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Möt oss i gatutältet på 
Hamngatan måndag-tisdag! 

Måndag 4 juli
Ny teknik stärker 
elever med funktions-
nedsättning
kl 08.30-09.15, Högskolan, 
Sal D20, Cramérgatan 3.

Timstock, medicin- 
påminnare och bolltäcke 
– samhällsekonomiskt 
lönsamt 
kl 09.30-10.30, 
Högskolan, Sal D20, 
Cramérgatan 3.

Tisdag 5 juli
Äldreboomens 
utmaningar, framtidens 
boende – kan offentliga 
och privata aktörer 
kroka arm?
kl 08.30-10.00, 
Clarion Hotel Wisby.

www.hi.se/almedalen 

Seminarier och paneldiskussioner

Teknik i omsorgen om 
våra äldre – möjlighet eller 
integritetskränkning? 
kl 08.45-09.45, Högskolan, 
Sal D24, Cramérgatan 3.

Vägen till arbete för 
personer med funktions-
nedsättning
kl 14.00-16.30, Länsstyrel-
sens trädgård, Korsgatan 2.

Torsdag 7 juli
Fritt val av hjälpmedel 
i hela landet – vad betyder 
det för dig?
kl 10.00-10.45, Högskolan, 
Sal E30, Cramérgatan 3.

Hur får vi ett tryggare 
digitalt samhälle?
kl 11.00-11.45, Högskolan, 
Sal E30, Cramérgatan 3.

      

Ett gott liv - hela livet

Välkommen till ett frukostseminarium med 

Jeanette Johansson-Ånmark
Regionchef Syd

”Vad är ett beteendeproblem 
& för vem är det ett problem?”

Torsdag 7 juli, kl 09.00-09.45
Högskolan Sal E 30

Solhagagruppen erbjuder tjänster inom
LSS, Sol och Skola med visionen:

Alla med funktionsnedsättning 
har möjlighet att leva 
ett gott liv - hela livet

Vi �nns också på plats under veckan:
Liselotte Björserud, Regionchef väst
Lasse Camehagen, Försäljningschef
Anders Westerholm, Metod & Tillväxt

www.solhagagruppen.se
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Välkommen till 
läkemedelsbranschens seminarier

Vi anser att svenska patienter ska få bästa tänkbara vård. En toppmodern hälso- och sjukvård är det 
viktigaste för att Sverige ska vara ledande inom läkemedelsforskning och utveckling, och för att läke-
medelsindustrin ska fortsätta att bidra till tillväxt, välfärd och högkvalitativa arbetstillfällen i Sverige. 
Under Almedalsveckan finns flera forskande läkemedelsföretag på plats. Välkommen att besöka 
något av våra seminarier!

Måndag 4/7

10.00 – 12.00 
Best Western Strand Hotel Visby 
Sverige – En B-nation inom cancer- 
forskning?  
Ett seminarium om klinisk forskning.
Novartis

14.00 – 15.30 
Clarion Hotel Wisby
Valet 2014 – Ett vårdval?
Pfizer och LIF

14.00 – 15.30 
Best Western Strand Hotel Visby 
Rysk roulette i vården  
– Bara varannan får hjälp.  
Ett seminarium om förmaksflimmer och stroke.
Boehringer Ingelheim

15.30 – 17.30 
Wisby Strand Congress & Event 
Rabatt på forskning och utveckling  
– Gör skatteincitament oss mer innovativa?
AstraZeneca, AB Volvo, Saab AB

Tisdag 5/7

10.00 – 11.30 
Wisby Strand Congress & Event
Var tredje svensk får en cancerdiagnos  
under sin livstid  
– Är lösningen centraliserad specialistvård?
Janssen, Karolinska Universitetssjukhuset och 
Umeå sjukhus

10.45 – 12.00 
Wisby Strand Congress & Event 
Innovationer för framtidens hälso- och 
sjukvård – Vad krävs?
LIF

11.30 – 12.30 
Almedalens Hotell
Håller kedjan? – Hur är klimatet för  
innovationer och livsförlängande  
behandling i cancervården?
SANOFI

13.00 – 13.50 
Almedalens Hotell
Vinst eller nitlott? – Styrs cancervården  
så att patienterna får livsförlängande 
behandling?
SANOFI

15.30 – 17.30 
Wisby Strand Congress & Event 
Kan svensk hjärtsjukvård bli bäst i världen  
– eller är vi nöjda nu?
AstraZeneca och Hjärt-Lungfonden

Onsdag 6/7 

08.00 – 10.00 
Wisby Strand Congress & Event 
Värdet av nya läkemedel. 
AstraZeneca och SNS

08.30 – 09.45 
Wisby Strand Congress & Event 
Husdjur – Vårdens framtid?
LIF

09.30 – 11.00 
Clarion Hotel Wisby
Det svenska barnlotteriet – På vilka villkor 
ska ofrivilligt barnlösa få bli föräldrar?  
MSD och Barnlängtan

10.00 – 11.30 
Wisby Strand Congress & Event
Vilka spelregler gäller i vården?  
– Patientkvalitet kontra produktion. 
Janssen och Johnson & Johnson

13.00 – 14.15 
Wisby Strand Congress & Event 
Vår Framtida Välfärd  
– Unga politiker om framtidens vård.
LIF

13.00 – 14.30 
Gotlands Museum 
Bortträngda, bortprioriterade och bort-
glömda? Så förbättrar vi situationen för 
Sveriges kroniskt sjuka.
BiogenIdec

13.30 – 15.00 
Almedalens Hotell 
Hur kan vi hjälpa barn med diabetes  
i skolan?
Eli Lilly

14.00 – 15.30 
Clarion Hotel Wisby
Inflammatoriska tarmsjukdomar  
är nu vanligare än typ-1 diabetes  
– Hur kan vården förbättras?
MSD och Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka

Torsdag 7/7

10.00 – 11.30 
Clarion Hotel Wisby
Arbetsför men sjukskriven  
– ”Rygga” inte för problemen! 
MSD och Reumatikerförbundet

13.00 – 14.30 
Värdshuset Lindgården
Strukturerad vård hjälper patienter  
med förmaksflimmer. 
SANOFI

14.00 – 15.30 
Clarion Hotel Wisby
Regeringens läkemedelsstrategi  
– Kejsarens nya kläder? 
Pfizer

Fredag 8/7

09.30 – 10.45 
Almedalens Hotell
Rökning dödar  
– Hur hjälper vi dem som vill sluta? 
Pfizer och 1,6-miljonersklubben

Program



FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/ALMEDALEN  5     

Välkommen till 
läkemedelsbranschens seminarier

Vi anser att svenska patienter ska få bästa tänkbara vård. En toppmodern hälso- och sjukvård är det 
viktigaste för att Sverige ska vara ledande inom läkemedelsforskning och utveckling, och för att läke-
medelsindustrin ska fortsätta att bidra till tillväxt, välfärd och högkvalitativa arbetstillfällen i Sverige. 
Under Almedalsveckan finns flera forskande läkemedelsföretag på plats. Välkommen att besöka 
något av våra seminarier!

Måndag 4/7

10.00 – 12.00 
Best Western Strand Hotel Visby 
Sverige – En B-nation inom cancer- 
forskning?  
Ett seminarium om klinisk forskning.
Novartis

14.00 – 15.30 
Clarion Hotel Wisby
Valet 2014 – Ett vårdval?
Pfizer och LIF

14.00 – 15.30 
Best Western Strand Hotel Visby 
Rysk roulette i vården  
– Bara varannan får hjälp.  
Ett seminarium om förmaksflimmer och stroke.
Boehringer Ingelheim

15.30 – 17.30 
Wisby Strand Congress & Event 
Rabatt på forskning och utveckling  
– Gör skatteincitament oss mer innovativa?
AstraZeneca, AB Volvo, Saab AB

Tisdag 5/7

10.00 – 11.30 
Wisby Strand Congress & Event
Var tredje svensk får en cancerdiagnos  
under sin livstid  
– Är lösningen centraliserad specialistvård?
Janssen, Karolinska Universitetssjukhuset och 
Umeå sjukhus

10.45 – 12.00 
Wisby Strand Congress & Event 
Innovationer för framtidens hälso- och 
sjukvård – Vad krävs?
LIF

11.30 – 12.30 
Almedalens Hotell
Håller kedjan? – Hur är klimatet för  
innovationer och livsförlängande  
behandling i cancervården?
SANOFI

13.00 – 13.50 
Almedalens Hotell
Vinst eller nitlott? – Styrs cancervården  
så att patienterna får livsförlängande 
behandling?
SANOFI

15.30 – 17.30 
Wisby Strand Congress & Event 
Kan svensk hjärtsjukvård bli bäst i världen  
– eller är vi nöjda nu?
AstraZeneca och Hjärt-Lungfonden

Onsdag 6/7 

08.00 – 10.00 
Wisby Strand Congress & Event 
Värdet av nya läkemedel. 
AstraZeneca och SNS

08.30 – 09.45 
Wisby Strand Congress & Event 
Husdjur – Vårdens framtid?
LIF

09.30 – 11.00 
Clarion Hotel Wisby
Det svenska barnlotteriet – På vilka villkor 
ska ofrivilligt barnlösa få bli föräldrar?  
MSD och Barnlängtan

10.00 – 11.30 
Wisby Strand Congress & Event
Vilka spelregler gäller i vården?  
– Patientkvalitet kontra produktion. 
Janssen och Johnson & Johnson

13.00 – 14.15 
Wisby Strand Congress & Event 
Vår Framtida Välfärd  
– Unga politiker om framtidens vård.
LIF

13.00 – 14.30 
Gotlands Museum 
Bortträngda, bortprioriterade och bort-
glömda? Så förbättrar vi situationen för 
Sveriges kroniskt sjuka.
BiogenIdec

13.30 – 15.00 
Almedalens Hotell 
Hur kan vi hjälpa barn med diabetes  
i skolan?
Eli Lilly

14.00 – 15.30 
Clarion Hotel Wisby
Inflammatoriska tarmsjukdomar  
är nu vanligare än typ-1 diabetes  
– Hur kan vården förbättras?
MSD och Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka

Torsdag 7/7

10.00 – 11.30 
Clarion Hotel Wisby
Arbetsför men sjukskriven  
– ”Rygga” inte för problemen! 
MSD och Reumatikerförbundet

13.00 – 14.30 
Värdshuset Lindgården
Strukturerad vård hjälper patienter  
med förmaksflimmer. 
SANOFI

14.00 – 15.30 
Clarion Hotel Wisby
Regeringens läkemedelsstrategi  
– Kejsarens nya kläder? 
Pfizer

Fredag 8/7

09.30 – 10.45 
Almedalens Hotell
Rökning dödar  
– Hur hjälper vi dem som vill sluta? 
Pfizer och 1,6-miljonersklubben

Program



6 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2011

En tidning som   ser möjligheter
Visst är det 
möjligt att 
skapa en skola 
för alla! En rätt-
vis arbetsmark-
nad. Ett sam-
hälle med plats 
för alla.

Föräldrakraft har 
nyheterna, reportagen, 
guiderna och fördjup-
ningarna om det mesta 
som rör funktionsned-
sättningar. En tidning 
till nytta och glädje 
av oavsett om du är 
förälder, själv har funk-
tionedsättningar eller är 
professionell.

Det finns många sätt 
att läsa Föräldrakraft:

 Papperstidningen 
utkommer 6 gånger per år. 

 Ladda hem den till din iPad.

”Skönt att det finns en tidning 
där man kan känna igen sig.”
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En tidning som   ser möjligheter

Föräldrakraft 
utges av förlaget 
FaktaPress AB och är 
helt oberoende. Läsarna 
är våra uppdragsgivare.

För mer information 
besök oss på 
www.foraldrakraft.se 
eller mejla till 
info@faktapress.se

”Tänk om tidningen funnits 
när min dotter blev sjuk.”

”Synd att den inte 
kom för 20 år 

sedan.”

”Sprid denna tidning till skolor, vård-
inrättningar, sjukhus... Go on!”

”Varm, engagerande och positiv.”

A
lla citat på detta uppslag från läsekretsen. 

 Lyssna på vår ljudtidning. 
 Läs nyheterna webben, 

foraldrakraft.se. 
 Håll dig á jour genom vårt 

nyhetsbrev. 
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”Satsa en 
krona och få 
tre tillbaka!

Söndag 3 juli
19.00 Tal av Miljöpartiets Åsa 
Romson och Gustav Fridolin.

Måndag 4 juli 
Hjälpmedels institutet 
infor merar och visar hjälpme-
del på Hamngatan under både 
måndag och tisdag. 

08.00-10.00 Hur stärker vi de 
placerade barnens och ungas 
självkänsla och framtidstro? 
Forum för Familjevårds 
repre sen tanter diskuterar med 
experter från Barnombuds-
mannen. Högskolan, 
Cramérgatan 3.

8.30-9.15 Ny teknik stärker 
elever med funktionsnedsätt-
ning. Om Hjälpmedels-
institutets satsning Skola till 
Arbete. Högskolan, D20, 
Cramérgatan 3.

9.30-10.30 Satsa en krona 
och få tre tillbaka. 
Kommuner och landsting 
avstår trots det från att 
investera i hjälpmedel. 
Hjälpmedelsanvändare, 
anhöriga och företrädare för 
Hjälpmedelsinstitutet, 
myndigheter och organisa-
tioner. Högskolan, D20, 
Cramérgatan 3.

RGD – Riksgymnasiet för döva • RGH – Riksgymnasiet för hörselskadade

www.orebro.se/riksgymnasier.rgd-rgh

I Örebro finns Riksgymnasier för elever med dövhet, 
hörselnedsättning, dövblindhet samt grav språkstörning. 
Ca 450 elever från hela landet kommer till Örebro för att gå 

på våra gymnasieskolor. De flesta eleverna bor också i de olika 
boenden som vi kan erbjuda. Vi har en populär mötesplats 
som heter Café 019. Våra utbildningar är riksrekryterande.

Bara
i Örebro

Bara
i Örebro

Välkommen att lyssna på vårt  
seminarium på Högskolan, torsdag 7 juli,  

klockan 16.00 sal E30.

seminarier och debatter för dig
72
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”Hur når vi 
nolltolerans mot 
kränkningar?

11.00-12.30 Minska utanför-
skapet – unga funktionshin-
drades möjligheter till arbete. 
Många unga vuxna får ingen 
chans att komma ut på 
arbetsmarknaden. De vill 
arbeta och möjligheterna 
finns – så vad är det som 
hindrar? Vad finns och vad 
saknas till exempel för att 
arbetsgivare ska anställa? 
Bräcke Diakoni. Högskolan, 
Cramérgatan 3. Sal E41.

12.00-13.00 Nolltolerans 
mot kränkningar. Våga vägra 
vara offer. Bosse Löthén 
berättar om sin svåra 
barndom. BEO Lars 
Arrhenius och BO Fredrik 
Malm berg tittar bakåt och 
blickar framåt. 
Hur når vi noll tolerans mot 
kränkningar? Sam tal om 
utsatthet och attityder. 
Skandiahuset, Tage 
Cer vins gata 3.

lN
TR

ESSEGRUPPEN FÖ
R
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El Al A
Tisdag 5/7 kl 9.30
Lyssna på mig - jag vet! 
  Om barns rätt till sin egen assistans

Tisdag 5/7 kl 10.45
  Den personliga assistansen i framtiden

     Fika serveras innan båda seminarierna. 
      Välkomna till Högskolan, sal E30

Intressegruppen för 
Assistansberättigade
bjuder på två
seminarium om 
personlig assistans under 

Almedalsveckan
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BEO Lars Arrhenius samtalar 
om utsatthet och attityder med 
bland andra Bosse Löthén.

13.00-14.30 Rätten till 
kunskap. Alla elever har rätt 
till en god utbildning och 
minst godkänt i betyg. Men 
låga förväntningar och 
fyrkantig undervisning gör att 
många elever misslyckas. Vad 
gör vi för att förändra 
situationen? Skolinspektionen 
presenterar granskningsresul-
tat och goda exempel. 
Skandiahuset, Tage Cervins 
gata 3, Visby.

13.30-15.00 Berättelsens 
makt inom vården. Hur 
skapar vi bra samtalsklimat 
mellan brukare och vårdper-
sonal? Riks för bun det 
Sällsynta diagnoser,  
Attention och Handisam. 
Högskolan, B 22.

13.15-17.45 Vi söker dig som 
inte fungerar som alla andra. 
Seminarium med SVN om 
socialt ansvar och arbetsliv. 
Sessionssalen, Science Park, 
Strandgatan 1.

14.00-16.00 Vi vill tjäna peng-
ar på dig som inte är helt 

normal! Personer med sociala 
och intellektuella funktions-
hinder står ofta mot sin vilja 
utanför arbetsmarknaden – 
de utgör en outnyttjad resurs i 
samhället. Samhället är den 
stora förloraren i detta. Vad 
kan politikerna göra för att 
ändra på detta? Vad kan 
företagen och samhället 
vinna? SVN. Science Park, 
Strandgatan 1.

19.00 Tal av Moderaternas 
Fredrik Reinfeldt.

Tisdag 5 juli 
8.00-9.30 Vågar vi prata om 
vår psykiska hälsa? Attityder 
till psykisk sjukdom och 
psykisk funktionsnedsättning 
är ett stort hinder för 
åter hämtning. Våra gemen-
samma förställningar gör det 
svårare för den som upplever 
psykisk ohälsa att komma ut i 
arbete, få tillgång till rätt 
hälso- och sjukvård och att 
leva på det sätt man önskar. 
Hjärnkoll. Hästgatan 10,  
Bar & Café.
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”Mycket ofta  
drabbar de en och 
samma patient.

8.15-09.15 Frukost möte om 
Skolinspektionens dyslexirap-
port med Ann-Marie Begler, 
generaldirektör. Riksför bun-
det Attention. Högskolan, 
rum B 22.

09.00-10.30 Framtidens 
hjärt-, njur- och diabetessjuk-
vård behövs redan nu. Det 
handlar om våra vanligaste 
folksjukdomar. Mycket ofta 
drabbar de en och samma 
patient. Hur kan vården 
samverka bättre kring dessa 
multisjuka patienter? 
Danderyds Sjukhus AB. 
Strand Hotel, Strandgatan 34.

09.30 -10.15 Lyssna på mig, 
jag vet! Om barns rätt att 
styra sin personliga assistans. 
LSS-kommittén föreslog ett 
starkare barnperspektiv i den 
personliga assistansen. Men 
är lagändringen tillräcklig för 
att tillförsäkra barn assistans 
på egna villkor? Föreläsning 
och diskussion kring barns 
rätt att styra sin egen 
personliga assistans. IfA, 
Intressegruppen för 

Assistansberättigade. 
Hög skolan, Cramérgatan 3,  
E 30.

9.30-10.30 Håll koll på 
titlarna! Om kvacksalveri och 
behörighet. Sveriges 
Psykologförbund. Kårhuset 
Rindi, Tage Cervins gata 1.

09.30-11.00 Skolin spektion 
för en trygg och effektiv skola, 
även för elever med neuropsy-
kiatriska funktionsnedsätt-
ningar? Ann-Marie Begler, 
Skolinspektionen, Anki 
Sandberg, Riksförbundet 
Attention. Högskolan,  
rum B 22.

10.00-11.50 Vi söker dig som 
kan hålla bollen i luften 
väldigt länge! Personer med 
sociala och intellektuella 
funktionshinder står ofta mot 
sin vilja utanför arbetsmark-
naden och utgör en outnytt-
jad resurs. Samhället är den 
stora förloraren i detta. Vad 
kan politikerna göra för att 
ändra på detta? SVN Sweden. 
Science Park, Strandgatan 1.

Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutetet föreslår att 
Regeringen initierar en nationell strategi för hur 
samhället möter de allergiska sjukdomarna. 
Socialdepartementet bereder just nu frågan. 
På seminariet presenteras och diskuteras förslag till 
hur en sådan strategi kan utformas.

Tid: Torsdag 7/7 2011 kl. 14:00 - 14:45
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, Sal E30

Medverkande:
Ingalill Bjöörn, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet.
Anders Andersson, riksdagsledamot (kd). 
Sven-Erik Dahlén, professor och föreståndare vid Centrum för  
allergiforskning, Karolinska Institutet.
Håkan Ceder, överdirektör Socialstyrelsen.
Catharina Bråkenhielm, riksdagsledamot (s).

Moderator: 
Ulf Brändström, kanslichef Astma- och Allergiförbundet.

En nationell allergistrategi - 
till vilken nytta?

Astma- och Allergiförbundet bjuder in till seminarium:

Välkomna!

5
 ju

li
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Håkan Ceder, överdirektör Socialstyrelsen.
Catharina Bråkenhielm, riksdagsledamot (s).

Moderator: 
Ulf Brändström, kanslichef Astma- och Allergiförbundet.

En nationell allergistrategi - 
till vilken nytta?

Astma- och Allergiförbundet bjuder in till seminarium:

Välkomna!
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”Så får vi  
en skola fri från 
kränkningar.

10.45-11.30 Den personliga 
assistansen i framtiden. Debatt 
om var den personliga 
assis tan sen står i dag och 
kom mer att landa i framtiden. 
Hög skolan sal E30. IfA, 
Intres se gruppen för Assistans-
berättigade.

13.00-14.15 Nolltolerans – 
det är möjligt. Så får vi en 
skola fri från kränkningar, 
trakasserier och diskrimine-
ring. Lars Arrhenius, Barn- 
och elevombud, Anki 
Sand berg, Riksförbundet 
Atten tion. Högskolan,  
rum B 22.

13.00-14.30 Kommunala 
rättigheter eller mänskliga rät-
tigheter? Ingen vill ta notan. 
Är det kommunala självstyret 
starkare än lagen? Mänskliga 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning sätts ur 
spel. Debatt. Lika Unika. 
Högskolan, B23.

13.15-17.45 Kan CSR göra 
skillnad för barn i Sverige? 
Seminarium med SVN. 

Sessionssalen, Science Park, 
Strandgatan 1.

14.00-16.45 Vägen till arbete 
för personer med funktions-
nedsättning. Seminarium och 
paneldebatt arrangerad av 
Föräldrakraft med Frö sunda, 
Misa, Hjälp medels instiutet, 
Bräcke Diakoni och Furuboda 
som deltagande sponsorer. 
Länsstyrelsens trädgård, 
centrala Visby. Strandgatan 1, 
ingång via Korsgatan. 
Mer information om Vägen till 
arbete på sidorna 18-19.

15.00-16.00 Det ser så fint ut 
på papperet men hur funkar 
egentligen LSS? Media 
rap porterar om stora brister i 
tillämpningen av lagen om stöd 
och service till vissa funktions-
hindrade. Varför är inte 
in satser till människor med 
funktionsnedsättning 
själv klara idag? Vad måste 
göras för att säkerställa goda 
levnadsvillkor för alla? Debatt 
om LSS. Agnetha Mbuyamba, 
RBU. Moderator är Bengt 
Westerberg. Högskolan, sal B23.
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Arbetsmarknadsminister 
Hillevi Engström talar på 
Föräldrakrafts seminarium.

5
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16.30-17.30 Varför idrottar 
barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning i mindre 
utsträckning än andra? 
Svenska Handikapp-
idrottsförbundet och Sveriges 
Paralympiska Kommitté. 
Trädgård Birgers gränd 7.

17.00-19.00 Kvällsmingel 
arrangerat av Föräldrakraft i 
samarbete med Hjälp medels-
institutet och Frösunda. 
Länsstyrelsens trädgård, 
centrala Visby. Ingång via 
Korsgatan. Föranmälan.

19.00 Vänsterpartiets dag 
med tal av Lars Ohly.

Onsdag 6 juli 
08.00-10.00 Husdjur - vår-
dens framtid? LIF. Wisby 
Strand Congress & Event.

09.00-10.00 Var går gränsen 
för priset på ett läkemedel? 
TLV och SKL anklagar 
läkemedelsindustrin för 
oskäliga priser på läkemedel 
till patienter med sällsynta 

sjukdomar. Ytterligare ett 
särläkemedel har nu fått nej 
från TLV att ingå i högkost-
nadsskyddet. Vem tar ansvaret 
när patienter riskerar att 
ställas utan sin livsviktiga 
behandling? Dagens Medicin. 
Kinbergs plats 3.

10.00-11.00 Diagnosens makt. 
Hur den svenska skolan blev 
sjuk! Varför önskar skolan 
diagnoser? Blir diagnoserna ett 
alibi för skolan när barnen inte 
når målen? Sker det metodut-
veckling kring barn med 
diagnos eller blir diagnosen 
bara en förklaring? Gynnar 
diagnosen barns utveckling? 
Sveriges Psyko logförbund/
Psifos. Kårhuset Rindi, Tage 
Cervins gata 1.

10.30-11.30 Jämlik vård, en 
utopi? Vård och behandling 
påverkas av vem du är, vad du 
drabbats av och var du bor. 
NSPH och Handisam. 
Högskolan, B 22.

11.00-13.00 Rugby spelaren 
Stefan Jansson som berättar 
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”Bortträngda,  
bortprioriterade 
och bortglömda?

om idrottens betydelse och 
hur personlig assistans ger 
honom möjligheten att satsa 
på sin idrott. Hamnplan. 
Frösunda.

11.30-12.30 Guld till 
reumatiskt sjuka? Gapet 
mellan vårdresurser och nya 
riktlinjerna är utmanande. 
Hur ska Socialstyrelsens nya 
riktlinjer för rörelseorganens 
sjukdomar införas så att vi 
får en god vård för alla 
reumatiskt sjuka i Sverige. 
Svensk Reumato log isk 
Förening, Reumatiker för-
bundet. Kårhuset Rindi, Tage 
Cervins gata 1.

11.45-12.45 Funktionsned-
sätt ning är inget hinder. Om 
att undervisa Aspergerelever. 
Cramérgatan 3. Sal B24. 
Fryshuset.

13.00-15.00 Bortträngda, 
bortprioriterade och bort-
glömda? Så förbättrar vi 
vården för Sveriges kroniskt 
sjuka. BiogenIdec. Gotlands 
Museum.

13.30-15.00 Hur kan vi hjälpa 
barn med diabetes i skolan? 
Barn med diabetes riskerar att 
prestera sämre i skolan på 
grund av att de själva och 
omgivningen inte har 
kunskap och insikt i hur 
viktigt det är att sköta sin 
sjukdom. Eli Lilly AB. 
Almedalens Hotell, 
Strandvägen 8.

14.00-15.30 Inflammatoriska 
tarmsjukdomar är vanligare än 
typ 1-diabetes, hur kan vården 
förbättras? Årligen insjuknar 
cirka 2 700 unga svenskar i de 
inflammatoriska mag/tarm -
sjukdomarna ulcerös kolit och 
Crohns sjukdom. Sjuk domar-
na leder till livslånga handi-
kapp. Clarion Hotel Wisby, 
Strand gatan 6. Riksförbundet 
för Mag-och Tarmsjuka och 
MSD.

14.30-15.30 Det är lönsamt 
att behandla i tid. När det 
gäller barn och unga med 
funktionsnedsättningar är det 
helt avgörande. Ändå präglas 
svensk vård mycket av ett 
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● Modern teknologi, speciellt smartphones och
läsplattor, kan ge personer med ADHD och
autism ökad kontroll över vardagen och minska
stressen.

● Hör forskare, användare och praktiker berätta
om vad som krävs för att förbättra stödet.

Torsdag 7 juli kl 15, Högskolan, sal E30

Finns appen mot kaos? 
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Det finns många lyckade exempel på att man kan skapa nya vägar till jobb. Men hur går vi vidare så att fler får 
chansen? Möt politiker, arbetsgivare, fackförbund, myndigheter och andra aktörer som utbyter erfarenheter och 
debatterar. Bland talare och debattörer finns arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M), Ylva Johansson (S), 
Wanja Lundby-Wedin, LO, Li Jansson, Svenskt Näringsliv, Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen, Stig Orustfjord, 
Försäkrings kassan, Anders Tegnell, Socialstyrelsen, Ingela Gardner Sundström, SKL, Carin Götblad, länspolischef, 
Jan Grönlund och Helena Höij, Hjälpmedels institutet, Göran Fredriksson, Vårdföretagarna, Stefan Lahti, Misa, 
Pär Larshans, Max Hamburger restauranger, Samuel Löfgren, Furuboda, Emma Lyrdal, Bräcke Diakoni och Mikael 
Klein, Handikappförbunden.  Landshövding Cecilia Schelin Seidegård välkomnar.

Tid: 
Tisdag 5 juli klockan 14.00-16.45.

Plats: 
Länsstyrelsens trädgård, centrala Visby.
Strandgatan 1, ingång via Korsgatan.

Arrangör: Föräldrakraft i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet, Misa, Föreningen Furuboda, Frösunda, Bräcke 
Diakoni och Länsstyrelsen på Gotland. Föräldrakraft är en oberoende tidskrift om funktionsnedsättningar och 
utges av FaktaPress AB.
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Med pla ts för alla

kraft

Vägen till arbete
Föräldrakrafts seminarium lyfter fram nya idéer  

och exempel ur verkligheten som banar väg för jobb 
till personer som har funktionsnedsättningar. 

             Möt oss i Almedalen 2011

                4 juli  Science Park, Sessionsalen, 
                             med Social Venture Network
                5 juli  Länsstyrelsens trädgård, 
                             med Föräldrakraft  
                7 juli  Högskolan, med Attention

Om Misa
Misa arbetar med att skapa 
förutsättningar för per-
soner med funktionsned-
sättningar som vill delta i 
arbetslivet. 

Misas idé är att alla kan 
delta i arbetslivet med rätt 
stöd. Misa samarbetar idag 
med mer än 500 företag 
som erbjuder personer 
med funktionsnedsättning 
praktik och arbete.

   

“Misa är för mig min   
biljett ut i livet.             
De  hjälper mig att
fokusera på vem 
jag är utan min  
sjukdom, fokusera 
på det friska, vad 
jag kan åstadkomma 
och att se framsteg.“

                               Terese 

Möt oss

den

5 juli

i Almedalen

Li Jansson Carin Götblad Ylva Johansson Hillevi Engström

Henrietta Stein Jan Grönlund Pär Larshans
Wanja 
Lundby-Wedin

Stig Orustfjord
Göran 
Fredriksson Emma Lyrdal Stefan Lahti Anders Tegnell
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Bland talare och debattörer finns arbetsmarknadsmi-
nister Hillevi Engström (M), Ylva Johansson (S), 
Wanja Lundby-Wedin, LO, Li Jansson, Svenskt 
Näringsliv, Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen, 
Stig Orustfjord, Försäkrings kassan, Anders Tegnell, 
Socialstyrelsen, Ingela Gardner Sundström, SKL, 
Carin Götblad, länspolischef, Jan Grönlund och 
Helena Höij, Hjälp medels institutet, Göran 
Fredriksson, Vårdföre tagarna, Stefan Lahti, Misa, 
Pär Larshans, Max Hamburger restauranger, Samuel 
Löfgren, Furuboda, Emma Lyrdal, Bräcke Diakoni 
och Mikael Klein, Handikappförbunden. Lands-
hövding Cecilia Schelin Seidegård välkomnar.

Möt politiker, arbetsgivare, 
fackförbund, myndigheter  
och andra aktörer som utbyter 
erfarenheter och debatterar. 

Arrangör: Föräldrakraft i samarbete med 
Hjälpmedelsinstitutet, Misa, Föreningen 
Furuboda, Frösunda, Bräcke Diakoni och 
Länsstyrelsen på Gotland. Föräldrakraft är 
en oberoende tidskrift om funktionsned-
sättningar och utges av FaktaPress AB.

Föräldrakrafts seminarium lyfter fram nya idéer och exempel ur verkligheten 
som banar väg för jobb till personer som har funktionsnedsättningar. 
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                             med Social Venture Network
                5 juli  Länsstyrelsens trädgård, 
                             med Föräldrakraft  
                7 juli  Högskolan, med Attention

Om Misa
Misa arbetar med att skapa 
förutsättningar för per-
soner med funktionsned-
sättningar som vill delta i 
arbetslivet. 

Misas idé är att alla kan 
delta i arbetslivet med rätt 
stöd. Misa samarbetar idag 
med mer än 500 företag 
som erbjuder personer 
med funktionsnedsättning 
praktik och arbete.

   

“Misa är för mig min   
biljett ut i livet.             
De  hjälper mig att
fokusera på vem 
jag är utan min  
sjukdom, fokusera 
på det friska, vad 
jag kan åstadkomma 
och att se framsteg.“

                               Terese 
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Tid: Tisdag 5 juli klockan 14.00-16.45.
Plats: Länsstyrelsens trädgård, centrala Visby.
Strandgatan 1, ingång via Korsgatan.
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Det finns många lyckade exempel på att man kan skapa nya vägar till jobb. Men hur går vi vidare så att fler får 
chansen? Möt politiker, arbetsgivare, fackförbund, myndigheter och andra aktörer som utbyter erfarenheter och 
debatterar. Bland talare och debattörer finns arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M), Ylva Johansson (S), 
Wanja Lundby-Wedin, LO, Li Jansson, Svenskt Näringsliv, Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen, Stig Orustfjord, 
Försäkrings kassan, Anders Tegnell, Socialstyrelsen, Ingela Gardner Sundström, SKL, Carin Götblad, länspolischef, 
Jan Grönlund och Helena Höij, Hjälpmedels institutet, Göran Fredriksson, Vårdföretagarna, Stefan Lahti, Misa, 
Pär Larshans, Max Hamburger restauranger, Samuel Löfgren, Furuboda, Emma Lyrdal, Bräcke Diakoni och Mikael 
Klein, Handikappförbunden.  Landshövding Cecilia Schelin Seidegård välkomnar.

Tid: 
Tisdag 5 juli klockan 14.00-16.45.

Plats: 
Länsstyrelsens trädgård, centrala Visby.
Strandgatan 1, ingång via Korsgatan.

Arrangör: Föräldrakraft i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet, Misa, Föreningen Furuboda, Frösunda, Bräcke 
Diakoni och Länsstyrelsen på Gotland. Föräldrakraft är en oberoende tidskrift om funktionsnedsättningar och 
utges av FaktaPress AB.
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Misa arbetar med att skapa 
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soner med funktionsned-
sättningar som vill delta i 
arbetslivet. 

Misas idé är att alla kan 
delta i arbetslivet med rätt 
stöd. Misa samarbetar idag 
med mer än 500 företag 
som erbjuder personer 
med funktionsnedsättning 
praktik och arbete.
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biljett ut i livet.             
De  hjälper mig att
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och att se framsteg.“

                               Terese 

Möt oss

den

5 juli

i Almedalen

Li Jansson Carin Götblad Ylva Johansson Hillevi Engström

Henrietta Stein Jan Grönlund Pär Larshans
Wanja 
Lundby-Wedin

Stig Orustfjord
Göran 
Fredriksson Emma Lyrdal Stefan Lahti Anders Tegnell

FK_1103_s55_seminarieannons_v03.indd   55 2011-06-08   10.58

Föräldrakrafts seminarium lyfter fram nya idéer och exempel ur verkligheten 
som banar väg för jobb till personer som har funktionsnedsättningar. 
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                4 juli  Science Park, Sessionsalen, 
                             med Social Venture Network
                5 juli  Länsstyrelsens trädgård, 
                             med Föräldrakraft  
                7 juli  Högskolan, med Attention

Om Misa
Misa arbetar med att skapa 
förutsättningar för per-
soner med funktionsned-
sättningar som vill delta i 
arbetslivet. 

Misas idé är att alla kan 
delta i arbetslivet med rätt 
stöd. Misa samarbetar idag 
med mer än 500 företag 
som erbjuder personer 
med funktionsnedsättning 
praktik och arbete.

   

“Misa är för mig min   
biljett ut i livet.             
De  hjälper mig att
fokusera på vem 
jag är utan min  
sjukdom, fokusera 
på det friska, vad 
jag kan åstadkomma 
och att se framsteg.“

                               Terese 
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”Fritt val 
– vad betyder 
det för dig?

”vänta och se-tänkande”. 
NSPH. Högskolan, rum B 22.

15.30-16.30 Vi behöver en 
bättre vårdgaranti. Vård på 
lika villkor förutsätter både en 
god primärvård och god 
sjukhusvård. På seminariet 
diskuterar vi styrning via 
vårdgarantier och kömiljarder 
visavi nationella riktlinjer och 
öppna jämförelser. Sveriges 
läkarförbund. Kårhuset Rindi, 
Tage Cervins gata 1.

15.30-18.00 Återta livet – om 
vägen från botad till frisk. Den 
som blivit frisk från en 
sjukdom behöver rehabilite-
ring för att återgå till arbete. 
Men bara några landsting 
erbjuder detta. Många 
individer hamnar istället i en 
ond cirkel av misslyckanden 
och nya åtgärder. Vad krävs 
för att få till en fungerande 
rehabilitering? Bräcke 
Dia ko ni. Cramérgatan 3.  
Sal E41.

19.00 Folkpartiets dag med tal 
av Jan Björklund.

Torsdag 7 juli 
08.00-08.45 Ett näringsliv 
med samhällssyn. Att komma 
tillbaka på arbetsmarknaden 
efter lång sjukskrivning kan 
vara svårt. Många har aldrig 
fått chansen till jobb, det 
gäller inte minst unga med 
funktionsnedsättning. 
Paneldiskussion om samarbe-
te med näringslivet och 
behovet av praktikplatser. 
Joda Bar och kök, Skeppsbron. 
FinsamGotland, Nationella 
Rådet och Nationella 
Nätverket NNS.

08.30 Föräldrakraftdagen i 
Högskolan sal E30 startar med 
kaffe och fralla. Hela dagen 
pågår olika seminarier. 
Se även sidan 31.

08.30-09.40 Frukostsemina-
rium om hur arbetsgivare gör 
skillnad. NSPH och Handi-
sam. Högskolan, rum B 22.

09.00-09.45 Vad är ett 
beteendeproblem och för vem 
är det ett problem? Hur man 
kan hjälpa unga och vuxna 
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personer med funktionshin-
der att skapa helhet, samman-
hang och begriplighet. 
Solhagagrup pen. Seminarium 
i Högskolan, sal E30.

09.00-10.30 Barn och unga 
får tala till punkt. Barn-
ombuds  mannen fick i 
uppdrag av regeringen att 
lyssna till barn och unga som 
är placerade i familjehem eller 
hem för vård och boende, 
HVB. I uppdraget ingick att 
utveckla en metod för att låta 
barnen berätta och komma till 
tals. Almedalens Bed & 
Breakfast, Tage Cervins Gata 
3. Barnombudsmannen.

10.00-10.45 Fritt val av 
hjälpmedel i hela landet, vad 
betyder det för dig? 
Erfarenheter och förutsätt-
ningar inför Fritt val av 
hjälpmedel. Hjälpmedels-
institutet. Högskolan, sal E30.

10.00-11.15 Supported 
Employment; var, när, hur? 
Arbetsrehabilitering för 
personer med funktionshin-

der. Hur det fungerar. NSPH, 
Misa och KomAn-projektet. 
Högskolan, rum B 22.

10.00-11.30 Arbetsför men 
sjukskriven, ”rygga” inte för 
problemen! Personer med 
kroniska ryggsjukdomar kan 
få vänta upp till sex år på 
diagnos och behandling. År av 
lidande, sjukskrivningar och 
samhällskostnader. Clarion 
Hotel Wisby, Strandgatan 6. 
MSD i samarbete med 
Reuma tiker förbundet.

11.00-11.45 Hur får vi ett 
tryggare digitalt samhälle? 
Hur fungerar trygghetskedjan, 
i en helt digital infrastruktur, 
vid större naturkatastrofer 
eller överbelastning av de 
mobila näten? SOS Alarm, 
Telia, Hjälp medelsinstitutet, 
Karlskrona Kommun, 
IT-Norrbotten. Högskolan,  
sal E30.

12.00-14.00 Mänskliga 
rättigheter, mitt i den 
offentliga verksamheten? 
Västra Götalandsregionen vill 
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”Privat och 
offentligt – slåss 
eller samsas?

förtydliga det ansvar man har 
för att skydda invånarnas 
mänskliga rättigheter. Vilka är 
fördelarna med systematiskt 
arbete? Joda Bar och kök, 
Skeppsbron.

12.30-14.00 Ole dole doff! Är 
allas våldserfarenheter 
intressanta? Kvinnor med 
funktionsnedsättning utsätts 
för våld precis som kvinnor 
utan, men våra förutfattade 
meningar gör att vi inte ser 
det som sker. Hur ska 
våldsutsatta kvinnor med 
funktionsnedsättning få den 
hjälp de har rätt till? Bräcke 
Diakoni. Cramérgatan 3,  
Sal D22.

13.00-13.45 Privat och 
offentlig vård- och omsorg, 
konkurrerar eller komplette-
rar de varandra? I allt större 
omfattning drivs omsorgen 
inom LSS av privata aktörer. 
Det offentliga har en dubbel 
roll som beställare och 
utförare. Hur ser spelplanen 
ut? Göran Fredriksson, VD i 
Frösunda och ordförande i 

Vårdföretagarna och bransch -
organisationen PULSS, 
Privata Utförare inom LSS. 
Högskolan, sal E30.

13.00-14.15 Generation 
pension. Unga med funk-
tionsnedsättning utestängs 
från dagens arbetsmarknad. 
Vilka åtgärder planeras? 
NSPH och Handisam. 
Högskolan, rum B 22.

14.00-14.45 En nationell 
allergistrategi, till vilken 
nytta? Socialstyrelsen och 
Folkhälsoinstitutet föreslår en 
nationell strategi för hur 
samhället möter de allergiska 
sjukdomarna och Social-
depar  tementet bereder frågan. 
På seminariet diskuteras 
förslag till hur en sådan strate-
gi kan utformas. Astma- och 
Allergiförbundet. Högskolan, 
sal E30.

14.00 - 16.00 Hur det stora fö-
retaget skapar kvalitet för den 
unika individen. Fokus på det 
lilla i det stora som gör 
helheten – diskussion kring 
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Lika unika
halvsida

Teletal
halvsida

020-22 11 44

Kostnadsfritt, personligt stöd
 vid telefonsamtal!

Talstöd, minnesstöd,
 anteckningsstöd
Vardagar 8.00-20.00  
Helger    12.00-16.00

www.teletal.se

Är det kommunala självstyret starkare än lagen? 
Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning sätts ur spel p.g.a. revirtänk mellan staten, landsting 
och kommuner. Att få rätt rehabilitering ger fler chans till 
arbete, med full arbetsförmåga. Alla har rätten att vakna 
upp till något!

Kommunala rättigheter 
eller mänskliga rättigheter? 
Ingen vill ta notan!

Debatt i Almedalen
den 5 juli kl. 13.00–14.30
Högskolan på Gotland B23 
www.likaunika.org

LIKA UNIKA 8-del fk1103.indd   4 2011-05-03   17.05
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”Personlig  
assistans – en 
branch i kris?

hur man skapar livskvalitet 
inom LSS-omsorgen. Joda 
Bar och kök, Skeppsbron. 
Carema Care.

14.15-15.00 Så påverkar en 
funktionsnedsättning 
självkänslan - om vikten av 
rätt stöd. Träffa Lou Rehn-
lund och Stefan Jansson;  
Lou som har social fobi, en 
osynlig funktionsnedsätt-
ning, och Stefan som sitter i 
rullstol till följd av en 
medfödd nervskada. Idag 
stöttar Lou och Stefan andra 
för att stärka sin självbild. 
Frösunda. Donners Plats, 
talarplats 17.

15.00-15.45 Finns appen 
mot kaos? Utvecklingen av 
modern teknologi, speciellt 
smartphones, öppnar helt 
nya möjligheter till stöd. 
Forskare, användare och 
praktiker berättar hur det 
fungerar och vad som krävs 
för att fler ska få rätt stöd på 
rätt sätt. Nordens Välfärds-
center. Högskolan, 
sal E30.

15.00-16.30 Personlig 
assistans – en bransch i kris? 
En utredning har tillsatts som 
ska se över assistansen med 
fokus på fusk men även på 
kostnadsutvecklingen 
generellt sett. Hur kan detta 
gå ut över brukaren? Vad kan 
branschen göra? Vilket är 
politikens ansvar? Kenneth 
Johansson, ordf socialutskot-
tet (c). Lennart Axelsson, 
ledamot socialutskottet (s). 
Stig Orustfjord, överdirektör, 
Försäkringskassan. Anders 
Printz, avdelningschef regler 
& tillstånd, Socialstyrelsen. 
Vilhelm Ekensteen, ordf, IfA. 
Göran Fredriksson, ordf, 
Vårdföretagarna. Almega. 
Hästgatan 12.

16.00-16.45 Bara i Örebro, 
ett seminarium om 
Riksgym na sier för elever 
med dövhet, hörselnedsätt-
ning, dövblindhet samt grav 
språkstörning. Cirka 450 
elever från hela landet 
kommer till Örebro för att gå 
på dessa gymnasieskolor. De 
flesta eleverna bor också i de 
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Stefan Jansson om hur  
en funktionsnedsättning kan 
påverka självkänslan. 

olika boenden som erbjuds. 
Högskolan, sal E30.

19.00 Centerpartiets dag med 
tal av Maud Olofsson.

Fredag 8 juli 
17.00-18.30 Barnfattigdom = 
fattiga föräldrar. Hur ska 
barnfattigdomen kunna 
bekämpas om man inte 
hjälper föräldrarna? 
Riksförbundet Insolvens. 
Krukmakarens hus, 
Mellangatan 21.

19.00 Socialdemokraternas 
dag med tal av Håkan Juholt.

Lördag 9 juli 
18.00-18.30 Arbete för alla 
– modevisning av arbetsklä-
der för funktionsnedsatta. 
Personer med funktionsned-
sättning visar en uppsättning 
yrkeskläder genom en 
catwalk på stora scenen i 
Almedalen, strax före 
partiledartalet. 
Modell visningen leds av Lou 
Rehnlund och barn- och 

äldreminister Maria 
Larsson.

19.00 Kristdemokraternas 
dag med tal av Göran 
Hägglund.

Söndag 10 juli 
11.00 Sverigedemokraternas 
dag med tal av  Jimmie 
Åkesson.

PS.
Konstskolan Linnéa och 
Ateljé Inuti är årets sommar-
utställare i Visby domkyrka. 
Utställningen pågår från 
veckan efter midsommar till 
slutet av augusti.
Missa inte heller att segla 
katamaran, som är tillgäng-
lig för alla under veckan, 
genom arrangemang av 
Handicat och Särnmark.

Reservation för ändringar. 
För aktuell information se 
www.foraldrakraft.se/topics/
almedalen och Almedalens 
officiella kalendarium på 
www.almedalsveckan.info

7
-1

0
 ju

li



26 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2011

Det lilla i det stora 
gör helheten

Välkommen till en diskussion kring valfrihet och livskvalitet 
för personer med funktionsnedsättning. Hur kan det stora 
företaget som utförare av välfärdstjänster möjliggöra en 
utvecklande vardag för varje individ? Hur har Lagen om 
valfrihetssystem påverkat förutsättningarna för personer med 
funktionsnedsättning att skapa sin egen tillvaro kring boende, 
skola och sysselsättning? Kom och diskutera angelägna 
frågor ur utförar-, brukar- och politikerperspektiv. 

Vi inbjuder till diskussion och mingel på Joda Bar & Kök,
Skeppsbron 24, den 7 juli, kl 15.00–17.00.

www.carema.se/almedalen

Kontakta oss gärna:  
Anna-Maria Jakobsson
Marknadskoordinator
0733-77 51 19
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Det lilla i det stora 
gör helheten

Välkommen till en diskussion kring valfrihet och livskvalitet 
för personer med funktionsnedsättning. Hur kan det stora 
företaget som utförare av välfärdstjänster möjliggöra en 
utvecklande vardag för varje individ? Hur har Lagen om 
valfrihetssystem påverkat förutsättningarna för personer med 
funktionsnedsättning att skapa sin egen tillvaro kring boende, 
skola och sysselsättning? Kom och diskutera angelägna 
frågor ur utförar-, brukar- och politikerperspektiv. 

Vi inbjuder till diskussion och mingel på Joda Bar & Kök,
Skeppsbron 24, den 7 juli, kl 15.00–17.00.

www.carema.se/almedalen

Kontakta oss gärna:  
Anna-Maria Jakobsson
Marknadskoordinator
0733-77 51 19

7 juli – Föräldrakraftdagen i Högskolan

Under hela torsdagen den 7 juli anordnar Föräldrakrafts 
samarbetspartners seminarier i Högskolans sal E30.

08.30 Föräldrakraft bjuder på kaffe och fralla.
09.00 Vad är ett beteendeproblem och för vem är det ett 

problem? Hur man kan hjälpa unga och vuxna med 
funktionshinder att skapa helhet, sammanhang och 
begriplighet. Solhagagrup pen. 

10.00 Fritt val av hjälpmedel i hela landet, vad betyder det 
för dig? Hjälpmedels institutet. 

11.00 Hur får vi ett tryggare digitalt samhälle? Hur fungerar 
trygghetskedjan vid naturkatastrofer? Hjälp-
medelsinstitutet.

13.00 Privat och offentlig vård- och omsorg, konkurrerar 
eller kompletterar de varandra? Göran Fredriksson, 
VD i Frösunda och ordförande i Vårdföretagarna och 
bransch  organisationen PULSS, Privata Utförare inom 
LSS. 

14.00 En nationell allergistrategi, till vilken nytta? 
Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet föreslår en 
nationell strategi för de allergiska sjukdomarna. Hur 
ska den utformas? Astma- och Allergiförbundet.

15.00 Finns appen mot kaos? Tekniken öppnar nya möjlig-
heter till stöd. Forskare, användare och praktiker 
berättar hur det fungerar och vad som krävs. Nordens 
Välfärds center. 

16.00 Bara i Örebro. Ett seminarium om Riksgym na sier för 
elever med dövhet, hörselnedsättning, dövblindhet 
samt grav språkstörning. 

Göran Fredriksson om den 
privata kontra den offentliga 
vården och omsorgen.
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Det här ska jag komma ihåg ...

Teckna förmånlig prenumeration på  

Föräldrakraft! :-) www.foraldrakraft.se
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Här når  
du oss!
Föräldrakrafts Fickguide till 
Almedalen 2011 utges av 
FaktaPress AB. Ansvarig 
utgivare och chefredaktör: 
Valter Bengtsson. 
valter.bengtsson@
faktapress.se
08-4100 5636, 0709-
560852

Postadress:  
FaktaPress AB, 
Backebogatan 3, 129 40 
Hägersten
Telefon 08-4100 5636
Besöksadress:  

Maria Bangata 6, 
Södermalm, Stockholm

Annonsering:  
Frida-Louise Vikman 
tel 08-4100 5637
mobil 0709-560 780
mejl: frida-louise@
faktapress.se

Prenumerationsärenden, 
projekt och kundtjänst:
Annette Wallenius
annette.wallenius@
faktapress.se 

Grafisk formgivning:
Mikael Nyberg,  
www.nybergforlag.se



2011 års viktigaste läsning

3skäl att 
prenumerera 
på Föräldrakraft!

Sveriges ledande 
oberoende tidskrift om 
funktions nedsättningar 1

3

Sex 
välfyllda 
utgåvor 
av tidningen 
varje år. Vi ger 
dig helheten, 
från det 
personliga 
planet till det 
politiska.

2Ljudtidning. Lyssna när 
du vill på nya och gamla utgåvor 
i mobilen, mp3-spelaren eller 
datorn.

Tillgång till allt 
arkivmaterial på 
webben, (guider, teman, 
intervjuer och annan läsning ur 
nya och gamla utgåvor.

iPad-version (pdf) 
utan extra kostnad för 
dig som prenumererar på 
papperstidningen.

Djurvänner 
(Wahlström & 
Widstrand)

Lite lagom ovanlig (Migra 
Förlag och RBU).

2011 års viktigaste läsning

33 funktions nedsättningar

2

PRENUMERERA 2 ÅR 

SÅ FÅR DU

2 BÖCKER 

UTAN EXTRA KOSTNAD

Bonusläsning

Böckernas värde är 282 kronor
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TEMA SKOLAN: FRÅN TOPPEN TILL BOTTEN 19 SIDOROm barn och unga i behov av särskilt stöd

”JAG VET HUR MYCKET KÄRLEK FAMILJERNA MÅSTE GE”
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PSYKISK  HÄLSA: FAMILJERNA SOM MÅR BRA IGEN

Satsa på läsplattor!Tips från experter
BRÅKET EFTER FUSKETNya sparkrav hotar

-märktYoga för fler
TVÅNGSVÅRDi strid med praxis

Sören OlssonLivet är en lekfull dans

Maria Ennefors
MAN VILL 

GÄRNA TRO ATT MÄNNISKOR I ENS 
NÄRHET STÅR 
PALL NÄR DET VÄRSTA INTRÄFFAR

3
bidrag

som inte 
hänger 

med

Peter Forsberg drar in miljontals kronor till svårt sjuka barn. Vi har träffat honom.
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skäl att 
prenumerera 
på Föräldrakraft!

Bok-
premie.
Exklusivt för 
dig under 
Almedals-
veckan 2011 
– en bok utan 
extra kostnad. 
Välj mellan 
Lite lagom 
ovanlig eller 
Djurvänner. 
Beställ tvåårs-
prenu meration 
så får du 
båda.
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Bäst i världen. Oavsett.
Lyssna på rullstolsrugbyspelaren 
Stefan Jansson som i en utfråg-
ning pratar om idrottens betydelse 
och hur han med rätt stöd, med den 
personliga assistansen i centrum, 
kunnat göra en långsiktig satsning 
på sin idrott och bli en av de bästa. 

UPPDRAG LIVSKVALITET 
Vägen ut i arbete
På arbetslivsseminariet pratar Frösunda 
om hur man som företag arbetar för att 
möjliggöra ett arbetsliv för personer 
med funktionsnedsättning. Seminariet 
inleds med att arbetmarknadsministern 
talar och avslutas med paneldebatt. Ar-
betslivsseminariet sker i samarbete med 
tidningen Föräldrakraft. 

Konkurrerar eller kompletterar
kommunal och privat LSS-omsorg 
varandra? 
Det offentliga har en dubbel roll som 
både beställare och utförare inom LSS-
omsorgen. Vad innebär den relationen 
och vad ställer det för krav på privata ut-
förare? Hur ser spelplanen ut, för privata 
respektive kommunala utförare? Göran 
Fredriksson, VD Frösunda, pratar om 
villkoren.

Så påverkades deras självkänsla 
Hur påverkade deras funktionsned-
sättning självkänslan och vilket 
stöd behövde de för att stärka sin 
självbild? Lyssna på Lou Rehnlund 
och Stefan Jansson i en utfrågning 
om hur deras funktionsnedsättning 
påverkat dem och hur de med rätt 
stöd lyckats stärka sig själva.

SEMINARIUM tors kl 13.00 Högskolan, E 30  UTFRÅGNING tors kl 14.15 Donners plats

SEMINARIUM tis kl 14.00 Länsstyrelsen UTFRÅGNING ons kl 11.00 Hamnplan

frösunda.
omsorg för högsta livskvalitet. oavsett.

FRÖSUNDA LYFTER HJÄRTEFRÅGORNA
I ALMEDALEN

frosunda.se

Bäst i världen. Oavsett.
Lyssna på rullstolsrugbyspelaren 
Stefan Jansson som i en utfråg-
ning pratar om idrottens betydelse 
och hur han med rätt stöd, med den 
personliga assistansen i centrum, 
kunnat göra en långsiktig satsning 
på sin idrott och bli en av de bästa. 

UPPDRAG LIVSKVALITET 
Vägen ut i arbete
På arbetslivsseminariet pratar Frösunda 
om hur man som företag arbetar för att 
möjliggöra ett arbetsliv för personer 
med funktionsnedsättning. Seminariet 
inleds med att arbetmarknadsministern 
talar och avslutas med paneldebatt. Ar-
betslivsseminariet sker i samarbete med 
tidningen Föräldrakraft. 

Konkurrerar eller kompletterar
kommunal och privat LSS-omsorg 
varandra? 
Det offentliga har en dubbel roll som 
både beställare och utförare inom LSS-
omsorgen. Vad innebär den relationen 
och vad ställer det för krav på privata ut-
förare? Hur ser spelplanen ut, för privata 
respektive kommunala utförare? Göran 
Fredriksson, VD Frösunda, pratar om 
villkoren.

Så påverkades deras självkänsla 
Hur påverkade deras funktionsned-
sättning självkänslan och vilket 
stöd behövde de för att stärka sin 
självbild? Lyssna på Lou Rehnlund 
och Stefan Jansson i en utfrågning 
om hur deras funktionsnedsättning 
påverkat dem och hur de med rätt 
stöd lyckats stärka sig själva.

SEMINARIUM tors kl 13.00 Högskolan, E 30  UTFRÅGNING tors kl 14.15 Donners plats

SEMINARIUM tis kl 14.00 Länsstyrelsen UTFRÅGNING ons kl 11.00 Hamnplan
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