Social resursförvaltning

Välkommen till årets
Kommunikationsmässa

7–8 maj
2018
Kostnadsfri mässa för dig som är intresserad
av kommunikationshjälpmedel (AKK).

www.goteborg.se/dalheimershus

VÄLKOMMEN

Välkommen till
Kommunikationsmässan
7–8 maj 2018
Välkommen till en kostnadsfri mässa med det senaste
inom kommunikationshjälpmedel! Mässan ingår i
Västsvenska Kommunikationskarnevalen och vänder sig
till dig som är intresserad av kommunikativa svårigheter
och kommunikationsstöd (AKK). Under mässan har du
också möjlighet att delta i miniseminarier. Årets tema för
Kommunikationskarnevalen är Med sikte på framtiden –
nya spännande möjligheter till kommunikationsstöd.

Datum
Måndag 7 maj klockan 9–16.30
Tisdag 8 maj klockan 9–14

Plats
Årets mässa hålls på Clarion Post Hotel, som ligger vid
Centralstationen.

Öppet för alla
Mässan är kostnadsfri och öppen för alla. Det behövs
ingen föranmälan, utan det är bara att komma.
Mer information om mässan finns på
www.goteborg.com/dalheimershus.

Arrangörer
Dalheimers hus
Dalheimers hus är öppet för alla. Våra lokaler
är anpassade för personer med olika former
av funktionsnedsättningar. Hos oss finns
restaurang, konferenslokaler och friskvård. 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.
www.goteborg.se/dalheimershus
www.facebook.com/dalheimershus

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 barn. Vi erbjuder utredning och utprovning på specialistnivå, information, handledning, utbildning, forskning och utveckling.
www.dart-gbg.org
www.facebook.com/dart.kommunikations.
och.dataresurscenter

Eldorado
Eldorado är ett centrum för aktivitet, kunskap
och kultur för personer med grav intellektuell
funktionsnedsättning, deras anhöriga och
personal. Du kan besöka våra upplevelserum, umgås i vårt kafé och 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.
www.goteborg.se/eldorado
www.facebook.com/
Eldorado.aktivitet.kunskap.kultur

ISAAC-Sverige
Är en ideell internationell förening. Genom
ISAAC kan både användare och professionella
skapa yrkesmässiga kontakter, kunskaper och
erfarenheter och arbeta för AKK och rätten
till kommunikation. ISAAC står för International Society for Augmentative and Alternative
Communication.
www.isaac-sverige.se

Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM)
SPSM 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 specialskolaror, tillgängliga
läromedel och statsbidrag.
www.spsm.se
www.facebook.co/SPSMsverige
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Register över utställare
Nr

Utställare

1

Abilia

4

2

Bona Signum AB

4

3

Brukarrevision, Göteborgs Stad

4

4

Bräcke Diakoni

4

5

Dalheimers hus

4

6

DART

4

7

Eldorado, Göteborgs Stad

4

8

FUB Göteborg

4

9

Funktionsverket

5

10

Frölunda Data

5

11

Frölundaskolan Bräcke, Göteborgs Stad

5

12

ISAAC Sverige

5

13

Lifeability Sweden AB

5

14

NKA (Nationellt kompetenscentrum Anhöriga)

5

15

Picomed AB

5

16

Picture My Life Communication AB

6

17

Riksgymnasiet i Göteborg

6

18

ShareMusic & Performing Arts

6

19

Specialpedagogiska skolmyndigheten

6

20

Språkbussen

6

21

Symbolbruket/Hargdata

6

22

Tobii Dynavox

6

Miniseminarier

7

Sidan
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UTSTÄLLARE A-Ö

5. Dalheimers hus

Dalheimers hus är öppet för alla. Våra lokaler är anpassade för
personer med olika former av funktionsnedsättningar. Hos oss
finns restaurang, konferenslokaler och friskvård. 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.
www.goteborg.se/dalheimershus

6. DART

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 barn. Vi erbjuder utredning
och utprovning på specialistnivå, information, handledning,
utbildning, forskning och utveckling.
www.dart-gbg.org

1. Abilia
Abilia vill ge personer med särskilda behov möjlighet att öka
sin självständighet och ta kontroll över sin vardag. Abilia
erbjuder till exempel hjälpmedel för att kommunicera och
påkalla uppmärksamet, skapa struktur i vardagen och styra
funktioner i hemmet. Hjälpmedlen vänder sig
både till barn, vuxna och äldre. Vår vision är
att alla människor ska ha samma möjligheter
att vara delaktiga i samhället på sina villkor.
www.abilia.se

2. Bona Signum AB

Bona Signum AB tar fram läromedel för personer med särskilda behov. Mycket fokus i våra läromedel ligger på kommunikation. Vi har både böcker, filmer och appar för alla åldrar och
i alla tänkbara svårighetsgrader. Vår ledstjärna och drivkraft är
att skapa förutsättningar för lusten
till att lära hela livet.
www.bonasignum.se

3. Brukarrevision
Social resursförvaltning, Göteborgs Stad

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. Resultatet återför vi med hjälp av
en metod som kallas akvariemetoden. Modellen används till
gruppboenden, daglig verksamhet, boendestöd, aktivitetshus,
sociala arbetskooperativ och boende för personer med missbruksproblematik. Brukarrevision finns i Social resursförvaltning och är en del av Göteborgs Stads kvalitetsarbete.
www.goteborg.se

Foto: Louise Bergman

7. Eldorado, Göteborgs Stad

Eldorado är ett centrum för aktivitet, kunskap och kultur för
personer med grav intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga och personal. Du kan besöka våra upplevelserum, umgås
i vårt kafé och 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.
www.goteborg.se/eldorado

4. Bräcke diakoni

I vår monter kan du prova appen RättVisat – mitt digitala
kommunikationspass. Ett projekt som blivit en gratis produkt
för att ytterligare öka delaktigheten i samhället för dem som
har svårast att delta. Den nya serverbaserade versionen har
många nya funktioner, lösningar och kommer fungera för både
telefon och surfplatta, iOS och Android. Bräcke diakoni är en
av Sveriges största icke-vinstdrivande aktörer inom vård och
omsorg. Vi har ett fyrtiotal verksamheter inom hälsovård, funktionshinder och äldreomsorg.
Huvudkontoret ligger i Göteborg,
men våra verksamheter finns på
många olika platser i landet.
www.brackediakoni.se/rattvisat

8. FUB Göteborg

FUB Göteborg är en ideell förening som arbetar för
personer med intellektuell funktionsvariation och deras
anhöriga. 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 aktivteter. FUB Göteborg vill
skapa mötesplatser och trevliga sätt att umgås för människor
med funktionsvariationer, deras familjer och vänner.
www.fub.se/goteborg
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9. Funktionsverket

13. Lifeability Sweden AB

Funktionsverket utvecklar och distribuerar hjälpmedel inom
främst kognition, kommunikation, styrsätt och monteringslösningar. Våra produkter kan hjälpa personer med olika funktionsvariationer att kommunicera med sin omvärld, förstå och
hantera tid. Vi har också produkter som förenklar användandet
av datorer, telefoner och surfplattor. Vårt huvudkontor ligger i
Göteborgsregionen, men vi har en rikstäckande verksamhet.
www.funktionsverket.se

I Lifeabilitys monter kan du prova Lumos Pointer Peklampa.
Peklampan är ett verktyg för AKK med symboler, men också
för ickeverbal kommunikation. Den är ett styrsätt för samtalsapparat, tv, dator och dörröppnare.
Peklampan är också ett redskap för att
leka, spela spel med mera.

14. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) arbetar på
uppdrag av regeringen med att driva ett nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd. I uppdraget ingår att stödja
och utveckla anhörigstöd, utveckling av metoder och verktyg,
spridning och utbyte av kunskap. NkA ska också vara en länk
mellan forskning, praktik och beslutsfattare. NkA har också
skapat ett kunskaps- och anhörigstöd för anhöriga till personer
med flerfunktionsnedsättning.
www.anhoriga.se

10. Frölunda Data

Frölunda Data vill ge möjlighet till alla som har särskilda behov
att kunna vara delaktiga i informationssamhället. Frölunda
Data har lösningar inom digital- och tillgänglig läromiljö samt
distribuerar hjälpmedel inom alternativa läsverktyg, kognition,
kommunikation, styrsätt och monteringslösningar. Vi finns i
Göteborg och Stockholm.
www.frolundadata.se

11. Frölundaskolan Bräcke, Göteborgs Stad

Frölundaskolan Bräcke är en grund- och grundsärskolan med
två inriktningar. Den ena delen är Göteborgs stad resursskola
för elever med rörelsehinder och/eller tal – och språkstörningar. Den andra delen består av stadsdelens egen träningsskola
för elever med autism. Fritids- och korttidsverksamhet för
ungdomar ordnas i anslutning till skoldagen och under loven.
Frölundaskolan Bräcke erbjuder spetskompetens inom kommunikation och motorik. Vi har anpassade lokaler och skolgård,
små klasser med hög personaltäthet samt etablerade nätverkskontakter kring den enskilde eleven.
www.goteborg.se/frolundaskolanbracke

15. Picomed AB

I Picomeds monter kan du prova ögonstyrning och känna på
våra samtalsapparater. Vi har ett stort urval av apparater i olika
storlekar, både med och utan ögonstyrning. Vi kommer även
visa två nya hjälpmedel:
• PictureMyLife-dagboken – ett nytt kognitivt anpassat kommunikationsstöd i form av en dagbok.
• HållKoll – en kognitivt förenklad kalender som hjälper
användaren att få kontroll över sin dag med hjälp av kalender,
alarm, checklistor, timer och stödpersonsfunktion.
Picomed har även hjälpmedel inom alternativa styrsätt för
datorer/surfplattor/telefoner, omgivningskontroll samt
monteringssystem.
www.picomed.se

12. ISAAC-Sverige

ISAAC-Sverige är en ideell internationell förening. Genom
ISAAC kan både användare och professionella skapa yrkesmässiga kontakter, kunskaper och erfarenheter och arbeta för AKK
och rätten till kommunikation. ISAAC står för International
Society for Augmentative and Alternative Communication.
www.isaac-sverige.se
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16. Picture My Life Communication AB

Picture My Lifes digitala dagbok ersätter handskrivna kontaktböcker och förenklar den dagliga kommunikationen för barn
och vuxna med behov av kognitivt stöd samt deras anhöriga
och stödpersoner. I dagboken laddar du upp egna bilder, filmer
och texter. Bildbaserna Pictogram, Ritade Tecken, Widgit och
Svenskt Teckenspråkslexikon ingår, liksom talsyntes. Dagboken
är webbaserad och fungerar i mobilen,
läsplattan och datorn och finns som app
för Android och iOS.
www.picturemylife.se

17. Riksgymnasiet i Göteborg

Riksgymnasiet i Göteborg för ungdomar med rörelsehinder, är
ett av fyra i landet. Här anpassar vi 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 kommunikationen. Riksgymnasiet i Göteborg drivs av Göteborgs stad i samarbete med Bräcke diakoni.
www.riksgymnasietgbg.se

20. Språkbussen

Språkbussen skapar pedagogiskt material med bild och tecken
som stöd. Vi riktar oss till familjer, pedagoger inom förskola/
skola och även personal inom äldrevården. I vår monter kan du
prova appar och diskutera ditt behov.
www.sprakbussen.se

21. Symbolbruket/Hargdata

Hos Symbolbruket kan du titta på våra välkända produkter för
att skapa och använda bildstöd med Widgitsymboler. Vi visar
dataprogrammen InPrint 3 och SymWriter 2, webbtjänsten
Widgit Online samt våra appar Widgit Go SE och Widgit
Writer. Vi kommer även ge en förhandsvisning av vår nya satsning på Widgitsymboler i vården.
Låt dig inspireras och ställ frågor
kring bildstöd!
www. symbolbruket.se

18. ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts är en kulturorganisation som
arrangerar och leder kurser i scenkonst, skapar föreställningar
och konstänarliga processer. Visionen är att alla männsikor ska
ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla.
www.sharemusic.se

22. Tobii Dynavox

Tobii Dynavox erbjuder kommunikationshjälpmedel med tillhörande mjukvara för ögonstyrning och pekanvänding (touch).
Tobii Dynavox har även lösningar 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.
www.tobiidynavox.se

19. Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 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 specialskolor, tillgängligt läromedel och statsbidrag.
www.spsm.se
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MINISEMINARIER

Miniseminarier
Brukarrevision med AKK

Brukarrevision berättar om en modell för att göra en
brukarrevison med hjälp av AKK (Alternativ kompletterande kommunikation). I seminariet berättar vi om erfarenheter och de revisioner som gjorts med AKK. Brukarrevision
finns i Social resursförvaltning och är en del av Göteborgs
Stads kvalitetsarbete.
Måndag 7 maj klockan 12.30
Tisdag 8 maj klockan 12.30

Använda peklampa

Välkommen till kostnadsfria miniseminarier om kommunikationsstöd! Varje seminarium är 15–30 minuter och ges vid
två tillfällen. Varmt välkommen!

Lifeability berättar hur du provar ut och använder
peklampa. Peklampan är ett verktyg för AKK med symboler, men också för ickeverbal kommunikation. Den är ett
styrsätt för samtalsapparat, tv, dator och dörröppnare. Peklampan är också ett redskap för att leka, spela spel m.m.

Scenkonst som kommunikation

Hur fungerar scenkonst som kommunikation? I ett samtal
mellan Richard Forsberg (ShareMusic & Performing Arts)
och Linda Åkesson (journalist, föreläsare och artist) får du
lära känna Linda och hennes kamp för ett samhälle där alla
har rätt att leva på lika villkor. I sitt arbete med ShareMusic
har Linda sjungit opera, dansat och provat på musikskapande.

Måndag 7 maj klockan 13.15
Tisdag 8 maj klockan 13.15

Kommunikationsprogrammet
Snap +Core First

Tobii Dynavox presenterar nya kommunikationsprogrammet Snap +Core First som finns för både Windows och
Ipad. För symbolanvändare är det här vägen till självständig
kommunikation och läs- och skrivkunnighet. Programmet
är framtaget att vara intuitivt och lätt att börja använda
på en gång. Hjärtat av Snap är forskningsbaserade paneluppsättningen Core First som hjälper till att kontinuerligt
utveckla ordförråd och kommunikation. Som stöd till Snap
+Core First finns även hjälpappen Pathways som fokuserar
på hur kommunikationspartners kan få AKK att fungera i
vardagen.

Måndag 7 maj klockan 10.15
Tisdag 8 maj klockan 10.15

Appen Rättvisat

Bräcke diakoni presenterar RättVisat – mitt digitala
kommunikationspass. Hur ser jag ut när jag säger ”ja”? Hur
ser eller låter skillnaden mellan en missnöjesyttring och en
kramp? Hur kan du snabbare lära känna mig och min kommunikation? Appen RättVisat ger personer med funktionsnedsättning ett nytt sätt att förmedla sig. På miniseminariet
får du en genomgång av hur appen fungerar och hur den
ska användas.

Måndag 7 maj klockan 14
Tisdag 8 maj klockan 14

Måndag 7 maj klockan 11.00
Tisdag 8 maj klockan 11.00

Bildstöd inom hälso- och sjukvården

Symbolbruket/Hargdata presenterar Widgit i vården, vår
nya produkt med Widgitsymboler för hälso- och sjukvården.

Presentation av PODD

Abilia presenterar PODD – ett kommunikationshjälpmedel
och en metod, utvecklat för personer med nedsatt kommunikativ förmåga. PODD-metoden utgår från att hitta
det bästa sättet för användaren att kommunicera. Syftet
med PODD är att ge användaren ett ordförråd så de kan
kommunicera sammanhängande, om vad de vill, hela tiden,
oavsett vem de kommunicerar med eller vilken miljö de
befinner sig i. Vi kommer att gå igenom olika sätt använda
sig av PODD och olika plattformar.

Måndag 7 maj klockan 14.45
Tisdag 8 maj klockan 14.45

Appen Bildschema

Språkbussen skapar pedagogiskt material med bild och
tecken som stöd. Här berättar vi mer om appen Bildschema
– bildstöd för vardagen.
Måndag 7 maj klockan 15.30
Tisdag 8 maj klockan 15.30

Måndag 7 maj klockan 11.45
Tisdag 8 maj klockan 11.45
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PRAKTISK INFORMATION

Praktisk information

Lokal
Årets Kommunikationsmässa hålls på Clarion Post Hotel,
som ligger intill Göteborgs Centralstation.

Information
Thomas Kollberg, telefon: 0707-85 46 03, e-post:
thomas.kollberg@socialresurs.goteborg.se
Varmt välkommen!

Göteborgs Stad Dalheimers hus AT 2018-04-02

Illustration framsida: Mostphotos.com

Kostnadsfri mässa
Mässan är kostnadsfri och öppen för alla som är
intresserade av kommunikationshjälpmedel och alternativ
kompletterande kommunikation (AKK). Mässan ingår
i Västsvenska Kommunikationskarnevalen som pågår
samtidigt.

Miniseminarier
Under mässan har du också möjlighet att delta i kostnadsfria miniseminarier. Här har du möjlighet att få fördjupad
kunskap om utställarnas produkter och tjänster. Varje
seminarium är 15–30 minuter.

Foto baksida: Lo Birgersson

Datum
Måndag 7 maj kl 9–16.30
Tisdag 8 maj 9–14

www.goteborg.se/dalheimershus

