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KomHIT Flykting
Det här finns idag
På www.kom-hit.se/flykting finns två varianter av bildstöd för samtal med
nyanlända på svenska, engelska, arabiska, farsi och somali. Här finns också en
kort text och film som illustrerar hur bilderna kan användas. Kartorna är exempel
på hur man kan göra. Man kan också tillverka egna bildstöd i webbresursen
Bildstöd www.bildstod.se. I bildstod.se finns en stor bank av färdiga bildstöd för
hälso- och sjukvård samt tandvård och andra verksamheter och miljöer som skola
& förskola, och hemmiljö. Resursen bildstod.se har utvecklats i
Arvsfondsprojektet KomHIT www.kom-hit.se vars syfte är att tillgodose barns
rätt till kommunikation och delaktighet under vårdvistelse och tandvårdande
behandling.

Det här kommer vi att göra
Nu påbörjas KomHIT Flykting – ett projekt som syftar till att underlätta
kommunikation med nyanlända barn, ungdomar och vuxna inom hälso- och
sjukvård samt tandvård. Projektet bygger på de erfarenheter som gjorts i KomHIT
och bildstod.se.
Med fokus på hälso- och sjukvård samt tandvård kommer vi att:
•
•

Utveckla en webbresurs som möjliggör spridning av kunskap och material för
kommunikation på flera språk
Kartlägga behov av kommunikationsstöd inom olika verksamheter och aktiviteter
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•
•
•
•

Tillverka och sprida bildstöd för identifierade verksamheter och aktiviteter på
relevanta språk (t ex arbaiska, farsi, somali)
Producera och tillgängliggöra filmer som demonstrerar användning av bildstöd
Informera om kommunikativa rättigheter och kommunikationsstöd
Erbjuda utbildning i användning och tillverkning av bildstöd

Arbetet påbörjas omgående och fortsätter under hela 2016.
KomHIT Flykting sprids via nätet och är gratis och öppet för alla!

Var med och påverka!
En referensgrupp kommer att kopplas till projektet som i övrigt genomförs på
DART och ute i olika vårdverksamheter. Samarbete med landstingens
kommunikationsdirektörer och andra aktörer med ansvar för vård, information
och kommunikation kommer att efterfrågas.
Projektet ska bygga på upplevda behov och erfarenheter. Kontakt söks därför med
verksamheter som är intresserade av att på något sätt delta i projektet exempelvis i
kartläggning av behov, tillverkning och prövning av bildstöd. Anmäl ditt intresse
här https://www.esmaker-sahlgrenska.se/Public/regForm.aspx?pid=bb7eacba7a6f-49c5-88b6-2b8eb3b9d685

Om projektet
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) har givit DART –
kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i
samarbete med Koncernstab Kommunikation och Externa relationer vid
Koncernkontoret i uppdrag att ta fram ett bildstöd som kan användas tillsammans
med nyanlända inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Arbetet genomförs som
ett särskilt projekt under 2016 med eventuell förlängning under 2017. Projektet är
finansierat med 1,8 miljoner kronor. På DART finns språkvetenskaplig och
teknisk kompetens samt erfarenhet av komplexa kommunikationssituationer och
olika former av kommunikationsstöd. Bildstödet ska kunna användas såväl
regionalt samt nationellt.

Kontakt VGR
Projektägare
Erik Lagersten
Kommunikationsdirektör VGR
erik.lagersten@vgregion.se
Projektledare
Ulrika Ferm
Enhetschef, Fil dr
ulrika.ferm@vgregion.se
DART - Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning
Kruthusgatan 17
411 04 Göteborg
Tel: 031-3420804, mobil: 0707-850210
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