Delaktig eller utanför?
Nya möjligheter till tillgänglighet
Tisdag 16 oktober 2012
Dalheimers Hus i Göteborg
Föreningen för handikappforskning i Väst - HafV inbjuder alla intresserade till den 7:e
Västsvenska forskningskonferensen om personer med funktionsnedsättningar.
I år kommer det också att finnas en utställning på temat tillgänglighet. Vill du/din verksamhet
medverka här finns också möjlighet till detta (se anmälan).
Tillgänglighetstemat kommer att fokusera två aktuella områden, nämligen:

Arbetsmarknad

Information, kommunikation och ny teknik t ex. Internet, appar, smartphones
Barbro Lewin, författare till den nyss utkomna boken ”För din skull, för min skull eller för
skams skull? Om LSS och bemötande”, kommer att inleda dagen. Härefter presenteras
aktuell forskning inom varje tema tillsammans med information om vad som är på gång från
myndighetshåll. Dagen avslutas med en paneldebatt utifrån konferensens frågeställning.
Vi hoppas att du tycker detta låter spännande. På de övriga sidorna hittar du ett komplett
program och mer information om kostnader och anmälningsförfarande. På vår hemsida finns
mer information om HafV: www.hafv.se.

Varmt välkomna!

Program
09.00

Välkommen – information om dagen

09.15

”Utan delaktighet finns vi inte till” (Ur Torgny Lindgren Bat Seba
1984)
Tillgänglighet krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika
villkor i samhällslivet. LSS är huvudredskapet för att kompensera individens
funktionsnedsättning. Men får man i praktiken insatser i den omfattning och karaktär
som behövs? Personlig assistans och ledsagarservice är två insatser som har urholkats
på senare år. Liksom andra LSS-insatser är de nödvändiga nycklar till delaktighet.
För delaktighet krävs också mer än tillgänglighet: kunskap och erfarenhet, stöd och
lotsning samt möjlighet till samspel där andra också kan använda alternativ och
kompletterande kommunikation.

Barbro Lewin
10.15

Kaffe

10.45

Tillgänglighet i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning
I debatten om arbetsliv för personer med funktionsnedsättning nämns ofta ett tillgängligt
arbetsliv som en central faktor. Men vad är ett tillgängligt arbetsliv och hur kan vi
uttrycka och påverka tillgänglighet i arbetslivet?

Johanna Gustafsson och Per-Olof Larsson
12.00
13.15

Lunch
Tillgänglighet till information, kommunikation och IT
Om nu IT, internet, smartphones och surfplattor, tränger in överallt – då måste ju
verkligen alla kunna komma åt och hantera tekniken för att vara delaktiga i tillvaron.
MEN kommer vi att ha råd att ge alla acceptabel tillgänglighet med hittillsvarande
metoder? Hur ser det ut idag och vad pågår i Europa?

Mats Lundälv
Akut krisstöd, informationstillgänglighet och
funktionsnedsättningar
I dagens samhälle ställs det krav att krisstödsarbetare ska kunna nå ut med information
om stödinsatser. Men hur tillgängligt är stödet i praktiken? Och hur upplever de
ansvariga ledarna i krisstödsgrupperna i landet sin egen tillgänglighet i detta viktiga
arbete? Under hösten 2012 utkommer en ny bok i ämnet med titeln "Akut krisstöd &
Kommunikation". Föredraget handlar om boken och tankar om det tillgängliga Sverige.

Jörgen Lundälv
14.30

Kaffe

15.00

Paneldebatt
Våra föreläsare och företrädare för några ansvariga myndigheter, bl a Handisam,
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Arbetsförmedlingen, svarar
på frågor och diskuterar utifrån konferensens rubrik: Finns det nya möjligheter till
tillgänglighet – vad händer egentligen?

16.00

Avrundning
Vår moderator sammanfattar konferensdagen.

16.15

Konferensen slutar

Föreläsare
Barbro Lewin, med.dr, är funktionshinderforskare vid Uppsala universitet. Hennes
avhandling om LSS-reformen och tillämpningen av den reformen har sedan stått i
fokus för hennes intresse. Hon är ledamot i Socialstyrelsens etiska råd, utskottet för
socialtjänstfrågor, ledamot i FUBs forskningsstiftelsen ala samt Sunnerdahls
handikappfond.
Per-Olof Larsson arbetar vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs
universitet. Han deltar också i ett flertal olika samarbetsprojekt som syftar till att öka
möjligheterna för personer med olika funktionshinder att komma ut i arbetslivet.
Johanna Gustafsson Johanna Gustafsson är doktorand vid Institutet för
handikappvetenskap vid Örebro Universitet. Hennes forskningsområde är arbetsliv
för personer med funktionsnedsättning. Hon är speciellt intresserad av
arbetsgivarnas perspektiv och av metoden Supported employment.
Mats Lundälv är datapedagog vid DART kommunikations- och dataresurscenter för
personer med funktionsnedsättning. Mats brinner för tillgänglighetsfrågor och har
varit verksam i flera stora EU-projekt som handlar om hur internet och annan
informations- och kommunikationsteknologi skall kunna bli mer tillgängligt för
personer med funktionsnedsättning, i första hand för personer med
kommunikationssvårigheter som har svårt att hantera text.
Jörgen Lundälv pol, dr, är funktionshinderforskare vid Göteborgs universitet och
docent i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete. Han är också docent i
trafikmedicin vid Umeå universitet.

Anmälan
Delaktig eller utanför – nya möjligheter till tillgänglighet?
HafV- Föreningen för handikappforskning i Västsverige - konferens 16 oktober 2012
Lokal:

Dalheimers Hus, Slottskogsgatan 12 i Göteborg. Det är lättast att
åka kollektivt till Dalheimers då antalet p-platser i området är
begränsat. Det finns några besöksplatser i Dalheimers garage
som i första hand är avsedda för personer med
funktionsnedsättning. På Dalheimers hemsida finns information
om tillgänglighet med mera: www.goteborg.se/dalheimershus

Pris:

Deltagande: 450 kr, inklusive lunch och kaffe.
Utställarplats: 2000 kr icke medlemmar, gratis för medlemmar
Faktureras vid anmälan. Föreningen är momsbefriad.

Sista anmälningsdag:

Fredagen den 5 oktober 2012.
Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Anmälan skickas till:

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Kruthusgatan 17, 411 04 Göteborg
E-post: lena.singleton@spsm.se

Namn: ......................….………………............................................................
Önskar utställarplats (ringa in): Nej

 Ja

Medlem

Önskar teckentolkning (ringa in): Ja
Arbetsplatsens namn:……………………………………………………………….
Adress: .....................………….........................................................................
Postnummer och ort………..............................................................................
Telefon ..................................... E-post .................................................
Behov av specialkost: ………………………..………....
Fakturaadress…..................................................................................................
.............................................................................................................................
E-post............................................................................Tel.................................
Kontaktperson/mottagarkod: ..............................................................................
Upplysningar om föreläsningar och seminarier:
Kerstin Watson Falkman tfn 031– 786 42 61; e-post: kerstin.falkman@psy.gu.se
Frågor om anmälningar:
Lena Singleton, tfn 010 – 473 52 97; e-post: lena.singleton@spsm.se
Vi ber dig att INTE ta på parfym eller andra dofter

