Välkommen till
FoU-seminarium
Onsdagen den 27 februari 2013

Tillgänglig information –
hur ser det ut och hur kan vi bli bättre?
13:00-13:30
Information ur ett rättighetsperspektiv, Jan Terneby.
Om riktlinjer och ett aktuellt projekt i arbetet att tillförsäkra alla invånare rätten till
information i kontakt med Västra Götalandsregionens verksamheter.
13:30-14:30
Läsbarhet och tillgänglighet, Katarina Mühlenbock.
Läsbarhet är mer komplext än bara ett LIX-värde, och tillgängligheten till en text påverkas i
högre grad av faktorer som rör kognitiva aspekter. Detta behandlas i Katarinas kommande
avhandling ”I see what you mean – assessing readability for specific target groups”.
14:30-14:45
Fika och bensträckare
14:45 -15:00
Forts Katarina
15:00-15:30
KomHIT-projektet, kommunikationsstöd i sjukvård och tandvård, Gunilla Thunberg.
I KomHIT har en grupp föräldrar till barn med funktionshinder intervjuats om vad de tycker
om och önskar av sjukvården när det gäller kommunikation och information. Gunilla
berättar om resultaten så långt, visar material som börjat användas på sjukhuset och
informerar om det kommande arbetet med att skapa en nationell webbresurs för
kommunikationsstöd i sjukvård och tandvård, där habilitering också kommer att ingå.
15:30-16:00
Avslutande diskussion
Jan Terneby arbetar med utbildning, forskning och äldrefrågor på Rättighetskommitténs
kansli i Västra Götalandsregionen.
Katarina Mühlenbock, som tidigare varit chef på DART kommunikationsoch dataresurscenter, är datalingvist och doktorand och skall snart presentera sin
avhandling. Hon har just tillträtt ett uppdrag som innebär att göra informationen från
Sahlgrenska Universitetssjukhuset mer tillgänglig.
Gunilla Thunberg är logoped och forskare på DART. Hon leder flera projekt som utgår från
rätten till kommunikation och att skapa kommunikativa miljöer.
Tid: Onsdagen den 27 februari 2013 kl.13:00 – 16:00
Plats: Humlen, Intill matsalen, SU/Östra sjukhuset, Göteborg
Seminariet vänder sig till: Anställda inom Västra Götalands och Hallands
habilitering. Övriga erbjuds delta i mån av plats. Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan: kristin.edbom@vgregion.se senast fredagen den 22 februari 2013
Välkomna!
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