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Debattörer: Anneli Karlsson (S), Jenny Petersson (M), 
Marco Venegas (MP), Per Lodenius (C), Bengt Eliasson 
(FP), Penilla Gunther (KD), Ali Esbati (V) och Paula Bieler 
(SD). Liksom tidigare år är Elisabeth Sandlund moderator.

Välkommen till femte upplagan av Föräldrakrafts 
debatt om arbetsmarknaden för personer med 
funktions ned sättning. Vi följer upp fjolårets löften 
från riksdags partierna: Blir det enklare att få 
anställningsstöd och hjälpmedel? Hur ska övergången 
från skolan förbättras? Ska lönebidraget höjas? 

Vägen    till
DEBATT
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Med plats för alla

SPONSORER:

WWW.FORALDRAKRAFT.SE/ALMEDALEN

Vägen    till
Plats för debatt: Konferenssalen Lojsta, Wisby Strand 
Congress & Event. Tid: Klockan 15.30–17.00 den 30 juni 
2015. Kom i tid, begränsat antal platser!

ARBETE
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4 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2015

Det här ska jag komma ihåg ... MISSAT NÅGON GUIDE? 
PRENUMERERA SÅ FÅR DU 
TILLGÅNG TILL ALLA! 47 guider!

Ska du rekrytera assistenter? 
Har du problem med sömnen? 
Ska du hjälpa ditt barn att välja 
skola? Missa inte Föräldrakrafts 
unika guider för och om barn, 
unga och vuxna med funktions
nedsättningar! Alla våra guider 
sedan 2006 finns tillgängliga som 
pdf och som webbartikel för dig 
som är prenumerant. Du hittar 
dem när som helst på  
www.foraldrakraft.se/guider

Beställ genom att sända ett  
mejl till pren@faktapress.se
En prenumeration kostar bara 
395 kronor för helår. 

FK_fickguide_almed_2015_v05.indd   4 2015-06-17   11:13



FORALDRAKRAFT.SE/ALMEDALEN  5     

MISSAT NÅGON GUIDE? 
PRENUMERERA SÅ FÅR DU 
TILLGÅNG TILL ALLA! 

PER ÅR

6 UTGÅVOR395 :-

FK_fickguide_almed_2015_v05.indd   5 2015-06-17   11:13



6 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2015

Vi sponsrar även Föräldrakrafts debatt
”Vägen till arbete”

Om arbetsmarknaden för funktionsnedsatta

Datum: 1/7 2015
Tid: 17:00 - 19:00

Plats: Särnmarks kontor, Österväg 12, Visby
OSA: 0498-66 09 00, info@sarnmark.se

Personlig assistans
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SÖNDAG 28 JUNI 
 09.00-18.00  (Flera dagar.) 
Delaktighet för hörselskadade. 
Tillgänglighet är en förutsätt
ning för demokrati. Vi behöver 
god ljudmiljö, hörteknik och 
visuell information och hörsel
vård av hög kvalitet. Hörsel ska
dades Riks förbund (HRF). 
Strandv, H535.

 09.00-10.00  Har ambitioner
na inom funktionshinderspoliti
ken sjunkit? De stora reformer
na genomfördes under andra 
halvan av förra seklet. Har poli

tiken inte utrymme för ytterliga
re reformer? Handi kapp förbun
den. Skeppsbron, H115.

 09.00-17.00   (Alla dagar 
28/63/7.) Aktuella frågor inom 
funktionsnedsättning. Med
lems förbund på plats för att 
diskutera aktuella frågor som 
berör förbundens medlemmar. 
Handi kapp förbunden. 
Skeppsbron, H115.

 09.30-16.30   (Flera dagar.) 
Hur får personer med neuro
psykiatriska funktionsnedsätt
ningar en självklar plats i sam
hället? Vi har sett hur våra barn 

tips för dig
149

Vi sponsrar även Föräldrakrafts debatt
”Vägen till arbete”

Om arbetsmarknaden för funktionsnedsatta

Datum: 1/7 2015
Tid: 17:00 - 19:00

Plats: Särnmarks kontor, Österväg 12, Visby
OSA: 0498-66 09 00, info@sarnmark.se

Personlig assistans
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8 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2015

svikits av samhället. Hur kan 
samhället ge dem bättre förut
sättningar? För. Kung Över 
Livet. Donners plats, H407.

 10.00-10.30  Tio års jäm
ställdhetspolitik. I höst presen
teras en uppföljning av utveck
lingen. I utredningen ingår ock
så att bedöma politiska insats
ers effektivitet i förhållande till 
de jämställdhetspolitiska må
len. Jämställ.nu, Jämställdhets
ut redningen med flera. Läns
sty relsens trädgård, Korsg 4.

 10.00-18.00  (Flera dagar.) 
Hur ska alla kunna leva ett liv i 
frihet? LSS ger rätt till person
lig assistans och självbestäm
mande för oss med de allra 
största funktionsnedsättning
arna. Lagen behöver försvaras. 
Allas lika värde ifrågasätts, 
både av ideologiska och eko
nomiska skäl. JAGtältet, 
Hamnplan, H223.

 11.00-17.00  Neurosjukvården 
i Sverige – en mötesplats med 
hjärna. Hur är det att leva med 
en neurologisk sjukdom och 

hur fungerar vården? Neuro
förbundet och Parkin sonför
bundet. Holmen, H612.

 12.00-14.00  (Flera dagar.) 
Handikapp för bunden har tält
plats med utfrågningar, lunch
samtal, medlemsförbund varje 
dag. Lunchprogram kl 1214, 
under förmiddagar och efter
middagar olika förbunds pro
gram. Skeppsbron.

 13.00-14.00  Spelberoende 
och anhöriga, varför får vi ing
en hjälp? Ett folkhälsoproblem 
som drabbar inte bara miss
brukaren utan även anhöriga. 
Spelbero endes riksförbund. 
Vård kloc kans kyrka, Adelsg 
43.

 14.00-14.20  Hur får vi tillba
ka hemmasittare till skolan? 
Politikernas syn på problemet 
och deras förslag och arbete 
för lösningar i skolan. Learnox. 
Hamnplan, H215.

 19.00   Annie Lööf (C) inleder 
Almedalsveckan.

28 JUNI

www.ottobock.se · Tel. 011-280 600

Quality for life
I över nio decennier har vi haft en 
mission om att hjälpa människor att 
återställa och förbättra sin rörlighet 
och självständighet. Högsta kvalitet, 
senaste tekniken och innovativt 
tänkande är våra ledord. 

Genom unika samarbeten med 
medicinsk personal, patienter,  
anhöriga, brukarorganisationer  
och leverantörer kan vi erbjuda 
marknadens bästa möjliga helhets-
lösningar och förutsättningar för ett 
aktivt liv.

Stolt sponsor 

och loppvärd för 

Lidingöruset och 

Lidingörullet!

201506xx_almedalen.indd   1 2015-06-15   16:16
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10 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2015

Hur får vi tillbaka 
hemmasittare till skolan?

2015-06-29 
 08.00-09.20  Massmedia för 
alla! Politiska beslut behövs för 
att ta fram de resurser som 
krävs för att massmedia blir 
tillgängliga för alla; dagstid
ningar, film, tv. Dyslexi för bun
det FMLS. Campus Gotland, 
Cramérg 3, D20. 

 08.00-09.00  Vilken barnsyn 
har Sverige egentligen? Om 
samhällets barnsyn och vuxnas 
förhållningssätt utifrån Barn
konventionen och barns klago
rätt. Samba, Samarbete för 
barnen. Gotlands Konstmuse
um, plan 2, S:t Hansg 21.

 08.00-08.45  Unga som var
ken arbetar eller studerar – från 
passiv till aktiv. Hur kan vi stöt
ta unga till aktivitet, studier eller 
arbete? Hur hittar vi en funge
rande balans mellan ungas 
behov och myndigheters möj
ligheter och begränsningar? 
Samordnings förbun det Delta 
med flera. Joda Bar och kök, 
Skeppsbron 24.

 08.00-08.45  Vem ska ha kör
kort och vem är lämplig som 
förare? Vilka krav bör ställas på 
bilförare för att minska riskerna 
i trafiken? Om synfältsskador 
och andra funktionsnedsätt
ningar. VTI, Statens väg och 
transportforskningsinstitut. 
Clarion Hotel, Strandg 6.

 08.00-17.00  (Flera dagar.) 
Barnrättsfrågor. Kunskaps
sprid ning och kunskapsutbyte 
om barnrättsfrågor ur olika per
spektiv. Barn ombudsman nen, 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 
Barn rätts akademin Örebro 
universitet. Gotlands Konst
museum, plan 2.

 08.30-09.30  Hälsoskapande 
för ung och gammal med digital 
teknik. Allt fler lever allt längre. 
Hur kan digitala hjälpmedel 
bidra till ökad aktivitet och leda 
till fler år med bättre hälsa? 
Telia, Kairos Future. Teater
skeppet. Kajplats 10.

 09.20-10.20  Skola, skolk och 
skulder. Hur kan vi jobba före
byggande? Vad blir effekten 

29 JUNI
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Badrum som ger bättre arbetsmiljö
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29 JUNI
ANNELI KARLSSON, 
Socialdemokraterna, deltar i  
Föräldrakrafts debatt 30 juni kl 15.30

när myndigheter samarbetar? 
Unga har ofta liten kunskap om 
vad som händer när man inte 
betalar. CSN, Krono fogden. 
Gotlands mu seum, plan 2, S:t 
Hansg 21.

 09.30-10.30  Gäller regering
ens läsa, skriva, räknagaranti 
även för elever med dyslexi och 
dyskalkyli? Innebär garantin en 
skillnad för tidiga insatser? 
Dyslexiför bundet FMLS.  

Cam pus Got land, Cramérg 3, 
D20.

 10.00-17.00  (2930 juni.) 
Mänskliga rättigheter i fokus 
– det måste även gälla perso
ner med funktionsnedsättning. 
Vi diskuterar hur mänskliga 
rättigheter kan stärkas på all
var. Möt våra företrädare och 
förbund. Lika Unika. Donners 
plats, H404.
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Mänskliga rättigheter
– måste även gälla personer med funktionsnedsättning!

Träffa Lika Unika och våra sex medlemsförbund vid vår mötesplats i Visby. 
Tid: Måndag 29/6 och tisdag 30/6 kl. 10:00 - 17:00. 

Plats: Hamngatan, tältplats H404.

Följ oss på Twitter: @likaunika

www.likaunika.org

LikaUnika fickguide2015.indd   1 2015-06-12   13:47

 10.00-16.30  Rusta unga som 
varken arbetar eller studerar. 
Om unga i utanförskap. Hur 
rustar vi dem som behöver 
stöd för att nå egen försörj
ning? Hur skapar vi en arbets
marknad för alla? 
Samordningsförbundet Östra 
Södertörn med flera. 
Hamnplan, H217.

 10.00-11.30  ”Vi söker dig 
som kan hålla en boll i luften, 

väldigt länge!” Vi har arbetat 
med frågan om hur vi skapar 
möjligheter för unga människor 
att komma in på arbetsmarkna
den. Social Venture Network. 
Donnerska huset, Donners 
plats 1.

 10.00-17.00  (Flera dagar.)  
Nyfiken på autism och Asper
gers syndrom? Kom och prata 
med Autism och Asper gerför
bundet om du har frågor som 

29 JUNI
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14 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2015

rör autism eller Aspergers syn
drom. Donners plats, H401.

 10.30-11.00  Torgmöten under 
flera dagar (29/61/7). Speak
ers corner #sällsyntaliv – be
rättelser om livet med en säll
synt diagnos. Donners plats.
 
 10.30-11.30  Att vara förälder 
till barn med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning – får an
höriga rätt stöd? Vad blir följ
derna av okunskapen i vårt 

land? Föreningen Kung Över 
Livet. Donners plats, H407.

 10.40-11.40  Ungdomars ut
satthet för sexuella övergrepp 
på internet. Om man ska ta 
reda på hur många barn som 
utsätts för övergrepp måste 
man fråga barn och unga. Det 
har en forskargrupp i Linköping 
gjort. Stift Allmänna Barnhuset. 
Barnrätts torget, S:t Hansg 21.

 11.00-13.00  Det är friskt att 

Får föräldrar till barn 
med NPF rätt stöd?

29 JUNI

»Tre dagar av episkt  
  skoj och kontakter«
Jenny Ström, förstagångsbesökare på Leva & Fungera

Upplev mötesplatsen där alla kan 
vara med! Nästa chans i april 2017.

Vill Du diskutera aktuell forskning och utveckling 
om anhörigfrågor inom området funktionshinder?

Kontakta Lennart Magnusson, Nka

Mobil: 070-630 23 21
e-post: lennart.magnusson@anhoriga.se

www.anhoriga.se

Nka finns i Almedalen!
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     sörja – alternativ till sjukskriv

ning vid sorg. Sorg är ingen 
sjukdom som man ska sjukskri
vas för. Sorgpeng vid en nära 
anhörigs död gör det möjligt 
att snabbare återkomma i ar
bete och minskar krånglet. 
SAMS, Samarbete för männ
iskor i sorg. Campus Gotland, 
Cramérgatan 3.

11.00-12.00  Så bryter vi utan
förskapet. Utanförskapet kos
tar över 200 miljarder per år. 

Forskning visar hur utanförska
pet kan undvikas. Skandia. 
Tage Cervins g 3B.

 11.00-12.00  Två miljarder till 
vård och omsorg räcker inte 
— dags att rusta för framtiden. 
Välfärdsteknologi och trygghet 
går hand i hand. Digitalise rin
gen ger oss helt nya förutsätt
ningar. Offentliga Affärer, 
CareTech, Phoniro. Offentliga 
Affärers tält vid Wisby Strand.

»Tre dagar av episkt  
  skoj och kontakter«
Jenny Ström, förstagångsbesökare på Leva & Fungera

Upplev mötesplatsen där alla kan 
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om anhörigfrågor inom området funktionshinder?

Kontakta Lennart Magnusson, Nka
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e-post: lennart.magnusson@anhoriga.se

www.anhoriga.se

Nka finns i Almedalen!

29 JUNI
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3 juli

 11.30-12.00  Behövs privat 
driven sjukvård för en modern 
välfärd? Politiker från S och MP 
frågar ut ledare för några om
sorgsföretag. Vård företagarna. 
Almegas tält, Wisby Strand.

 12.00-13.10  Att driva företag i 
ideell regi, från ineffektiv affärs
verksamhet till socialt företag. 
Hur då? Forum  idéburna or
ganisationer, LSU  Sveriges 
Ungdomsorganisationer, 
Famna. Birgers gränd 7.

 12.00-12.20  Vad vill Social
demokraterna med funktions
hinderpolitiken? Handi kapp
förbunden. Skeppsbron, H115.

 12.30-13.30  Hur ska tillgång
en till god rehabilitering säk
ras? Socialförsäkrings utred
ningen har föreslagit att ett 
större ansvar ska läggas på 
landstingen. Skulle det förstär
ka tillgången till god rehabilite
ring? Handi kapp förbunden. 
Skeppsbron, H115.

 13.00-14.00  Arbetsgivares 
attityder – avgörande för en 

fungerande arbetssituation? 
Hur många personer med unika 
funktionsförmågor finns det på 
våra arbetsplatser? Vad gör vi 
för att öka mångfalden? Riks
förbundet Attention. Campus 
Gotland, Cramérg 3.

 13.00-14.00  Jämlik vård –  
utopi eller möjlighet? Jämlik 
vård är självklart för de flesta. 
Mycket arbete pågår för att 
komma till rätta med olikheter
na. SKL. Clarion Hotel Wisby,  
Strandg 6.

 13.00-13.30  Självbestäm
mandet, själva poängen med 
LSS, lagen om stöd och servi
ce. Att få välja en god man som 
kan tolka ens vilja är livsviktigt. 
Hur kan vi säkra rätten till ett 
självbestämt liv? Före nin gen 
JAG. JAGtältet, Hamn plan.

 13.10-14.00  Är förändrad 
styrning lösningen för psykia
trin? Trots nationella satsningar 
på psykiatrin de senaste åren 
ökar problemen och stigmati
seringen av personer med psy
kisk ohälsa. Dagens Medicin 

29 JUNI

Nemas problemas!

Våra värderingar 
KOMPETENS, ENGAGEMANG och OMTANKE, 

hjälper oss att förverkliga vår vision 
ATT STÄRKA INDIVIDEN.

Vill du prata värderingar? Ring oss eller träffa 
oss på Föräldrakrafts mingel i Almedalen.

070-220 98 81 | www.attendo.se
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Agenda, Janssen. Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins g 8.

 13.20-14.20  HBTQcertifi e
ring av låst ungdomsinstitution, 
går det? SiS särskilda ung
domshem tar hand om mycket 
utsatta ungdomar för att vägle
da dem till ett så normalt liv 
som möjligt. Hur gick det till när 
ett av ungdomshemmen 
HBTQcertifierades? Statens 
institutionsstyrelse. Gotlands 
konstmuseum, S:t Hansg 21.

 13.30-13.50  Vad vill Vänster
partiet med funktionshinderpo
litiken? Handi kapp för bun den. 
Skeppsbron, H115.

 14.00-15.45  Roboten knackar 
på dörren – hur kan ny teknolo
gi stärka vård och omsorg? 
Stockholms Sjukhem, Statens 
medicinsketiska råd, Smer. S:t 
Hans Café, S:t Hansplan 2.

 14.30-15.30  En skola anpas
sad för elever med neuropsyki
atrisk funktionsnedsättning, 
NPF? Hur kan en skola arbeta 
för att utvecklas utifrån elever

nas perspektiv? Riksförbundet 
Attention. Campus Gotland, 
Cramérgatan 3.

 15.00-17.00  Ideellt engage
mang i fokus i Almedalen. 
Svenskarnas ideella engage
mang är större än någonsin. 
Folkbildningsrådet arrangerar 
seminarier om befolkningens 
ideella engagemang. 
Högskolan i Visby, sal B23.

 15.00-15.20  Vad behövs för 
personer med svår psykisk 
ohälsa? I år är det 20 år sedan 
psykiatrireformen genomför
des. Hur gick det? Vad bör 
göras för att personer med 
psykisk ohälsa inte ska hamna 
mellan stolarna? RSMH. 
Skeppsbron, H115.

 16.00-16.20   Mat och träning 
– bra för den psykiska hälsan. 
Vilken mat och träning är bra? 
Vad kan psykiatrin göra för att 
minska viktökningen, som 
många får av psykofarmaka? 
RSMH. Skeppsbron, H115.

 16.00-17.00  Något måste ske! 

Är Försäkrings-
kassan så krånglig 
som alla säger?

29 JUNI
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Fem 
frukostmöten

Två 
lunchseminarier

Två 
fallbeskrivningar

Måndag till fredag 
29 juni – 3 juli

RUSTA
SKAPA

Fem 

SAMVERKA

HUR RUSTAR VI 
dem som behöver stöd 
för att nå egen försörjning?

HUR SKAPAR VI
en arbetsmarknad för alla?

VÅRTVÅRT SVAR ÄR
att SAMVERKAN ger resultat 
och social hållbarhet.

ger resultat 
och social hållbarhet.

ger resultat 

Arrangör: FINSAM med Nationella 
Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 

rrangör: FINSAM med Nationella 
Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 

rrangör: FINSAM med Nationella 

och Nationella Rådet.
Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 
och Nationella Rådet.
Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 
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Hur kan skolan utforma sitt 
arbete för ökad delaktighet? 
Elever med funktionsnedsätt
ning får inte likvärdiga förutsätt
ningar att vara delaktiga som 
andra elever. Lärare berättar 
om sina erfarenheter och nytt 
stödmaterial för ökad delaktig
het presenteras. SPSM. 
Barnrättstorget.

19.00  Stefan Löfven (S) talar.

2015-06-30 

 08.00-08.45  En arbetsmark
nad för alla. Vi är alla olika, med 
olika förmåga. Kan vi skapa 
förståelse och addera nya vär
den till företagskultur och ar
betsplatser? Samord nings  för
bundet Östra Söder törn med 
flera. Joda Bar, Skeppsbron.

29–30 JUNI
MARCO VENEGAS, 
Miljöpartiet, deltar i  
Föräldrakrafts debatt 30 juni kl 15.30
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Fem 
frukostmöten

Två 
lunchseminarier

Två 
fallbeskrivningar

Måndag till fredag 
29 juni – 3 juli

RUSTA
SKAPA

Fem 

SAMVERKA

HUR RUSTAR VI 
dem som behöver stöd 
för att nå egen försörjning?

HUR SKAPAR VI
en arbetsmarknad för alla?

VÅRTVÅRT SVAR ÄR
att SAMVERKAN ger resultat 
och social hållbarhet.

ger resultat 
och social hållbarhet.

ger resultat 

Arrangör: FINSAM med Nationella 
Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 

rrangör: FINSAM med Nationella 
Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 

rrangör: FINSAM med Nationella 

och Nationella Rådet.
Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 
och Nationella Rådet.
Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 
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LIF uppslag (mitten - obs flyttas till rätt plats)

Välkommen till 
läkemedelsbranschens seminarier
Måndag 29 juni

09.00-09.45
Utan innovationer – vad går vi miste om?
Hälsodalen, ”Skafferiet”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2 
LIF

10.15-11.00
Framgångsfaktorer för en levande  
Life Science-nation.
Hälsodalen, ”Skafferiet”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2
LIF

11.30-12.15
Världsledande inom Life Science  
– strategierna finns, dags för verkstad.
Hälsodalen, ”Skafferiet”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2
LIF

11.40-12.30
Under ytan på psoriasis – kan sjukvården 
ge vad patienten behöver.
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8
Lilly

13.00-14.00
Från pinnar till kvalitet – är förändrad  
styrning lösningen för psykiatrin?
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8
Janssen

13.45-15.00
Kvalitetsregister – nyckeln till bättre vård 
för patienter med psoriasis.
Strandgatan 17, Trädgården
Celgene

14.40-15.30
Dags att torka tårar utan handskar  
– hur råder vi bot på fördomarna om hiv?
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8
GSK

Tisdag 30 juni

09.00-09.45
Svensk sjukvård  
– en bit kvar till världsklass.
Hälsodalen, ”Fysiken”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2
LIF

10.15-11.00
Långsam introduktion av nya läkemedel  
– vems ansvar?
Hälsodalen, ”Fysiken”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2
LIF

11.00-12.00
Same procedure as last year” eller  
äntligen innovationer för kroniskt sjuka?
Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Sanofi

11.30-12.15
Varför får svenskar inte lika moderna 
behandlingar som befolkningen i Spanien 
och Frankrike?
Hälsodalen, ”Fysiken”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2
LIF 

11.40-12.30 
(med efterföljande, japaninspirerat lunchmingel)
Vad vinner cancervården när vi tar  
tillvara patientens perspektiv?
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8
Takeda

13.00-14.00
Står landstingen i vägen för utökat  
patientinflytande? 
Restaurang Bolaget, ”Magister Gustavsson”, 
Stora Torget 16
Bayer 

13.10-14.00
Har den jämlika diabetesvården gått  
på pumpen?
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8
Roche i samarbete med Diabetesförbundet  
och Medtronic

13.30-14.45
FH – dold dödlig sjukdom.  
Vad är patientens rätt?
Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Sanofi

15.00-16.00
Ska patienter med sällsynta diagnoser 
äntligen få tillgång till mediciner? 
Restaurang Vinäger, Strandgatan 17
Alexion, Celgene och Pfizer

15.00-17.00
Alla frågar efter mer innovation  
– men hur går vi från ord till handling?
Clarion Hotel Wisby, ”Spegelsalen”,  
Strandgatan 6
MSD

15.30-16.30
Lungcancer – från dödsdom till  
framtidshopp.
Hälsodalen, ”Fysiken”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2
Bristol-Myers Squibb

16.00-17.30
Hur länge ska jag få leva? – Om vården  
av patienter med spridd tarmcancer.
Visby Strand Congress & Event, ” Vall”,  
Strandvägen 4
Roche i samarbete med Mag- och  
tarmförbundet 

16.10-17.10
Spridd bröstcancer  
– elefanten i det rosa rummet?
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8
Novartis i samarbete med BRO

20.30-22.00
Hur kan erfarenheter från kampen  
mot hiv användas för att minska  
diskriminering?
Clarion Hotel Wisby, ”Spegelsalen”,  
Strandgatan 6
MSD

Onsdag 1 juli

08.30-09.30
Nya innovationer? – Vänta var god dröj …
Prostatacancer på liv och död.
Best Western Strand Hotel, ” Furilden”,  
Strandgatan 34
Janssen i samarbete med Prostatacancer-
förbundet

09.00-09.50
Akut hjärtvård i världsklass  
– eftervård i strykklass?
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8
AstraZeneca i samarbete med Riksförbundet 
HjärtLung

10.00-18.00 (mötes- och debattplats)
Hepatit C – bilder av en sjukdom som 
ingen vill se.
Hamnplan, ”H241”
Bristol-Myers Squibb 

Programmet fortsätter på nästa sida LI
F2
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LIF uppslag (mitten - obs flyttas till rätt plats)

Välkommen till 
läkemedelsbranschens seminarier
Måndag 29 juni

09.00-09.45
Utan innovationer – vad går vi miste om?
Hälsodalen, ”Skafferiet”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2 
LIF

10.15-11.00
Framgångsfaktorer för en levande  
Life Science-nation.
Hälsodalen, ”Skafferiet”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2
LIF

11.30-12.15
Världsledande inom Life Science  
– strategierna finns, dags för verkstad.
Hälsodalen, ”Skafferiet”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2
LIF

11.40-12.30
Under ytan på psoriasis – kan sjukvården 
ge vad patienten behöver.
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8
Lilly

13.00-14.00
Från pinnar till kvalitet – är förändrad  
styrning lösningen för psykiatrin?
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8
Janssen

13.45-15.00
Kvalitetsregister – nyckeln till bättre vård 
för patienter med psoriasis.
Strandgatan 17, Trädgården
Celgene

14.40-15.30
Dags att torka tårar utan handskar  
– hur råder vi bot på fördomarna om hiv?
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8
GSK

Tisdag 30 juni

09.00-09.45
Svensk sjukvård  
– en bit kvar till världsklass.
Hälsodalen, ”Fysiken”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2
LIF

10.15-11.00
Långsam introduktion av nya läkemedel  
– vems ansvar?
Hälsodalen, ”Fysiken”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2
LIF

11.00-12.00
Same procedure as last year” eller  
äntligen innovationer för kroniskt sjuka?
Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Sanofi

11.30-12.15
Varför får svenskar inte lika moderna 
behandlingar som befolkningen i Spanien 
och Frankrike?
Hälsodalen, ”Fysiken”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2
LIF 

11.40-12.30 
(med efterföljande, japaninspirerat lunchmingel)
Vad vinner cancervården när vi tar  
tillvara patientens perspektiv?
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8
Takeda

13.00-14.00
Står landstingen i vägen för utökat  
patientinflytande? 
Restaurang Bolaget, ”Magister Gustavsson”, 
Stora Torget 16
Bayer 

13.10-14.00
Har den jämlika diabetesvården gått  
på pumpen?
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8
Roche i samarbete med Diabetesförbundet  
och Medtronic

13.30-14.45
FH – dold dödlig sjukdom.  
Vad är patientens rätt?
Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Sanofi

15.00-16.00
Ska patienter med sällsynta diagnoser 
äntligen få tillgång till mediciner? 
Restaurang Vinäger, Strandgatan 17
Alexion, Celgene och Pfizer

15.00-17.00
Alla frågar efter mer innovation  
– men hur går vi från ord till handling?
Clarion Hotel Wisby, ”Spegelsalen”,  
Strandgatan 6
MSD

15.30-16.30
Lungcancer – från dödsdom till  
framtidshopp.
Hälsodalen, ”Fysiken”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2
Bristol-Myers Squibb

16.00-17.30
Hur länge ska jag få leva? – Om vården  
av patienter med spridd tarmcancer.
Visby Strand Congress & Event, ” Vall”,  
Strandvägen 4
Roche i samarbete med Mag- och  
tarmförbundet 

16.10-17.10
Spridd bröstcancer  
– elefanten i det rosa rummet?
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8
Novartis i samarbete med BRO

20.30-22.00
Hur kan erfarenheter från kampen  
mot hiv användas för att minska  
diskriminering?
Clarion Hotel Wisby, ”Spegelsalen”,  
Strandgatan 6
MSD

Onsdag 1 juli

08.30-09.30
Nya innovationer? – Vänta var god dröj …
Prostatacancer på liv och död.
Best Western Strand Hotel, ” Furilden”,  
Strandgatan 34
Janssen i samarbete med Prostatacancer-
förbundet

09.00-09.50
Akut hjärtvård i världsklass  
– eftervård i strykklass?
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8
AstraZeneca i samarbete med Riksförbundet 
HjärtLung

10.00-18.00 (mötes- och debattplats)
Hepatit C – bilder av en sjukdom som 
ingen vill se.
Hamnplan, ”H241”
Bristol-Myers Squibb 

Programmet fortsätter på nästa sida LI
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Har vi xxxxxx?

3 JULI

10.20-11.10
Diabetes – hur många fler liv liv kan vi 
rädda i morgon om vi gör som vi ska i dag?
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8
Novo Nordisk i samarbete med Nationella 
Diabetes-förbundet 

10.30-11.40
Dags att ta hjärtflimmer på allvar.
Hälsodalen, ”Skafferiet”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2
Bristol-Myers Squibb och Pfizer 

12.30-13.45
Vården av kroniskt sjuka – en stor  
utmaning för Sverige och hela Europa!
Visby Strand Congress & Event, ” Viklau”, 
Strandvägen 4
AbbVie

14.00-15.00
Kan vi utrota Hepatit C?
Visby Strand Congress & Event, ” Viklau”, 
Strandvägen 4
AbbVie

16.30-18.45
Debatt och mingel: Innovation,  
samarbete och målvärden  
– vad leder till vad egentligen? 
Clarion Hotel Wisby, ”Vinterträdgården”, 
Strandgatan 6
MSD

19.00-21.30 
(begränsat antal platser. OBS! Föranmälan krävs)
Nytt möter gammalt – hur ny teknik för-
bättrar dagens och framtidens äldrevård.
Restaurang Fabriken, Furillen
Takeda

Torsdag 2 juli

09.30-11.00
Är hoppet ute för våra bensköra patienter?
Best Western Strand Hotel, ”Enholmen”, 
Strandgatan 34
Amgen AB

10.00-18.00 (mötes- och debattplats)
Hepatit C – bilder av en sjukdom som 
ingen vill se.
Hamnplan, ”H241”
Bristol-Myers Squibb 

10.30-11.45
Låt inte slumpen avgöra  
– dags för en nationell neurostrategi. 
Hälsodalen, ”Fysiken”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2
Biogen i samarbete med Neuroförbundet

13.00-14.30
Jämlik hälsa, värdebaserad vård eller  
satsning på E-hälsa – vilken blir årets  
stora vårdfråga?
Hälsodalen, ”Skafferiet”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2 
Roche

13.30-15.00
Följsamhet till nya rekommendationer 
kring hjärtkärlsjukdom – vad får det 
kosta?
Best Western Strand Hotel, ”Enholmen”, 
Strandgatan 34
Amgen AB
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6 Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF 
Box 176 08, SE-118 92 Stockholm | E-mail: info@lif.se 
Tel: +46 8 462 37 00 | Fax: +46 8 462 02 92 | www.lif.se

Fortsättning läkemedelsbranschens seminarier
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30 JUNI

10.20-11.10
Diabetes – hur många fler liv liv kan vi 
rädda i morgon om vi gör som vi ska i dag?
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8
Novo Nordisk i samarbete med Nationella 
Diabetes-förbundet 

10.30-11.40
Dags att ta hjärtflimmer på allvar.
Hälsodalen, ”Skafferiet”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2
Bristol-Myers Squibb och Pfizer 

12.30-13.45
Vården av kroniskt sjuka – en stor  
utmaning för Sverige och hela Europa!
Visby Strand Congress & Event, ” Viklau”, 
Strandvägen 4
AbbVie

14.00-15.00
Kan vi utrota Hepatit C?
Visby Strand Congress & Event, ” Viklau”, 
Strandvägen 4
AbbVie

16.30-18.45
Debatt och mingel: Innovation,  
samarbete och målvärden  
– vad leder till vad egentligen? 
Clarion Hotel Wisby, ”Vinterträdgården”, 
Strandgatan 6
MSD

19.00-21.30 
(begränsat antal platser. OBS! Föranmälan krävs)
Nytt möter gammalt – hur ny teknik för-
bättrar dagens och framtidens äldrevård.
Restaurang Fabriken, Furillen
Takeda

Torsdag 2 juli

09.30-11.00
Är hoppet ute för våra bensköra patienter?
Best Western Strand Hotel, ”Enholmen”, 
Strandgatan 34
Amgen AB

10.00-18.00 (mötes- och debattplats)
Hepatit C – bilder av en sjukdom som 
ingen vill se.
Hamnplan, ”H241”
Bristol-Myers Squibb 

10.30-11.45
Låt inte slumpen avgöra  
– dags för en nationell neurostrategi. 
Hälsodalen, ”Fysiken”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2
Biogen i samarbete med Neuroförbundet

13.00-14.30
Jämlik hälsa, värdebaserad vård eller  
satsning på E-hälsa – vilken blir årets  
stora vårdfråga?
Hälsodalen, ”Skafferiet”, S:t Hans Café,  
S:t Hansplan 2 
Roche

13.30-15.00
Följsamhet till nya rekommendationer 
kring hjärtkärlsjukdom – vad får det 
kosta?
Best Western Strand Hotel, ”Enholmen”, 
Strandgatan 34
Amgen AB
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Box 176 08, SE-118 92 Stockholm | E-mail: info@lif.se 
Tel: +46 8 462 37 00 | Fax: +46 8 462 02 92 | www.lif.se

Fortsättning läkemedelsbranschens seminarier

 08.30-12.30  Har privata före
tag en framtid inom vård och 
omsorgssektorn i Sverige? 
Grant Thornton, Svenska Vård. 
Wisby Strand, H525.

 08.30-10.00   Skolans krav 
allt tuffare för elever med au
tism. Undervisningsformer och 
läroplanen har utvecklats till att 
ha allt större fokus på områden 
som elever med autism har 
svårt för. Autism och Asper
gerförbun det. Campus  
Got land, Cra mér g 3, D20. 

 08.30-09.30  Ätstörningar 
– vad har vi för ansvar för var
andra? Vad behövs för att ät
störningar, oro över kropp eller 
komplicerade förhållande till 
mat ska minska? Frisk & Fri, 
Sensus. Norra kyrkog 1.

 09.00-09.45  Personlig assi
stans år 2025. Hur ska den 
personliga assistansen utfor
mas i framtiden? Vilka rättighe
ter och skyldigheter kommer vi 
att diskutera år 2025? Vilhelm 
Eken steen. Intres segruppen för 
Assistansberät tigade. Cam pus 

Gotland, Cramérg 3, E30.

 09.00-10.00   Livet med diag
nos, om rättigheter och sam
hällets ansvar. Hur kan vi sä
kerställa att alla barn med neu
ropsykiatriska funktionsned
sättningar får bästa förut 
 sätt ningarna? TryggHansa. 
GKgården, Mellang 18.

 10.00-10.30   Hur vill Mikael 
Sjöberg minska ungdomsar
betslösheten? Sverige kraft
samlar mot ungdomsarbets
lösheten. Målet är lägst ung
domsarbetslöshet i EU 2020. 
Vad gör Arbetsförmedlingen 
för att nå målet? Delegationen 
för unga till arbete. Tält intill 
Payex, S:t Hansplan.

 10.00-18.00  (Flera dagar.) 
Har våra samhällsfunktioner 
tillräcklig kunskap i mötet  
med personer med ADHD, 
asper ger och autism? Finns 
det rätt kunskap för rätt be
mötande och stöd? Vi bryter 
ner frågeställningen till olika te
ma varje dag. Solhagagruppen. 
Hamnplan, H234.
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 10.00-18.00  (Flera dagar.) 
Barn till föräldrar med kognitiva 
svårigheter. Omkring hälften av 
alla barn till föräldrar med intel
lektuella funktionshinder om
händertas i Sverige. Omhän
dertagande är kostsamt för 
samhället och psykiskt påfres
tande för alla familjemedlem
mar. Motala kommun med flera. 
Strandv, H529.

 10.00-16.30  Rusta, skapa och 
samverka kring välfärd och soci
al hållbarhet. Dagens huvudte
ma: Rusta arbetsplatser med 
kunskap om NPF. Samordnings
förbndet Östra Södertörn med 
flera. Hamnplan, H217.

 10.15-11.00  290 kommuner 
tolkar LSS. När man som assis
tansberättigad ansöker om 
personlig assistans hos kom
munen har 290 kommuner möj
lighet att själva tolka lagen. Är 
detta rättssäkert? Intresse
grup pen för Assis tans berät
tigade. Campus Gotland, 
Cramér g 3, E30.

 10.30-11.30  Att vara ung och 

ha en ADHDdiagnos, hur ser 
kunskapen och förståelsen ut i 
vårt land? En personlig berät
telse om att växa upp och leva 
med diagnosen. Kung Över 
Livet. Donners plats, H407.

 10.30-11.30  Nollvison för 
färdtjänsten. Taxiförbundet. 
Kronstallgränd 4.

 10.30-12.00  LSS = Leva Som 
Svensson eller Leva Som 
Snopen? LSS, lagen om stöd 
och service till vissa funktions
hindrade, ska ge människor 
med vissa funktionsnedsätt
ningar möjlighet att leva som 
andra. Men gapet mellan fina 
formuleringar och verkligheten 
blir bara större. Emma Hen riks
son, KD, Guy Lööv med flera. 
Autism och Aspergerförbun
det. Cam pus Gotland, Cramérg 
3, D20. 

 10.30-11.30  Skolan och den 
ökade psykiska ohälsan. Alla 
barn har rätt och skyldighet att 
gå i skolan, men är skolan utfor
mad för att passa alla barn? 
Vad händer med de barn som 

30 JUNI
Hur kan individuella rättigheter 

stärkas i dagens välfärdsstat?
30 juni 13.30 - 14.30

Wisby Strand, lokal Vall

Rätten till integritet och det villkorade  
samtycket – Exemplet Hässleholmsförsöket

2 juli 13.15 - 14.15
Wisby Strand, lokal Lojsta 2

www.stil.se/almedalen

FK_fickguide_almed_2015_v05.indd   24 2015-06-17   11:13



FORALDRAKRAFT.SE/ALMEDALEN  25     

 

Missa 
inte!

inte klarar skolans kunskaps
krav? Maria Unenge Haller
bäck, SFBUP, AnnKristin 
Sand berg, Attention. Gabriel 
Wikström. Psykiskhälsa  
kaféet, H10, Hästgatan 10A.

 10.40-11.40  Kan man prata 
om sexuella övergrepp mot 
barn? En panel diskuterar hur 
vi ska kunna göra det möjligt 
för barn att få information om 
sexuella övergrepp där de vill 

ha den – i skolan! Allmänna 
Barnhuset. S:t Hansg 21.

 11.00-12.00  Med specialpe
dagogiskt stöd blir vuxenut
bildning en reell chans till vida
reutbildning och arbete. Hur 
ser möjligheterna ut för vuxen
studerande i behov av särskilt 
stöd. Hur kan vuxenutbildning
en ge alla en möjlighet att lyck
as med sin utbildning? SPSM. 
St Hans Plats 2.

ELISABETH SANDLUND, 
Moderator vid Föräldrakrafts  
debatt 30 juni kl 15.30

Hur kan individuella rättigheter 
stärkas i dagens välfärdsstat?

30 juni 13.30 - 14.30
Wisby Strand, lokal Vall

Rätten till integritet och det villkorade  
samtycket – Exemplet Hässleholmsförsöket

2 juli 13.15 - 14.15
Wisby Strand, lokal Lojsta 2

www.stil.se/almedalen

30 JUNI
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30 JUNI

 11.15-12.30  Ett föräldraskap 
mellan stolarna, i gränslandet 
mellan byråkrati och samord
ning i praktiken. Idag upplever 
många föräldrar till barn och 
unga med funktionsnedsätt
ning att de blir bollade. Hur 
kan de få det stöd och hjälp 
som de har rätt till? Samför.  
Campus Gotland, Cramérg 3, 
B23.

 11.00-11.50  Sjukt engagerad 
– hur ser framtidens patient 
och funktionshinderrörelse ut? 
Myndigheten för vårdanalys. 
O’Learys, Strandgatan 13.

 11.00-12.00  ”Same procedu
re as last year” eller äntligen 
innovationer för kroniskt sjuka? 
Akutsjukvåden har utvecklats, 
samtidigt har det inte riktats 
något fokus på innovation för 
de kroniskt och långvarigt sju
ka. Sanofi. Almedalens Hotell, 
Strandv 8.

 12.00-12.20  Vad vill Kristde
mo kraterna med funktionshin
derpolitiken? Handikapp för
bunden. Skeppsbron, H115.

 12.30-13.30  Alla kan inte 
delta i politiken. Hur överbyg
ger vi hindren? Handi kapp
förbunden. Skeppsbron, H115.

 12.30-13.30  Fastspänd i 
skolan, inlåst på boendet – hur 
undviker vi tvång och begräns
ning vid autism? Massmedia 
rapporterar att personer med 
autism utsätts för otillåtna åt
gärder som fasthållning. 
Paneldiskussion med Fredrik 
Malmberg, Elisabeth Dahlin, 
EvaNordin Olson. Autism och 
Asper ger förbun det. Campus 
Gotland, Cramérg 3, D20.

  13.00-14.00  Hur kan vi för
bättra den psykiska hälsan? 
Hbtqpersoner är en av de 
grupper i samhället som har 
ökad sannolikhet för att ha 
erfarenheter av psykisk ohälsa. 
RFSL. Södertorg 17.

 13.00-14.30  Ungas utanför
skap – tidiga billiga insatser, 
delaktighet och samverkan. 
Många unga går runt med en 
känsla av att vara fel och att 
inte passa in. Samtal om psy
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kisk ohälsa och kollo för unga 
med långvarig skolfrånvaro. 
Insamlings stif telsen Polstjärna. 
Sigrid, fartyg. 

 13.10-14.00  ”Har den jämlika 
diabetesvården gått på pum
pen?”. Dagens medicin. 
Burmeisters bakficka, Tage 
Cervins g 8.

 13.30-13.50  Vad vill Folkpar
tiet med funktionshinderpoliti
ken? Handikapp förbunden. 
Skeppsbron, H115.

 13.30-14.45  FH – dold dödlig 
sjukdom. En allvarlig, dold och 
potentiellt dödlig sjukdom. Det 
är en underdiagnostiserad ärft
lig sjukdom som få känner till. 
Vad är patientens rätt? Sanofi. 
Almedalens Hotell, Strandv 8.

 14.00-15.00  Hur får vi en ar
betsmarknad med rum för alla? 
Hur skapar vi ett mer inklude
rande samhälle? Ungdomar 
och funktionsnedsatta är två 
grupper som ofta hamnar utan
för. Hur kan arbetsgivare, myn
digheter och andra aktörer 

samarbeta? Ta del av exempel 
på vad ett jobb kan betyda. 
ICA. Strandg 10.

 14.00-15.00  Vinnare eller 
förlorare i kampen om det ide
ella engagemanget? Hur möter 
de ideella organisationerna 
dagens behov? Vad krävs i 
framtiden för att attrahera med
lemmar och givare? Grant 
Thornton, Hand in Hand, Chari
ty Rating, Svensk Insam lings
kontroll. Wisby Strand, H525.

 14.00-14.50  Social hänsyn i 
upphandling som arbetsmark
nadsverktyg. Hur kan arbetstill
fällen för grupper som står 
långt ifrån arbetsmarknaden 
skapas med hjälp av ansvarsfull 
upphandling? Göteborgs 
Stads Upphandlings AB. 
Hästgatan 12, Upphandling24.

 14.00-14.30  Har idrottsrörel
sen rätt kunskaper för att erbju
da idrott åt personer med 
ADHD, asperger och autism? 
Hur lyckas med ”Idrott för alla? 
Solhagagruppen.  
Hamnplan, H234.

   30 JUNI
JENNY PETERSSON, 
Moderaterna, deltar i  
Föräldrakrafts debatt 30 juni kl 15.30
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 14.30-15.30  Kan välfärdens 
kvinnor förändra näringslivet? 
Samtidigt som ledande politi
ker kräver fler kvinnor i börsbo
lagens styrelser vill regeringen 
försämra för kvinnodominerade 
företag i välfärdssektorn. Atten
do. Wisby Strand Congress  
& Event, Donnersg 2.

 14.15-14.45  Hur vill Socialde
mokraterna säkra självbestäm
mandet för oss med de största 
funktionsnedsättningarna? 
Mikael Dahlqvist (S). Förenin
gen JAG. Hamn plan, H223.

 14.30-15.00  Hur vill Ylva 
Johansson (S) minska ung
domsarbetslösheten? Sverige 
kraftsamlar mot ungdomsar
betslösheten. Delegationen för 
unga till arbete, I samarbete 
med Arbetsförmedlingen, I 
samarbete med SKL.  
Sam verkansakuten,  
tält intill Payexhuset.

 15.00-15.30  Skola och fritid 
för alla elever? Barn med stora 
funktionsnedsättningar har 
samma skolplikt – och skolrätt 

– som andra barn. Skolan ska 
ge varje elev utmaningar på sin 
nivå, oavsett skolform. Så ser 
det tyvärr inte ut i verkligheten. 
En del av problemet är att rätten 
till personlig assistans i skolan 
tagits bort. Föreningen JAG. 
JAGtältet, Hamnplan, H223.

 15.30-16.45   
Vägen till arbete. 
Föräldrakraft anord-
nar debatt mellan riksdags-
partierna om arbetsmarkna-
den för personer med funk-
tionsnedsättningar.  
Wisby Strand, Lojsta.

 16.00-16.50  Forskning kring 
dyslexi, dyskalkyli och andra 
läs och skrivsvårigheter. 
Under lättar politiken forskning
en? Dyslexiförbundet FMLS. 
Cam pus Gotland, Cramérg 3, 
D20.

 17.00-19.00  
Föräldrakrafts  
mingel. Hetaste  
mötesplatsen i Almedalen för 
alla som är intresserade av 
funktionshinderfrågor. Åsa 

30 JUNI

Hur kan rätten till 
försörjning stärkas?

Missa 
inte!

Missa 
inte!
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Regnér talar. Enklare förtäring.  
Wisby Strand, Norra Bankett. 
Föranmälan krävs! Kontakta 
pren@faktapress.se

 17.00-18.00  Lärarutbildning. 
Varför anslås så få timmar un
der lärarutbildningen för under
visning kring dyslexi, dyskalkyli 
och andra läs och skrivsvårig
heter? Dyslexiförbundet. 
Högskolan i Visby, sal D20.

 17.00-19.00  Hur kan vi få fart 
på digitaliseringen av vård och 
omsorg? Hur kan man dra nytta 
av nya hjälpmedel för att möta 
olika typer av utmaningar och 
arbeta proaktivt med hälsa? De 
senaste framstegen inom digi
taliseringen av välfärdstjänster 
presenteras. Hälsans nya verk
tyg. S:t Hans Café, S:t 
Hansplan 2.

 19.00  Ebba Busch Thor (KD) 
talar.

2015-07-01

 08.00-09.00.  Fyra av tio  
elever är rädda i skolan. Barn 
och elever har rätt att vistas i 
en trygg skolmiljö, fri från alla 
former av kränkningar. Ändå är 
många rädda för att gå dit. 
Barn och elevombudet, 
Skolinspektionen. Gotlands 
konstmuseum, plan 2.

 08.15-08.45  Enklare vardag 
för personer med funktions
nedsättning – vad gör För säk
ringskassan? Är det mycket 
snack och lite verkstad? Ann 
Persson Grivas, vik generaldi
rektör. Försäkringskassan. 
Wisby Strand, Lye & Lounge. 

 09.00-10.00  Vad kan vi lära 
av de senaste årens starka 
förändring i den privata vård 
och omsorgssektorn? Hur ser 
det politiska landskapet ut idag 
och hur tänker de privata före
tagen? Cecilia Ekholm, Särn
mark. Dan Nilsson, Sven ska 
Vård. Wisby Strand, H525.

30 JUNI–1 JULI
ÅSA REGNÉR 
talar på Föräldrakrafts
mingel 30 juni kl 17.00–19.00

Missa 
inte!

FK_fickguide_almed_2015_v05.indd   29 2015-06-17   11:13



30 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2015

 09.00-10.00  Som en flipper
kula mellan myndigheterna 
– tar det aldrig slut? Hur är det 
att navigera i myndighets
djungeln som förälder till barn 
med en funktionsnedsättning? 
En väg in – är det möjligt? Hur 
kan Försäkringskassan och 
andra aktörer skapa enklare 
och tryggare kontakt. Försäk
ringskassan. Wisby Strand, 
Lye & Lounge.

 10.00-10.30  I sorgens tid 
– om mötet med en förälder 
som förlorat barn. Varför är det 
så svårt att prata om döden? 
Varför är det så många som 
fortfarande har svårt att veta 
vad man ska säga i mötet med 
en sörjande? Föreningen vi 
som förlorat barn, SAMS, 
Samarbete för människor i 
sorg. Cramérg, H317.

 10.00-11.00  Finns det ett 
digitalt utanförskap? Behövs 
det statliga insatser för att till
gängliggöra det uppkopplade 
livet? Ett Ritavdrag? Elek
tronik branschen, Samsung. 
Joda Bar, Skeppsbron 24.

 10.00-11.30  Innovation ger 
mångfald på arbetsmarkna
den. Alla har rätt till ett me
ningsfullt arbete. Hur kan da
torspel och digitala tjänster 
hjälpa personer med funktions
nedsättning men även arbets
givare att inkludera fler? 
Bräcke diakoni. Campus 
Gotland, Cramérg 3, E30. 

 10.30-11.45  Hur kan vänteti
derna i vården kortas? Inter na
tionella jämförelser visar att 
svensk sjukvård halkar efter på 
grund av långa väntetider. 
Samtidigt har Sverige Europas 
bästa diabetesvård och det 
pågår ett strukturerat arbete 
för att korta väntetiderna i can
cervården. Sjukhusläkarna. 
Wisby Strand, Lye/Lounge.

 10.30-11.30  Hur ser framti
den ut för patienter och bruka
re inom vård och omsorg? 
Kom mer vi att få vinstförbud? 
Grant Thornton, Svenska Vård. 
Wisby Strand, H525.

 10.40-11.40  Välkommen till 
verkligheten – om samhällets 

1 JULI

PENILLA GUNTHER, 
Kristdemokraterna, deltar i  
Föräldrakrafts debatt 30 juni kl 15.30

FK_fickguide_almed_2015_v05.indd   30 2015-06-17   11:13



FORALDRAKRAFT.SE/ALMEDALEN  31     

stöd vid kränkningar och tra
kasserier i skolan. Vi har gran
skat hur de mänskliga rättighe
terna respekteras för den som 
upplever kränkningar och tra
kasserier i skolan. Barnom
buds mannen. Barnrättstorget, 
S:t Hansg 21.

 11.00- 12.00  ”Genvägen till 
bättre diabetesvård”. Lunds 
Universitet. Medicinska  
fakulteten, Hästg 13.

 11.00-12.00  Så mycket kostar 
ohälsan. Nu lanseras en hälso
kalkylator och unik beräknings
metod av ohälsans kostnader 
på sikt. Hur mycket kan arbets
givare och samhället spara 
genom att undvika sjukdom? 
Skandia. Tage Cervins g 3B.

 11.30-12.30  Från kris till ut
veckling? Om läget i den socia
la barn och ungdomsvården. 
Samhällets yttersta skyddsnät 
för barn och unga som far illa har 
stora brister. Åsa Regnér (S), 
Heike Erkers, Veronica Karlsson. 
Akademiker förbundet SSR. 
Kårhuset Rindi, Donnersg 1.

 11.30-12.00  Följ med på 
Ritas resa. Om samverkan 
kring psykisk ohälsa. Samord
ningsförbundet Östra Öster
götland, Nationella Nätverket 
för samordningsförbund 
(NNS), Nationella Rådet. 
Hamnplan, H217.

 11.40-12.40  Turordning i 
vårdkön – hur påverkar ny pa
tientlag och nationella riktlinjer 
vårdens prioriteringar? Dagens 
Medicin Agenda, Neuroförbun
det. Burmeisters bakficka, 
Tage Cervins gata 8.

 12.00-12.20  Vad vill Sverige
demokraterna med funktions
hinderpolitiken? Handikapp för
bunden. Skeppsbron, H115.

 12.30-13.30  Vad kan vi lära 
av att Barnkonventionen nu blir 
lag? Kan vi förvänta oss att 
konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsned
sättning går samma väg? 
Handikappförbunden. 
Skeppsbron, H115.

 13.00-14.15  Hur bidrar vård

1 JULI
PER LODENIUS, 
Centerpartiet, deltar i  
Föräldrakrafts debatt 30 juni kl 15.30
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företagande till mångfald? 
Vårdföretagarna. Wisby Strand.

 13.15-14.45  Sällsynta diag
noser banar väg för framtidens 
vård och omsorg. Hur skapar vi 
långsiktighet? Kunskapen om 
sällsynta diagnoser är låg 
bland samhällets aktörer och 
det finns brister i samordning
en. Hur får vi till stånd en lång
siktighet och en hållbar utveck
ling i arbetet med Centrum för 
sällsynta diagnoser runt om i 
landet? Riksförbundet Sällsyn
ta diagnoser, NFSDNationella 
Funktionen Sällsynta Diag no
ser, Ågrenska. Wisby Strand, 
Lojsta 2.

 13.20-14.20  Unga, sex och 
internet i en föränderlig värld. 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 
S:t Hansgatan 21.

 15.00-15.45  Vad händer med 
funktionshinderfrågorna i svenskt 
bistånd? Personer med funk
tionsnedsättning är bland de 
mest utsatta i världen. Ändå har 
det svenska engagemanget för 
deras rättigheter blivit mindre 

tydligt. Svenska Afghani stan
kom mittén, Indi viduell Människo
hjälp, MyRight. Donners 6.

 15.00-19.00  Friskare med 
djur och musik – hälsoprojekt 
för barn med tvångssyndrom. 
Kan djur och musik inverka på 
ett positivt sätt på barns hälsa? 
Barn med tvångssyndrom har 
under tre år fått umgås med 
djur och utöva musik enligt en 
speciell metodik under aktivite
ter och läger. Hur har de upp
levt kontakten? Svenska OCD
förbundet. Packhuskällaren, 
Strandg 16.

 15.00-16.00  Mänskliga rättig
heter för alla? Strategier och 
metoder för hbtq och funkisrö
relsen. Hbtqrörelsen och fun
kisrörelsen har inte samarbetat 
så ofta för att driva sina frågor, 
men under senare år har kontak
terna ökat. Vilka metoder använ
der man sig av för att uppnå 
politisk förändring? RFSL. 
Södertorg 17.

 19.00  Tal av Jimmie Åkesson, 
Sverigedemokraterna.

1 JULI
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2015-07-02 
 08.00-08.45  Hållbar kom
pletterande arbetsmarknad 
– här skapas de nya jobben. 
Hur kan vi skapa nya jobb för 
alla? Sam ordningsförbundet 
FinsamGot land med flera. 
Joda Bar, Skeppsbron 24.

 08.30-09.45  Psykiatri; fram
gångs eller krisbransch? Den 
psykiska ohälsan ökar snab
bare än annan ohälsa. Bristen 
på viktiga nyckelgrupper som 
psykiatriker, psykiatrisjukskö
terskor och skötare är stor. 
NSPH. Campus Gotland, 
Cramérg 3, E30.

 10.00-11.00  Personer med 
funktionsnedsättning i demo
kratin. Kan personer med funk
tionsnedsättning medverka i 
demokratin? Det gäller såväl 
valdeltagande som deltagande 
i den representativa demokra
tin i egenskap av folkvald. 
Statistiska centralbyrån 
(SCB). Best Western Strand 
Hotel, Strandg 34.

 10.30-11.45  Låt inte slumpen 
avgöra – dags för en nationell 
neurostrategi. Neuroförbundet, 
Biogen. S:t Hans Café, S:t 
Hansplan 2.

 10.30-11.30  Lyssna på oss 
– unga om vård och stödinsat
ser. Många olika undersök
ningar visar att det finns stora 
brister i barn och ungas infly
tande och delaktighet både i 
skolan och i de vårdkontakter 
man har. Barn och unga med 
psykiatriska diagnoser har en 
mindre aktiv fritid. Så behöver 
det inte vara. NSPH. Campus 
Gotland, Cramérgatan 3, E30.

 10.40-11.40  Går det att stop
pa barnmisshandel? När vål
det sker i familjen är barnet 
särskilt utsatt. KIBB är en be
handlingsmodell för familjer 
där barnmisshandel har före
kommit. Vi presenterar resultat 
från forskning samt exempel 
från praktiken. Allmänna 
Barnhuset. S:t Hansg 21. 

 10.45-12.00  Sjukskriv nin gar
na ökar – hur bryter vi den ne

PAULA BIELER, 
Sverigedemokraterna, deltar i  
Föräldrakrafts debatt 30 juni kl 15.30

2 JULI
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gativa trenden? Hur kan arbets
marknadens parter och hälso 
och sjukvårdens aktörer arbeta 
förebyggande i sjukskrivnings
processen?  
För säkringskas san.  
Wisby Strand, Lye & Lounge.

 11.00-12.15  Värdegrund i 
praktiken, hur arbetar man med 
det? Från Socialstyrelsens 
nationella värdegrund till det 
mindre företaget, hur gör man? 
Hu ma na. Strandv 4.

 11.00-11.30  En rättvisare 
assistansersättning. I flera års 
tid har utredning efter utred
ning försökt ta fram en mer 
rättvis modell för assistanser
sättning. Ännu har ingen tagit 
hänsyn till att assistansanvän
dare har olika behov. Förenin
gen JAG. Hamnplan, H223.

 12.00-12.20  Vad vill Miljöpar
tiet med funktionshinderpoliti
ken? Handikapp förbun den. 
Skeppsbron, H115.

 12.30-13.30  LSS – hur kan 
lagens intentioner återupprät

tas? Under de 20 år som lagen 
funnits på plats har rättstillämp
ningen förändrats. För flera av 
lagens tio insatser har olika 
domar fått en negativ prejudi
cerande betydelse. Många 
upplever att lagens intentioner 
urholkats.  
Handikapp förbun den.  
Skeppsbron, H115.

 12.30-13.30  Har du hört att 
Försäkringskassan tvingar can
cersjuka att arbeta? Det gör vi 
inte. Men vi tror däremot att de 
som kan och orkar mår bättre 
av att fortsätta leva ett så van
ligt liv som möjligt. Hur kan vi 
och resten av samhället under
lätta? Försäk ringskassan. 
Wisby Strand, Lye & Lounge.

 13.00-14.00  Diskriminering 
och rollfördelning kring perso
ner med psykisk ohälsa som får 
hjälp av en god man. Det finns 
många aktörer som ska hjälpa 
en person med psykisk ohälsa. 
I de fall där de får hjälp av en 
god man kan rollfördelningen 
bli otydlig. Det kan vara svårt 
att se om personen utsatts för 

2 JULI

FK_fickguide_almed_2015_v05.indd   34 2015-06-17   11:13



FORALDRAKRAFT.SE/ALMEDALEN  35     

diskrimineringen och vem det  
i så fall är som ska agera. 
NSPH.  
Campus Gotland, Cramérg 3, 
E30.

 13.00-13.30  Hur vill Mode rat
erna säkra självbestämmandet 
för svenskarna med de största 
funktionsnedsättningarna? 
Sofia Fölster (M). Föreningen 
JAG. Hamnplan, H223. 

 13.15-   Rätten till integritet 
och det villkorade samtycket – 
exemplet Hässleholmsförsöket. 
Existerar rätten till integritet i 
den svenska välfärdsstaten? 
Går det att prata om samtycke 
när lagstadgade rättigheter 
villkoras? Vad säger den inter
nationella rätten? Stil.  
Wisby Strand, lokal Lojsta 2.

 13.20-14.20   Hjälp! Var är 
soc? Hur får barn och unga 
stöd och skydd? Regeringen 
har gett Barnombudsmannen 
och Socialstyrelsen i uppdrag 
att se till att fler barn och unga 
känner till vad socialtjänsten 
kan ge för stöd och skydd till 

barn och unga. Därför har vi 
frågat experterna och byggt en 
hjälp för dem på nätet. Är  
denna satsning tillräcklig? 
Barnombudsmannen.  
S:t Hansgatan 21.

 13.30-13.50   Vad vill Femi
nistiskt Initiativ med funktions
hinderpolitiken?  
Handikapp förbun den.  
Skeppsbron, H115.

 14.30-17.00  Vår tids sköra 
själsliga hälsa – om depressi
on, adhd, samvetsstress och 
kvinnorna. 1,6 & 2,6 miljoner
klubben. Sigrid, fartyg.

 14.00-14.30  Har Försäk rings
kassan rätt kunskaper för att 
möta & hjälpa personer med 
ADHD, asperger och autism? 
Solhagagruppen.  
Hamnplan, H234.

 14.30-15.30  Hur beskriver 
personer med ADHD, som 
brutit med kriminalitet och 
missbruk, sin egen framgång? 
Attention, Friprojektet. Cam
pus Gotland, Cramérg 3, E30.

2 JULI
BENGT ELIASSON, 
Folkpartiet, deltar i  
Föräldrakrafts debatt 30 juni kl 15.30
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 14.45-15.45  Konferens om 
personliga assistans. KFO. 
Ideella trädgården.

 15.00-16.30  Ge oss chansen 
så jobbar vi. Unga funktions
nedsattas väg till arbete. Vad 
betyder arbetet för mig? Vad 
behövs för att jag ska få en 
anställning och göra ett bra 
jobb? Ungdomar med funk
tionsnedsättning berättar. Var
för rekryterar vi de som andra 
väljer bort, och vad krävs då? 
VD:ar och chefer om sina erfa
renheter. Peritos Ungdoms re
krytering, Novare.  
Korsgatan 4.

 15.00-15.45  Vems kunskap 
väger tyngst? Ge brukaren 
makten över sin egen vård och 
omsorg. Ett evidensbaserat 
arbetssätt inom vård, omsorg 
och socialtjänst bygger på bru
karen, professionen och forsk
ningen. Men hur får vi till en 
re ell brukarmedverkan? Region 
Jönköpings län och Väster bot
ten. Strand Hotel, Strandg 34.

 15.00-15.30  En kan ha ett 

budskap även om en sjunger 
utan ord. Kultur för alla handlar 
inte bara om att göra kulturen 
tillgänglig. Vilka barriärer finns 
för producenter med funktions
nedsättningar och vad kan vi 
bidra med? Föreningen JAG. 
Hamnplan, H223.

 15.00-15.30  Reklam – en 
normbrytande kraft i samhäl
let? Bör reklam vara drivande i 
samhällsfrågor? HejDigitalt, 
KOMM, Sveriges Kommuni ka
tionsbyråer. Södra Kyrkog 8.

 19.00  Gustav Fridolin (MP) 
talar.

2 JULI

Xxxxxx
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2015-07-03 
 09.00-10.00  Stöd till anhörig 
vid neuropsykiatrisk funktions
nedsättning – en självklarhet? 
Vilka behov finns när det gäller 
neuropsykiatriska funktions
nedsättningar, och vad innebär 
det om stödet inte ges? Riks
förbundet Attention. Campus 
Gotland, Cramérg 3, E30.

 10.00-10.45   Myndigheters 
ansvar för barnets bästa. Vilka 
risker och möjligheter finns när 
olika myndigheter delar på an
svar för utsatta barn? Panel
debatt om att förbättra arbetet 
med barnets bästa. Mig ra
tionsverket. Strandv, H524.

 11.00-12.00   Sociala investe
ringar – mer utmaning än gen
väg. Att ge hjälp till någon som 
har problem så tidigt som möj
ligt är bra både för personen, 
familjen och samhället. Men 
vem håller koll på att insatsen 
fick effekt? Och hur kontrolle
rar man det? Attention. Cam
pus Gotland, Cramérg 3, E30.

 11.00-11.30  Min gode man 
– min möjlighet till ett fritt liv. 
SKL önskar att gode män ska 
vara ”opartiska” personer och 
framhåller gärna Finlands sys
tem med statligt anställda in
tressebevakare. Hur ska någon 
en inte känner och kan kommu
nicera med veta hur en vill leva 
sitt liv? Föreningen JAG. 
Hamnplan, H223.

 12.00-12.20  Vad vill Mode
raterna med funktionshinderpo
litiken? Handi kapp förbun den. 
Skeppsbron, H115.

 12.00-13.00  Teckenspråkiga 
elevers livssituation – utveck
lingsstörning. Projekt TellUs 
har som ambition att du ska få 
veta hur teckenspråkiga gym
nasieelever med utvecklings
störning själva upplever sin 
utbildning nu, hur den varit och 
vad de tänker om framtiden. 
Riksförbundet DHB, Mo Gård. 
Gotlands Konstmuseum, pl 2.

 12.30-13.30  Varför behöver 
arbetsmarknadspolitiken ett 
funktionshindersperspektiv? 

3 JULI
ALI ESBATI, 
Vänsterpartiet, deltar i  
Föräldrakrafts debatt 30 juni kl 15.30
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Handi kapp förbunden. 
Skeppsbron, H115.

 12.30-13.30  Håll käften ditt 
pucko – hur debatterar vi? 
Spelar det någon roll hur politi
ker och journalister uttrycker 
sig? Hur påverkas medborgar
nas förtroende för samhället av 
hätska tweets, aggressiva på
hopp? Attention. Campus 
Gotland, Cramérgatan 3, E30.

 13.20-14.20  Socialtjänst på 
nätet – hur når vi dig som är 
ung? Vi har med hjälp av barn 
och unga byggt en hjälp för 
dem på nätet. Barnombuds
mannen. S:t Hansgatan 21.

 13.30-13.50  Vad vill Center
partiet med funktionshinderpo
litiken? Handi kapp förbun den. 
Skeppsbron, H115.

 19.00  Anna Kinberg Batra (M) 
talar.

2015-07-04 
 09.20-10.20  Nya vägar att nå 
sexuellt utsatta barn. Stif tel sen 
Allmänna Barnhuset. S:t 
Hansgatan 21.

 14.00-14.30  I full fart. Hur kan 
man leva ett fritt och självvalt liv 
när man har så stora funktions
nedsättningar att bara en hand
full människor kan förstå ens 
kommunikation? Föreningen 
JAG. Hamnplan, H223.

 19.00  Jonas Sjöstedt talar.

2015-07-05 
12.00  Jan Björklund talar.

3–5 JULI
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Föräldrakrafts Fickguide  
till Almedalen utges av 
FaktaPress AB.  
Post och besöksadress:  
FaktaPress AB, Målargatan 7 
111 22  Stockholm

Ansvarig utgivare och chefredaktör: 
Valter Bengtsson 
valter.bengtsson@faktapress.se
tel 08410 056 36 
mobil 070956 08 52

Annonsering:  
Kim Andlin
tel 08410 056 37 
mobil 070956 07 80 
kim@faktapress.se

Prenumerations ärenden, 
projekt och kundtjänst:
Annette Wallenius
mobil 073552 73 14
pren@faktapress.se
 

HÄR NÅR DU OSS!

Dags att  
nominera 
till nytt pris:

BÄSTA LSS-KOMMUN
Föräldrakraft, Dagens Omsorg och ABH Utbildning 
och Rådgivning utlyser tillsammans en tävling om 
vilken kommun som är bäst i Sverige på LSS. 
Nomineringarna är redan i gång!

LÄS MER: www.foraldrakraft.se/lss-pris
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4 JULI

 

Välkommen till  
Solhagagruppen!
SEMINARIUM – WISBYSTRAND, LYE LOUNGE

ONSDAG 1 JUNI, 13.00–15.00
Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för fungerande skola 
och studier för personer med ADHD, Asperger och autism? 

”HETA STOLEN” – HAMNPLAN, H234

TISDAG 30 JUNI, 14.00–14.30 
Har IDROTTSRÖRELSEN rätt kunskaper  
för att erbjuda idrott åt personer med ADHD,  
Asperger och autism? Mattias Hjelmberg,  
Riks idrotts förbundet

ONSDAG 1 JULI, 11.00–11.30
Har SKOLAN rätt kunskap för att möta personer med ADHD, Asper-
ger och autism? Malin Ekström, Uppsala universitet, Maria Rönn, 
Lärarförbundet och Helene Öberg, Utbildnings departementet

TORSDAG 2 JULI, 11.00–11.30
Har POLITIKER rätt kunskap för att skapa goda förutsättningar 
för personer med ADHD, Asperger och autism?  
Barbro Westerholm, Folkpartiet och Lena Stenström, Miljöpartiet

TORSDAG 2 JULI, 14.00–14.30
Har FÖRSÄKRINGSKASSAN  
rätt kunskaper för att möta och  
hjälpa personer med ADHD,  
Asperger och autism? Birgitta  
Målsäter, Försäkringskassan

Solhaga
gruppen

Ett gott liv – hela livet

EXTRAINSATT!
TIS 16.00–16.30
Samtal med 
HSOs nytillträdde 
ordförande Stig 
Nyman om LSS 
igår, idag och i 
framtiden.
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