2016 har vi gjort ca 100 revisioner i  
Göteborgs stad. Från om med 2016 kan vi också 
göra revisioner med stöd av AKK. Brukarrevision 
finns i Social resursförvaltning och är en del av 
Göteborgs stads kvalitetsarbete. 

Bräcke diakoni

www.brackediakoni.se

Vi är Bräcke diakoni, en av Sveriges största non 
profit-aktörer inom vård och omsorg – och vi vill 
bidra till att göra samhället medmänskligare. 
Vi har redan från början förstått att vård och 
omsorg behöver både hjärta och hjärna och en stor 
portion medmänsklighet. De flesta möter den  
kanske närmast hos våra medarbetare 
– närmare 1200 personer som gör skillnad  
tillsammans. Vi har ett fyrtiotal verksamheter inom 
områdena hälsa och vård, funktionshinder och  
äldreomsorg. Det är bland annat vårdcentraler,  
rehabiliteringscenter, äldreboenden, verksamheter 
för barn med funktionsnedsättningar samt boenden 
för ensamkommande barn och ungdomar. Både 
stora och lite mindre, men alla lika viktiga. 

”Det bästa kommunikationshjälpmedlet som vi fått 
ta del av på sju år”

I vår monter kommer du att få möta appen  
RättVisat – mitt digitala kommunikationspass. Ett 
projekt som blivit en produkt för att ytterligare öka 
delaktigheten i samhället för dem som har svårast 
att delta. 

Personlig assistans

Många har efterfrågat personlig assistans från oss – 
och nu äntligen drar vi igång i Göteborg. Vi finns 
på plats under Kommunikationskarnevalen för att 
berätta vad du som kund, anhörig eller personlig 
assistent kan förvänta dig av oss. 
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Centrum för Elektronisk  
kommunikation

www.e-kommunicera.nu

Centrum för elektronisk kommunikation är en  
samordnande verksamhet som har startats på uppdrag 
av socialstyrelsen. I uppdraget ingår bland annat att 
stödja verksamheter som arbetar med  
fjärrkommunikationslösningar för personer med 
dövhet, hörselskada, dövblindhet, talskada eller 
språkstörning. Uppdraget förvaltas för närvarande av 
Region Örebro län och är nu inne på tredje året.  
Under 2017 ligger fokus på insatser och hjälpmedel 
för målgruppen personer med talskada och  
språkstörning. Louise Kjellson, leg logoped och  
Martin Zakrisson, IT-tekniker kommer att  
demonstrera exempel på fjärrkommunikations- 
lösningar och finnas på plats för frågor och dialog.  
Båda arbetar på SPRIDA Kommunikationscenter, 
Centrum för hjälpmedel i Örebro och verkar i  
samordningsuppdraget Centrum för elektronisk  
kommunikation.
 
Dalheimers hus 

www.goteborg.se/dalheimershus
www.facebook.se/dalheimershus

Dalheimers hus är öppet för alla. Våra lokaler är 
anpassade för personer med olika former av  
funktionsnedsättningar. Hos oss finns restaurang, 
konferenslokaler, friskvård och bibliotek. Vi  
erbjuder kultur för alla. Vi har en daglig  
verksamhet och ett korttidsboende för personer med 
funktionsnedsättningar. Dalheimers hus är en del av 
Göteborgs stad och tillhör Social resursförvaltning.

DART

www.dart-gbg.org
www.facebook.com/dart.kommunikations.och  
dataresurscenter

Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter 
för personer med funktionsnedsättning. Vi tillhör 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi arbetar med 
alternativ och kompletterande kommunikation 
(AKK), kommunikativa rättigheter och  
tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna. Vi  
erbjuder: utredning och utprovning på  
specialistnivå, information, handledning och  
utbildning, forskning och utveckling.

DHB Västra – distriktsorganisationen 
för döva och hörselskadade barn samt 
barn med språkstörning i Västra  
Sverige.

www.dhbvastra.se

DHB Västra är en funktionshindersorganisation 
som vilar på demokratisk grund och är 
partipolitiskt och religiöst obunden. Våra  
målgrupper är familjer med barn och ungdomar 
som är döva, har en hörselnedsättning eller en 
språkstörning och de barn och ungdomar som är i 
behov av teckenspråk. Vi vänder oss även till barn 
vars föräldrar använder teckenspråk och andra med 
anknytning till vår målgrupp.

Foto: Lo Birgersson
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Eldorado

www.goteborg.se/eldorado
www.facebook.com/Eldorado.aktivitet.kunskap.
kultur

Eldorado är ett centrum för aktivitet, kunskap och 
kultur för personer med grav intellektuell  
funktionsnedsättning samt deras anhöriga och 
personal. Du kan besöka våra upplevelserum,  
umgås i vårt kafé samt delta i kultur- och  
fritidsaktiviteter. Som anhörig eller personal kan 
du ta del av våra utbildningar, få handledning eller 
komma på studiebesök. Eldorado är en del av  
Göteborgs stad och tillhör Social  
resursförvaltning. 

Frölundaskolan Bräcke

www.goteborg.se

Frölundaskolan Bräcke är en grund- och grundsär-
skolan med två inriktningar. Den ena delen är 
Göteborgs stad resursskola för elever med rörel-
sehinder och/eller tal – och språkstörningar. Den 
andra delen består av stadsdelens egen tränings-
skola för elever med autism. Fritids- och kort-
tidsverksamhet för ungdomar ordnas i anslutning 
till skoldagen och under loven. För yngre elever 
erbjuds förskoleverksamhet utifrån efterfrågan om 
plats. Frölundaskolan Bräcke erbjuder spetskom-
petens inom kommunikation och motorik. Vi har 
anpassade lokaler och skolgård, små klasser med 
hög personaltäthet samt etablerade 
nätverkskontakter kring den enskilde eleven.  

  Frölunda Data AB

www.frolunda.se

Ny teknik gör att världen kommer närmare och blir 
enklare att hantera. Frölunda Data jobbar för att 
göra den nya tekniken tillgänglig. Vi vet att alla, 
oavsett funktionsförmåga och oavsett vilken uppgift 
de ger sig i kast med, kan lyckas ännu bättre med 
rätt hjälpmedel. För varje uppgift finns ett verktyg 
och hos oss hittar du lösningen som gör det möjligt 
att tala, skriva, surfa, läsa, spela, arbeta eller bara 
leka utan att hindras av funktionsnedsättningar. Vi 
har till exempel produkter för AKK, läs och skriv, 
talsyntes, Ipad-anpassningar samt alternativa 
inmatnings- och styrsätt.

FUB

www.fub.se/goteborg.

FUB är en ideell förening som arbetar för personer 
med intellektuell funktionsvariation, 
deras anhöriga och vänner. Vi vill att alla 
ska synas, höras och delta på sina villkor!                                                                                                                                     
Alla ska få det stöd som behövs för att kunna leva 
ett gott liv.  

Information, rådgivning och intressepolitisk 
verksamhet kombineras med sociala aktiviteter. 
FUB Göteborg vill skapa roliga anledningar 
att träffas och ge självklara kontaktytor för 
människor med funktionsvariationer och deras  
familjer. FUB Göteborg sprider kunskap och skapar 
mötesplatser – för allas lika rätt!
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Funktionsverket

www.funktionsverket.se

Funktionsverket utvecklar och distribuerar hjälp-
medel som underlättar livet för personer med 
funktionsnedsättning. . Vi gör både ny och gammal 
teknik mer tillgänglig och användbar och har som 
vision att förbättra utbudet av smarta hjälpmedel 
inom kommunikation, kognition, styrsätt och  
monteringslösningar.
I vår monter kan du testa nyheter som samtals-
apparaten Widgit symbolplatta och filmstativet 
Padcaster för Ipad. Vi visar även olika skydd och 
monteringslösningar för surfplattor och telefoner 
samt alternativa styrsätt för Ipad och Android.

Gerdtsson & Andersson HB

www.peklampor.se

Vi utvecklar lättbegripliga och lättanvända hjälp-
medel för att kunna sig förstådd och påverka. 
Med hjälp av våra produkter kan man kommu-
nicera, göra val, styra tv, radio och dator, sköta 
omgivningskontroll, spela spel med mera, även om 
rörelseförmågan är mycket begränsad. Vi visar pe-
klampan Lumus Pointer. Den beröringsfria manö-
verkontakten Lumos Switch och det beröringsfria 
tangentbordet Lucy 4. 

Hargdata/Symbolverket

www.symbolbruket.se 

Hos Symbolbruket | Hargdata kan du titta på våra 
välkända produkter för kommunikation och bildstöd 
med Widgitsymboler.
Nyhet! Premiärvisning av InPrint 3! Nu finns en ny 
och helt omarbetad version av vårt populära pro-
gram för att skapa bildstöd. 
Vi visar också vår webbtjänst Widgit Online, våra 
mycket spridda appar Widgit Go SE och Widgit 
Writer samt förstås datorprogrammet SymWriter 2. 
Välkommen att titta på och ställa dina frågor om 
symbolstöd med Widgitsymboler på webben, i appar 
och i datorprogrammen! 

ISAAC – Sverige

www.isaac-sverige.se

ISAAC - International Society for Augmentative 
and Alternative Communication, är en ideell inter-
nationell förening. Genom ISAAC kan både brukare 
och professionella skapa yrkesmässiga kontakter, 
kunskaper och erfarenheter samt arbeta för AKK 
och rätten till kommunikation.
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Komikapp

www.komikapp.se

Komikapp visar hjälpmedel som ökar chanserna till 
en skola på lika villkor. Tidshjälpmedel, planering 
och struktur samt sensomotoriska hjälpmedel för 
ökad koncentration.
Varmt välkomna!

Nka – Nationellt kompetenscentrum 
Anhöriga

www.anhoriga.se

Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar 
på uppdrag för regeringen att driva ett långsiktigt 
nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd. 
Nka ska bidra till högre kvalitet och produktivitet 
inom anhörigområdet. I uppdraget ingår att stödja 
implementering av anhörigstöd, utveckling av 
metoder och verktyg, kunskapstransformation och 
kunskapsutbyte, att vara en länk mellan forskning, 
praktik och beslutsfattare. Inom området Anhöriga 
till personer med flerfunktionsnedsättning har Nka 
skapat ett kunskaps- och anhörigstöd för föräldrar 
och anhöriga till barn, unga och vuxna med en 
kombination av rörelsehinder, utvecklingsstörning, 
svåra kommunikationssvårigheter, syn- och/eller 
hörselnedsättning i kombination med medicinska 
problem. 

Passal

www.passal.se

Passal har erbjudit en kvalitativ personlig assistans 
i snart 20 år. Vår ägare, Kerstin Leufvén, har själv 
personlig assistans.

Vi arbetar utifrån begreppen meningsfullhet, 
hanterbarhet och begriplighet för att skapa 
bästa möjliga assistans. En bra kommunikation är 
grunden i vårt arbete. Passal har varit med i ett 
nationellt projekt som utvecklar verktyg för vuxna 
personer med kommunikativa och kognitiva 
funktionsnedsättningar. Projektets syfte är att stärka 
rätten till delaktighet och självbestämmande i den 
personliga assistansen.

I vår monter möter du bland andra, Jenny Persson, 
som är kommunikationspedagog och 
assistanskoordinator för kunder och assistenter. På 
Passal håller hon bland annat teckenkurser för 
personliga assistenter.

PictureMyLife

www.picturemylife.se

PictureMyLife erbjuder användarvänliga, 
bildbaserade hjälpmedel som gör den dagliga 
kommunikationen enklare och tryggare och bidrar 
till ökad delaktighet för människor med behov av 
kognitivt stöd. Vår digitala Dagbok underlättar 
kommunikationen mellan barn och vuxna med 
behov av stöd och deras anhöriga, pedagoger, 
personal på boenden och dagliga verksamheter.”
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Picomed

www.picomed.se
post@picomed.se

Välkommen till vår monter för att testa ögon- 
styrning och för att klämma och känna på våra 
samtalsapparater. Vi har ett stort urval av 
apparater i olika storlekar med och utan  
ögonstyrning.

Missa inte vårt seminarium om hur ett  
kommunikationshjälpmedel kan anpassas efter 
användarens behov. Hur kan en personlig lösning 
se ut och vilka möjligheter finns. Vi berättar om 
Patrik och hans problematik och hur hjälpmedlet 
anpassas efter hans behov.

Vi har hjälpmedel inom:
• Kommunikation
• Alternativa styrsätt (Ögonstyrning, 
           Gyromus, Joystick)
• Omgivningskontroll
• Monteringssystem
• Kognition

Specialpedagogiska  
skolmyndigheten(SPSM)
www.spsm.se
www.facebook.com/SPSMsverige

Arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett  
funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå 
målen för sin utbildning. Det gör vi genom  
specialpedagogiskt stöd, undervisning i special- 
skolor, tillgängligt läromedel och statsbidrag.

Språkbussen
www.sprakbussen.se 
Språkbussen skapar pedagogiskt material med 
TAKK & bildstöd. ”Puffarna” - Appar för att prata 
om känslor, ”Teckenplanscher” - Möjliggör en 
tecknande miljö, ”Mina känslor” - Leklärande kring 
känslor. ”Om jag hade en röst” - Filmer om språk-
träning. Kom och testa vår kommande app med 
syfte att skapa en ”Aktiv fritid med bildstöd”.

Riksgymnasiet i Göteborg – för  
ungdomar med rörelsehinder
www.riksgymnasietgbg.se
Riksgymnasiet i Göteborg för ungdomar med 
rörelsehinder, är ett av fyra i landet. Här anpassas 
studierna efter varje elevs individuella behov och 
studietiden är därför vanligtvis fyra år. Eleverna får 
habiliteringsinsatser under skoldagen, utifrån sina 
behov och önskemål. Det finns också ett elevhem i 
anslutning till skolan. För de elever som använder 
alternativ kommunikation anpassas kurserna efter 
behov. Det finns också möjlighet att delta i kurser 
där vi arbetar med att stärka kommunikation.

Riksgymnasiesärskolan för döva och 
hörselskadade

www.orebro.se/tullangsskolan

På Tullängsgymnasiet i Örebro finns  
Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade. 
Vi är en gymnasiesärskola för ungdomar från hela 
Sverige, som är döva eller hörselskadade och som 
har en utvecklingsstörning. För elever som inte bor i 
Örebro kommun erbjuder vi elevhemsboende under 
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skoltiden. Vi erbjuder en individanpassad  
utbildning i teckenspråkig miljö, med en  
helhetssyn på lärande och utveckling där stor vikt 
läggs på att vidareutveckla elevens kommunikativa 
och sociala förmågor. 

Tobii Dynavox

www.tobiidynavox.se
Tobii Dynavox är världsledande inom området 
AKK(Alternativ och kompletterande  
kommunikation) kommunikationshjälpmedel med 
tillhörande mjukvara för ögonstyrning och  
pekanvänding(touch)
Tobii Dynavox är även världsledande inom  
området för datoraccess, ögonstyrning som ett 
alternativt styrsätt av dator – ett ergonomiskt,  
effektivt och skonsamt sätt att styra en dator för 
personer med bland annat begränsad rörelse- 
förmåga. Med våra lösningar kan människor leva 
ett rikare och mer självständigt liv.

Ågrenska
www.agrenska.se
Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för 
sällsynta diagnoser och ett komplement till den 
offentliga vården och samhällets övriga stöd. Vi 
arbetar både nationellt och internationellt för en 
positiv samhällsutveckling kring rättigheter och 
möjligheter för personer med funktions-
nedsättning. Vi skapar delaktighet genom tydlig 
kommunikation och gott bemötande. Ågrenska  
välkomnar barn, unga och vuxna med sällsynta
diagnoser och funktionsnedsättningar, deras 
familjer och professionella för erfarenhetsutbyte 
och kompetensutveckling. Vi är en idéburen 
organisation som bedrivs utan vinstintresse.

Miniseminarier
Seminarierna hålls i biblioteket på entréplanet. Här har du möjlighet att få  
fördjupad kunskap om utställarnas produkter och vilken nytta och hjälp  
produkterna kan bidra med. Varje seminarium ges vid två tillfällen. Varje  
seminarium är 30 minuter.

Onsdag 
17 maj 
klockan 12

Torsdagen 
18 maj 
klockan 11.15

Pikomed

Kom och lyssna på en inspirerande föreläsning om hur 
ett kommunikationshjälpmedel kan anpassas efter  
användarens behov. Hur kan en personlig lösning se ut 
och vilka möjligheter finns. Företaget Picomed berättar 
om Patrik och hans problematik och hur hjälpmedlet 
anpassas efter hans behov.

Onsdag
17 maj 
klockan 12.45

Torsdag 
18 maj
klockan 9.45

Aktiv fritid med bildstöd - Locka fler barn 
till en mer aktiv fritid - ny app.

Med bildstöd lockar vi barnen till att ta egna initiativ 
till att själva välja en aktivitet och därefter prata om vad 
man behöver göra för att verkligen komma iväg på  
aktiviteten. Anpassa med egna aktiviteter och egna  
bilder för att passa just er.

Registrera dig hos Språkbussen för förhandsinformation 
om när appen släpps.
Språkbussen presenterar även apparna Puffarna - stöd i 
att prata om känslor. TAKK valbart i alla fyra appar.

Välkomna önskar Annika Melin från Språkbussen
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Onsdag 
17 maj
klockan 13.30

Torsdag 
18 maj 
klockan 10.30

In Print 3 – det nya förbättrade In Print!

Presentation av den nya och helt omarbetade versionen av 
In Print, ett layoutprogram med över 14 000 Widgit- 
symboler, där du kan skapa bildstöd för utskrift på en 
mängd olika sätt. 

Vi visar hur du enkelt med hjälp av färdiga mallar eller 
egna layouter kan skapa bildkort, kommunikationskartor, 
scheman och annat bildstöd. 
Vi presenterar också de viktigaste förändringarna i den nya 
versionen av programmet. InPrint 3 har ett helt nytt utse-
ende vilket gör det mycket enklare och snabbare att arbeta 
i när du skapar ditt material. 

Seminariet presenteras av Hargdata/Symbilverket

Onsdag 
17 maj
klockan 14.15

Torsdag 
18 maj 
klockan 12.15

Att anpassa undervisningen och bedöma 
den språkliga framställningen för elever som 
använder AKK

En utmaning man möter i arbetet med elever som  
använder AKK är att göra en rättvis bedömning kring den 
muntliga framställningen. Förstelärare inom AKK, Calina 
Folme vid Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg 
håller seminarium med tips och råd för hur man kan tänka 
kring betygssättningen. 
Samhällskunskapslärare Christian Bengtsson visar  
kortfilmer och presenterar anpassningar vid AKK  
användning vid studier på nationella gymnasieprogram.

Seminarium med Calina Folme (förstelärare AKK) och 
Christian Bengtsson (Samhällskunskapslärare)

Onsdag 
17 maj
klockan 15

Torsdag 
18 maj 
klockan 13

Brukarrevision med AKK

Under 2016 fick brukarrevision medel från Arvsfonden 
för att utveckla en modell för att göra en brukarrevision 
med hjälp av AKK. Oftast bygger kvalitetskontroller på 
att personen kan tala själv och förstå skrift. Men alla 
vill och borde få möjligheten att tala för sig själva utan 
att företrädas av någon annan. Det kan bli möjligt när 
brukarrevisorerna kan det kommunikationssätt brukaren 
använder sig av som till exempel AKK. Brukarrevisions-
modellen omarbetades för att hitta andra sätt att kom-
municera på än det talade språket. I seminariet berättar 
vi om erfarenheterna från projektet och de revisioner 
som gjorts med AKK. 

Miniseminarier



Praktisk information inför ditt besök på 
kommunikationsmässan

Dalheimers hus är ett hus för alla. Då vi strävar efter att 
Dalheimers hus ska vara tillgängligt så vill vi att du 
undviker starka dofter och parfymer under din vistelse hos oss. 
Det är inte heller tillåtet att röka vid husets entré.

Hitta hit

Dalheimers hus ligger i stadsdelen Majorna-Linne i västra
delen av Göteborgs centrum. Till oss är det lätt att komma 
både med kollektivtrafik, cykel, permobil och bil. Vi har 
garage med cykelställ, permobil- och parkeringsplatser.  

Spårvagn 3 och 9 går till Jaegerdorfplatsen och spårvagn 11 
går till Mariaplan.

Besöksadress: Slottsskogsgatan 12

Dalheimers Hus
Box 6131 
400 60 Göteborg
Telefon: 031-367 97 52

www.goteborg.se/dalheimershus


