
Social resursförvaltning

www.goteborg.se/dalheimershus

Välkommen till en alldeles kostnadsfri mässa med det bästa inom  
kommunikationshjälpmedel.

Onsdag 11 maj klockan 9–16.30

Torsdag 12 maj klockan 9–15 

Samtidigt pågår 16:e Västsvenska kommunikationskarnevalen  
vars tema i år är övergångar. Du kan läsa mer om konferensen på  
www.goteborg.se/dalheimershus.  
Mässan hålls på Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 i Göteborg.

Kommunikationsmässa  
11–12 maj

Låt dig inspireras 
– skaffa ny kunskap
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Utställare
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 hjälp-
medel ger förutsättningar till delaktighet genom hela 
livet. 

Autism- och Aspergerföreningen  
distrikt Göteborg
www.autism.se
Föreningen arbetar för att skapa bästa möjliga vill-
kor för personer med autism och Aspergers syndrom. 
Medlemmar i föreningen är personer med funktions-
nedsättningen, anhöriga och andra.

Föreningen sprider kännedom och kunskap om funk-
tionsnedsättningen för att öka förståelsen. Förening-
en arbetar aktivt som påtryckningsgrupp och verkar 
bland annat för anpassad undervisning, boende och 
arbete/sysselsättning. Föreningen anordnar föreläs-
ningar och aktiviteter.

Dalheimers hus
www.goteborg.se/dalheimershus
www.facebook.com/dalheimershus
Dalhemiers hus är byggt och anpassat för personer 
med fysiska funktionsnedsättningar. I första hand är vi 
till för dig som bor i Göteborg. Vi erbjuder bland annat 
stöd i form av daglig verksamhet, korttidsboende och 
friskvård. Det är också ett hus där alla – med eller utan 
funktionsnedsättningar är välkomna. I vårt hus hittar 
du också konferenslokaler, en restaurang, ett gym, en 
bassäng och ett bibliotek. Allt i fräscha och tillgäng-
liga lokaler. Vår strävan är att livskvalitet och välbefin-
nande ska genomsyra alla verksamheter. Välkommen 
till ett hus att mötas i! 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 
barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i 
Västra Götalandsregionen. 

DART erbjuder bland annat utredning, utbildning samt 
forskning kring kommunikation, kommunikationsstöd 
och datorbaserade hjälpmedel.

DHB Västra – distriktsorganisatio-
nen för döva och hörselskadade barn 
samt barn med språkstörning i Västra 
Sverige
www.dhbvastra.se
Är en ideell intresseorganisation och vi vänder oss till  
familjer som har barn och ungdomar med dövhet, hör-
selnedsättning eller språkstörning.

Vi verkar för våra barn och ungdomars rätt till kommu-
nikation, bevakar utveckling, forskning samt besluts-
fattare inom olika instanser som rör våra målgrupper. 

Vi arrangerar familjeaktiviteter, teckenkurser, föreläs-
ningar och lägerverksamhet. 

Vi arbetar för att ge våra målgrupper de verktyg som 
behövs för att ge dem en så bra och trygg framtid som 
möjligt.

Eldorado
www.goteborg.se/eldorado
www.facebook.com/Eldorado.aktivitet.kunskap.
kultur
Eldorado är ett aktivitets-, kunskaps- och kulturcenter 
för personer med grav intellektuell funktionsnedsätt-
ning. Vi tar emot besökare i olika aktiviteter samt er-
bjuder utbildning och handledning till närstående och 
personal, i bland annat kommunikation och aktivitet. 
Eldorados målsättning är att skapa ökade möjligheter 
till egen aktivitet, delaktighet och möjlighet att själv 
kunna påverka den egna livssituationen. Eldorado är 
en del av Göteborgs Stad och tillhör Social resursför-
valtning.
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Frölundaskolan Bräcke
www.goteborg.se
Frölundaskolan Bräcke är en grund- och grundsärsko-
la med två inriktningar. Den ena delen är Göteborgs 
Stads resursskola för elever med rörelsehinder och/
eller tal- och språkstörningar. Den andra delen består 
av stadsdelens egen träningsskola för elever med au-
tism. Fritids- och korttidsverksamhet för ungdomar 
ordnas i anslutning till skoldagen och under loven. För 
yngre elever erbjuds förskoleklassverksamhet utifrån 
efterfrågan om plats. Frölundaskolan Bräcke erbjuder 
spetskompetens inom kommunikation och motorik. Vi 
har anpassade lokaler och skolgård, små klasser med 
hög personaltäthet samt etablerade nätverkskontak-
ter med andra aktörer kring den enskilde eleven.

Frölunda Data AB 
www.frolundadata.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 hjälp-
medel. 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 produk-
ter 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 funktionsnedsättning och deras an-
höriga. För allas rätt att synas, höras och delta på sina 
villkor. Det lokala arbetet kompletterar det som FUB 
gör på riks- och länsnivå. Information, rådgivning och-
intressepolitisk verksamhet kombineras med sociala 
aktiviteter. FUB Göteborg vill skapa roliga anledningar 
att träffas och ge självklara kontaktytor för människor 
med funktionsnedsättningar och deras familjer.

Funktionsverket
www.funktionsverket.se
Funktionsverket utvecklar och distribuerar hjälpme-
del som underlättar livet för personer med funktions-
nedsättning. Vi gör både ny och gammal teknik mer 
tillgänglig och användbar och har som vision att för-
bättra utbudet av smarta hjälpmedel inom kommuni-
kation, kognition, styrsätt och monteringslösningar.

I vår monter kan du testa nyheter som samtalsappa-
raten Widgit symbolplatta och filmstativet Padcaster 
för Ipad. Vi visar även olika skydd och monteringslös-
ningar för surfplattor och telefoner samt alternativa 
styrsätt för Ipad och Android.

Föreningen JAG  
(Jämlikhet, Assistans och Gemen-
skap)
JAG är en nationell intresseorganisation för assis-
tansanvändare med intellektuell funktionsnedsättning. 
Varje medlem i JAG ska kunna leva sitt liv fullt ut på 
sina egna villkor och med bästa tänkbara personligt 
anpassade assistans. Som påtryckarorganisation käm-
par föreningen JAG för att framtidssäkra assistansen 
för personerna med de största funktionsnedsättning-
arna. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna 
och drivs utan vinstintresse.

Gerdtsson & Andersson HB 
www.peklampor.se 
Vi utvecklar lättbegripliga och lättanvända hjälpme-
del för att kunna göra sig förstådd och påverka. Med 
hjälp av våra produkter kan man kommunicera, göra 
val, styra tv, radio och dator, sköta omgivningskontroll, 
spela spel med mera, även om rörelseförmågan är 
mycket begränsad. Vi visar peklampan Lumos Pointer, 
den beröringsfria manöverkontakten Lumos Switch 
och det beröringsfria tangentbordet Lucy 4.
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Hargdata | Symbolbruket
www.hargdata.se
Hos Hargdata | Symbolbruket kan du titta på våra väl-
kända produkter för kommunikation och bildstöd med 
Widgitsymboler.

Nyhet! Premiärvisning av Widgit Online. Nu kan du 
även använda Widgitsymboler via en inloggning på 
webben. I Widgit Online kan du skapa bildkartor och 
enkla symboldokument och med ditt konto kan du 
också ladda ner en gratis app för Ipad, där du kan skri-
va med både symbolstöd och talat stöd. 

Vi visar också vår mycket populära app Widgit Go SE 
för Ipad och Android samt förstås datorprogrammen 
In Print och SymWriter 2. 

Välkommen att titta på och ställa dina frågor om sym-
bolstöd på webben, i apparna och i datorprogrammen! 

ISAAC – Sverige
www.isaac-sverige.se
ISAAC, International Society for Augmentative and 
Alternative Communication, är en ideell internationell 
förening. Genom ISAAC kan både brukare och profes-
sionella skapa yrkesmässiga kontakter, kunskaper och 
erfarenheter samt arbeta för AKK och rätten till kom-
munikation.

Mo Gård
www.mogard.se
Mo Gård är en stiftelseägd non profit-verksamhet som 
har specialistkompetens inom området kommunika-
tion och funktionsnedsättningar. 

Vi tror att grunden till att må bra och få möjlighet till 
full delaktighet i samhället till stor del handlar om att 
kunna kommunicera med sin omgivning. 

Det vi bland annat kan erbjuda dig som behöver stöd 
i din kommunikation är teckenspråkiga miljöer och/el-
ler andra alternativa kommunikationsmetoder utifrån 
dina behov. I våra verksamheter kan du få tillgång till 
boende enligt LSS och daglig verksamhet samt gym-
nasiesärskola.

Move & Walk 
www.movewalk.se
Vi är ledande i Sverige inom Konduktiv Pedagogik 
(KP). KP är ett koncept som har utvecklats för att 
barn, ungdomar och vuxna som har neurologiska funk-
tionsnedsättningar ska kunna utveckla sina motoriska, 
kognitiva, kommunikativa och sociala förmågor paral-
lellt. Detta sker genom aktiv inlärning och anpassas 
efter varje individs särskilda behov. Inom koncernen 
bedriver vi träning (re/habilitering), särskola, admi-
nistration av personlig assistans och daglig verksam-
het. Samtliga verksamheter genomsyras av KP. Move 
& Walk Skola är en särskola med ett unikt upplägg där 
KP har integrerats med den svenska läroplanen och 
kursplaner. Move & Walk Skola finns i Göteborg, Stock-
holm och Malmö.
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Passal 
www.passal.se
Passal jobbar med personlig assistans. Kunskap och 
självbestämmande är viktiga delar för hög kvalité i den 
personliga assistansen. I vår monter möter du Marika 
Cederholm, Jenny Persson och Krister Müller. 

Marika kommunicerar med hjälp av en ordtavla. På kur-
ser för assistenter och på föreläsningar berättar Marika 
om sina erfarenheter som AKK-användare. Hon för-
medlar ett budskap om rätten till kommunikation och 
vad som är viktigt för dig att tänka på när du möter 
personer som använder AKK. Marika är kund på assis-
tansbolaget Passal. 

Jenny är kommunikationspedagog och arbetar som 
assistanskoordinator på Passal. Hon har många års er-
farenhet av att jobba med kommunikation. På Passal 
håller i hon bland annat teckenkurser för personliga as-
sistenter. 

Krister arbetar som assistanskoordinator på Passal och 
är 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 per-
sonliga assistansen.

Picomed 
www.picomed.se 
post@picomed.se 

Nyhet! Grid 3 – nytt spännande  
kommunikationsprogram lanseras 1 maj

I vår monter kommer ni att kunna testa våra samtals-
datorer i Grid Pad serien med och utan ögonstyrning,  
samt prova på nya Grid 3.

Vi visar bland annat. våra egenutvecklade IR-sän dare, 
och ett brett sortiment av tillbehör till surfplattor och 
telefoner. Välkommen till vår monter för att se ett urval 
av vad vi kan erbjuda! 

Picomed är leverantör av hjälpmedel inom: 

• Kommunikation 

• Alternativa styrsätt för datorer/surfplattor/ 
telefoner 

• Omgivningskontroll 

• Monteringssystem

Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM)
www.spsm.se
www.facebook.co/SPSMsverige
SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett 
funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen 
för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedago-
giskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga 
läromedel och statsbidrag. Det stöd SPSM erbjuder 
kan handla om individers lärande, pedagogers arbete 
eller verksamhet och organisation. Den kompetens vi 
erbjuder kompletterar kommunens, förskolornas och 
skolornas resurser.

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

Share Music Sweden 
www.sharemusic.se
Vi är en internationell kulturorganisation som arrang-
erar kurser i scenkonst, skapar banbrytande före- 
ställningar och arbetar med kunskapsspridning. Hos oss 
möts människor med olika bakgrund, förutsättningar 
och förmågor, för att tillsammans skapa och utvecklas 
konstnärligt. 

Vi arbetar med en blandning av konstformer och inno-
vativ teknik, som ger fler möjlighet att delta. Ledarna är 
professionella musiker, dansare, koreografer, tonsättare, 
konstnärer och regissörer. 

Genom workshops, föreläsningar och samarbetsprojekt 
är vi en inspirations- och kunskapsresurs som verkar 
regionalt, nationellt och internationellt. Vårt kansli finns 
i Gränna och vi har regionala kontor i Västra Götaland 
och i Skåne.

Vår vision är att alla människor ska ha möjlighet att  
uttrycka sig konstnärligt, i en värld där olikheter ses 
som värdefulla.
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Talking Hands – ger händerna ett 
språk 
www.talkinghands.se
Talking Hands erbjuder skräddarsydda kurser och fort-
bildning inom tecken som AKK, TSS eller teckenspråk. 

Vi vänder oss till personal inom förskola, skola, sär-
skola, habilitering, stöd och omsorg och håller utbild-
ningen där det passar er bäst, antingen i era befintliga 
lokaler eller så ordnar vi lokal efter behov. 

Vi erbjuder också introduktions- och fortsättningskur-
ser för föräldrar på olika orter. 

Talking Hands fokus är att alltid ge kvalitativa och ef-
fektiva kurser och utbildningar som kommer använda-
ren till nytta.   

Therapy Box
Therapy Box is an award winning app that specialises 
in augmentative communication and therapy apps for 
people of all ages and abilities. They seek to apply the 
latest innovations in app development to meet the 
needs of those who have communication difficulties 
due to a range of disabilities arising from cerebral pal-
sy, motor neurone disease, autism, brain injuries and 
other neurological and developmental disorders. Our 
communication apps, Predictable and ChatAble have 
already made a huge impact on the AAC industry all 
over the world.

Therapy Box also provide ipad bundles, communica-
tion accessories, thus offering an end to end AAC so-
lution. The aim of Therapy Box is to supply the best 
means of communication possible to customers to 
enable them to express themselves with their family, 
friends and colleagues in a whole range of environ-
ments.

At the Communication Carnival in Gothenburg you 
will be able to view the latest updates of the apps: 
Predictable Svensk 4, ChatAble Svensk 2 and Scene & 
Heard 3.0 with exciting new features.

Tobii Dynavox
www.tobiidynavox.se 
Tobii Dynavox är världsledande inom området Alter-
nativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), 
kommunikationshjälpmedel med tillhörande mjukvara 
för ögonstyrning och pekanvändning (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 rörelseförmåga. 

Med våra lösningar kan människor leva ett rikare och 
mer självständigt liv.

Ågrenska och Nationella Funktionen  
Sällsynta Diagnoser
www.agrenska.se, www.nfsd.se
Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för säll-
synta diagnoser och är ett komplement till den of-
fentliga vården och övriga samhällets stöd. Vi arbetar 
både nationellt och internationellt för en positiv sam-
hällsutveckling kring rättigheter och möjligheter för 
personer med funktionsnedsättning. Vi skapar delak-
tighet genom tydlig kommunikation och gott bemö-
tande. 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. 

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD, som 
drivs av Ågrenska, har i uppdrag av Socialstyrelsen 
att samordna och koordinera arbetet inom området 
sällsynta diagnoser i Sverige. NFSD har också i upp-
drag att sprida information inom det sällsynta områ-
det. NFSD har bland annat samlat studier och annat 
material som rör övergången från barn till vuxen samt 
modeller och verktyg som används för att underlätta 
övergången på webplatsen nfsd.se.
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Kl. 10 Kommunicera med PODD
PODD är ett symbolbaserat kommunikationsmaterial 
som utgår från typisk språkutveckling och att språket 
utvecklas genom användning. Målet med PODD är att 
alla ska ha möjlighet att utrycka det man vill, till den 
man vill, när man vill och där man än är. 

På detta miniseminarium får du en större inblick i hur 
PODD-materialet ser ut och hur du kan arbeta med 
det. Seminariet presenteras av Abilia.  

Kl. 11 Widgit Online 
 – Widgitsymboler på webben
Presentation av Widgit Online, en webbtjänst där du 
kan skapa bildkartor och enkla symboldokument från 
vilken dator som helst som är uppkopplat mot inter-
net. Med ditt konto kan du också ladda ner en gratis 
app för ipad där du kan skriva med både symbolstöd 
och talat stöd. 

Vi presenterar hur man i Widgit Online enkelt kan 
skapa symboldokument, bildkort, scheman med mera. 
Hur arbetet kan delas mellan flera personer som arbe-
tar tillsammans och också hur du kan publicera dina 
texter för vem som helst som vill läsa dem. Sist men 
inte minst visar vi förstås också appen för ipad, som 
ingår i ditt konto!

Seminariet presenteras av Hargdata/symbolbruket.

11–12
MAJ

Kl. 13 Att arbeta med AKK  
i skolundervisningen  
På Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Göteborg ar-
betar vi kreativt med att utveckla språk tillsammans 
med eleven. Personal från Riksgymnasiet visar kortfil-
mer där olika strategier används och föreläser kring 
hur elever med AKK skall kunna tillgodogöra sig ut-
bildningen vid nationella program. Vi visar även på hur 
viktigt samarbetet är mellan elev, lärare, elevassistent 
och personlig assistent.

Seminarium med Christian Bengtsson (lärare), Calina 
Folme (lärare AKK), Paul Nemorin (elevassistent Bliss/
AKK) 

Kl. 14 Morgonsamling med AKK
Move & walk skola är en särskola med ett unikt upplägg 
där konduktiv pedagogik har integrerats med läroplan 
och kursplaner. Våra elever har multifunktionsnedsätt-
ningar med stora stödbehov. Vi berättar om hur vi pe-
dagoger arbetar med AKK under morgonsamlingen, 
i en klass där eleverna har olika kommunikationssätt. 
Det finns flera pedagogiska utmaningar i detta som 
vi belyser, samtidigt som vi möter eleverna på deras 
kommunikationsnivå.

 

  

Onsdag 11 och torsdag 12 maj

Miniseminarier
Seminarierna hålls i biblioteket på entréplanet. Här har du möjlighet att få 
fördjupad kunskap om utställarnas produkter och vilken nytta och hjälp pro-
dukterna kan bidra med. Seminarierna upprepas samma tid båda dagarna.


