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Debatten genomförs av Föräldrakraft för fjärde året i 
rad. Liksom tidigare år är Elisabeth Sandlund moderator.
Nytt för i år är att alla riksdagspartier deltar i debatten. 

Debattörer: Kerstin Nilsson (S), 
Gustav Nilsson (M), Mehmet  
Kaplan (MP), Per Lodenius (C), 
Christer Nylander (FP), Penilla  
Gunther (KD), Eva Olofsson (V), 
Mattias Karlsson (SD). 

Plats för debatt: Konferenssalen 
Lojsta, Wisby Strand Congress & 
Event. Tid: Klockan 15.30–17.00 den 
1 juli 2014. Debatten startar 15.45. 
Kom i tid, begränsat antal platser!

vägen till
Välkommen till Föräldrakrafts 

debatt om arbetsmarknaden 

för personer med funktions

nedsättning. Här får du svar 

före valet: Blir det fler jobb? Hur 

ska övergången från skolan 

förbättras? Ska lönebidraget 

höjas? Blir det enklare att få 

hjälpmedel? Vilket parti har 

bäst politik? DEBATT

Scanna in 
QR-koden  
så kommer du till 
webbsidan med 
live-sändningen.
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ARBETE

SPONSORER:HUVUDSPONSOR:

WWW.FORALDRAKRAFT.SE

Se debatten 
LIVE på webben!
DEN 1 JULI WEBBSÄNDER VI DEBATTEN DIREKT FRÅN 
ALMEDALEN. FÖLJ OSS LIVE KLOCKAN 15.45–17.00 

Solhaga
gruppen

Ett gott liv – hela livet
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Det här ska jag komma ihåg ...

Nytida uppslag
Vill du få möjlighet att utvecklas och lära dig nya 
arbetsuppgifter på det sätt som passar just dig, i din 
egen takt  – ta chansen att praktisera hos oss! För oss 
är det viktigt att du trivs och är stolt över ditt arbete. 
Vi fokuserar på dina styrkor, förmågor och din talang.

Läs mer om oss på www.nytida.se

Välkommen till 

Föräldrakrafts debatt 

”Vägen till arbete”.

1 juli kl 15.30-17.00,  

Lojsta på Wisby Strand 

Congress & Event.

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till människor med medicinsk eller social funktions-
nedsättning. På våra 250 verksamheter börjar en ny tid för våra kunder vars livskvalitet ytterst garanteras 
av 4 700 experter på stöd och omsorg. Tillsammans med vårt systerföretag Vardaga ingår vi i Ambea. 

Ingen kan allt – 
alla kan något!

DaCapo i Enskede och 
Primo i Saltsjöbaden  
Självständigt arbete 
inom äldreomsorgen 
med anpassat stöd.

Ateljé Lilla Frans på 
Gärdet i Stockholm  
För dig som vill arbeta 
med konst och behöver 
extra stöd i ett lugnare 
tempo. 

Stora Blå i Lund och Solna  
Arbets- och utåtriktade 
verksamheter inom konst, 
musik och media.

Nyhet – Unified i Lund  
Under hösten öppnar 
vi en ny verksamhet på 
Gunnesbo. Självständigt 
arbete och anpassat stöd 
med inriktning på hälsa 
och idrott.
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Välkomna till  
Solhagagruppens seminarium

Vägen från hemmasittande 
till skolgång, arbete och  
meningsfull fritid 
Helhetssyn och pedagogisk anpassning för barn 
och unga inom autismspektrumet.

Torsdagen den 3 juli, kl 10.45–12.15 
Lye Lounge, Wisby strand.

Läs mer på Solhagagruppen.se.

Solhaga
gruppen

www.solhagagruppen.se
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SÖNDAG 29 JUNI
 10.00–18.00  Narkolepsi efter 
svininfluensavaccinationen, 
samhällets ansvar? Mötesplats 
som anordnas varje dag under 
veckan. Cramérgatan, H322. 

 12.00–12.25  Hur vill Social-
demo kraterna stärka rätten till 
försörjning för personer med 
funktionsnedsättning?  
Handi kappförbundens tält, 
Skeppsbron. 

 12.30–13.30  Varför dröjer 
FunkA-utredningens förslag 

som ger fler personer med 
funktionsnedsättning jobb? 
FunkA föreslog höjda löne-
bidrag och enklare regler. 
Handikappförbundens tält, 
Skeppsbron. 

 17.30–18.00  Folk är folk! 
Medlemmar i Föreningen JAG 
har de allra största funktions-
nedsättningarna. För några 
decennier sedan ville samhället 
gömma undan oss. Nu har atti-
tyderna ändrats, eller hur? 
JAG-tältet, Hamnplan.

 19.00  Stefan Löfven talar på 
Socialdemokraternas dag.

tips för dig
111
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MÅNDAG 30 JUNI 
 08.00–08.45  Kan en dörr in 
öppna många dörrar ut mot 
arbete eller studier? Gruppen 
unga som varken studerar eller 
arbetar växer. De behöver rätt 
stöd snabbt. Finsam.  
Joda Bar, Skeppsbron 24.

 08.15–09.25  Hur kan idébu-
ren vård och omsorg växa och 
utvecklas? Famna presenterar 
tillväxtrapport och kvalitets-
rapporten. Krukmakarens hus, 
Mellangatan 21. 

 09.30–10.30  Finns en fram-
tid för läkemedelsbranschen i 
Sverige? LIF. S:t Hans Café.

 09.45–10.45  Ett tusen an-
mälningar till Barn- och elev-
ombudet. Många av breven 
innehåller skrämmande läsning 
om hur eleverna upplever sin 
skolvardag. Vad säger lagen 
om skolans ansvar för att för-
hindra kränkningar? Skol-
inspek  tionen. Barnrätts torget, 
S:t Hansgatan 21. 

10.00-10.45  Bra arbetsmiljö i 
skolan, ett effektivt sätt att 
förbättra resultaten? Nordens 
Välfärdscenter och Nordiska 
ministerrådet.  
Strandvägen 4, Tavernatältet.

 10.00–17.00  Mänskliga rät-
tigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Hur får 
vi en arbetslinje som gäller 
alla? Vad säger FN om den 
svenska funktionshinderspoliti-
ken? Vad kräver vi av partierna 
inför valet? Lika Unika. 
Donners plats H404.

 10.30-11.00  Personlig assis-
tent och god man? Rättsläget 
är mycket osäkert för den som 
är beroende av beslutstöd från 
en god man.  
JAG-tältet, Hamnplan.

 10.30–11.30  ADHD i klas-
sen, vad gör vi? Skol inspek-
tionens granskning visar att 
många skolor saknar rutiner för 
att uppmärksamma och utreda 
behov av stöd. Rektorer och lä-
rare uppger att det saknas 
kunskap och resurser. Vad 

30 JUNI

Vi kommer att finnas med i KFS paneldebatt:
”Hur kan hållbar stabilitet i välfärden säkras?”

Datum: 30/6 2014
Tid: 14:00 - 15:00

Plats: Bildsalen, Gotlands museum, Strandgatan 14

- Personlig assistans sedan 1992



Särnmark
helsida

Vi kommer att finnas med i KFS paneldebatt:
”Hur kan hållbar stabilitet i välfärden säkras?”

Datum: 30/6 2014
Tid: 14:00 - 15:00

Plats: Bildsalen, Gotlands museum, Strandgatan 14

- Personlig assistans sedan 1992
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Ska företag kunna 
vara gode män?

innebär det för eleverna? 
Riksförbundet Attention. 
Högskolan, E 30.

 11.00  Ska företag kunna ut-
ses till gode män och förvalta-
re? Riksför bun det Frivilliga 
Sam hällsarbetare.  
JAG:s tält, Hamnplan.

 11.00–12.00  Vem ska göra 
prioriteringar i kommunens 
vård och omsorg? I dag är det 
biståndshandläggarna som 
beslutar, många gånger ett 
svårt arbete. Vem eller vad ska 
vi välja bort i framtiden? Enkö-
pings kommun. Strandg 25.

 11.30–12.30  Från IG till VG i 
nästan allt. Är teknikstöd för 
elever med kognitiva svårighe-
ter lösningen? Varje år lämnar 
110 000 barn gymnasieskolan. 
Av dem hamnar 13 000 i ett 
långt utanförskap. Många har 
någon funktionsnedsättning. 
Sveriges Arbetstera peuter. 
Kårhuset Rindi, Donnersg 1.

 12.00–12.25  Hur vill Krist-
demo  kraterna stärka rätten till 

försörjning för personer med 
funktionsnedsättning?  
Handi kappförbundens tält  
på Skeppsbron. 

 12.45–13.45  Hur genomförs 
bra samtal med föräldrar och 
barn om deras rättigheter? Det 
gäller barns rätt till delaktighet: 
Att få information, råd, stöd och 
möjlighet att uttrycka sina åsik-
ter. Allmänna Barnhuset.  
Barn rättstorget, S:t Hansg 21.

 13.00–14.00  Nya antibiotika, 
gemensam angelägenhet eller 
industrins ansvar? GSK.  
Tage Cervins g 8.

 13.00–16.30  Är du nöjd, glad 
och lönsam gamle vän? Om-
sorgsföretagens utmaningar. 
Dagens industri och Frösunda. 
Donners plats 2.

 13.00  Framtidens LSS, utma-
ningar och möjligheter. Poli-
tikerdebatt om LSS. Därefter 
se minarier med Therese Bäck-
man, Jamie Bolling, Hanna 
Kauppi och Anna Hallgren. 
Visby Högskola.

30 JUNI

Mer funktion
mindre hinder

www.attendo.se
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Attendo
helsida

Mer funktion
mindre hinder

www.attendo.se
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 13.00–14.15  En skola för alla. 
En fungerande skolgång är 
viktigt för att barn och unga 
med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar ska klara 
sig i samhället. Samtidigt vitt-
nar många elever om att  
svårigheter ger kunskapsluck-
or, frånvaro och ohälsa. Hur 
skapar vi en skola där alla kan 
få undervisning efter sina förut-
sättningar? Attention. 
Högskolan, E 30.

 13.30–13.55  Hur vill Center-
partiet stärka rätten till försörj-
ning för personer med funk-
tionsnedsättning? Anders W 
Johnsson (C). Handikappför-
bundens tält, Skeppsbron.

 14.00–15.00  Hur kan hållbar 
stabilitet i välfärden säkras? 
Hur skulle ekonomiska incita-
ment se ut för att allas tillgång 
till samhällsutvecklingen. KFS. 
Gotlands museum, Strandg 14.

30 JUNI

Vill du veta mer om Särnmark
och våra assistansmodeller?

Du är varmt välkommen att 
kontakta oss redan idag.
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 14.00–15.00  Dags att införa 
körkort för att förskriva avance-
rade läkemedel? Pfizer, Med-
Uni verse.  
Clarion Hotel, Strandg 6.

 14.30–15.30  Anhörig och 
yrkesverksam, en omöjlig kom-
bination? Arbetsgivare riskerar 
att tappa kompetent personal 
och att inte framstå som en 
attraktiv arbetsplats. 900 000 
anhöriga i yrkesverksam ålder 
riskerar stressrelaterade sjuk-
domar. Hur vill näringslivet, 
politiker och forskare lösa ek-
vationen? Arbetsgivare för an-
höriga. Campus Gotland, E30.

 15.00  Var tar stödet vägen när 
man fyller 18? Om glappet 
mellan barn- och vuxenhabilite-
ringen, med läkaren Ann-Kristin 
Ölund. JAG-tältet, Hamnplan.

 15.45–16.45  Fyra hundra 
tusen svar om skolan – elever-
nas inflytande och rätten till 
stöd. Ann-Marie Begler redovi-
sar resultaten. Skolinspek tio-
nen. Barnrättstorget. 

 19.00   Göran Hägglund talar 
på Kristdemokraternas dag.

TISDAG 1 JULI

 08.00–08.45  Att finna, få och 
behålla ett arbete. Stora grup-
per har svag eller ingen förank-
ring på arbetsmarknaden. Kan 
arbetsintegrerande sociala 
företag bli en väg? Och hur vi 
stötta unga kvinnor som lever i 
miljöer med missbruk eller kri-
minalitet? Finsam.  
Joda Bar, Skeppsbron 24.

 08.30–12.00  En tillgänglig 
skola även för elever med aller-
gi? Elever med astma, allergi 
och/eller intolerans diskrimine-
ras systematiskt i skolan.  
Unga Allergiker och Svenska 
Celia kiungdoms förbundet. 
Donnersg 6.

 08.30–10.00  Inkludering i 
skolan, på vems villkor? Debatt 
med Peter Ekborg, Skolinspek-
tionen, Elisabeth Persson, 
Högskolan i Borås och Eva 

1 JULI

Vill du veta mer om Särnmark
och våra assistansmodeller?

Du är varmt välkommen att 
kontakta oss redan idag.

MEHMET KAPLAN, 
Miljöpartiet, deltar i  
Föräldrakrafts debatt 1 juli kl 15.30.
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Vem xxxxxx?

1 JULI

Programområde: Vård och omsorg



Nordin-Olson, Autism- och 
Aspergerförbundet. 
Högskolan, D 20.

 08.45–10.15   Vill politikerna 
stå upp för en jämlik cancer-
vård? Vilka kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärder tänker 
politikerna sätta igång med 
efter valdagen i september 
2014, om de vinner valet? 
Burmeisters bakficka,  
Tage Cervins gata 2.

 09.00–10.30  Rätten till dys-
lexiutredning och hjälpmedel. 
Ibland är kötiderna helt oac-
ceptabla. Ibland nekas man 
hjälpmedel. På vissa håll träter 
man om ansvaret. På andra 
ställen fungerar det utmärkt. 
Dyslexiförbundet FMLS. 
Campus Gotland, D24.

10.00-15.30  RBU anordnar 
elhockeymatcher och diskutear 
fritidshjälpmedel med politiker. 
Deltar gör bland annat Gustaf 
Fridolin, Erik Ullenhag, Per 
Lodenius, Lena Hallengren, 
Lars Ohly, David Lega och 
Saila Quicklund. Strandvägen.

 10.00–11.30  Hur mycket makt 
ska patienten ha över sin be-
handling? Takeda.  
Tage Cervins g 8.

 10.00–11.30   ”Vi söker dig 
som kan hålla en boll i luften – 
väldigt länge.” En tillbakablick 
på vad som sas 2010 i 
Almedalen och vad är det som 
hänt sedan. Social Venture 
Network. Donnerska huset.

 10.45–11.15  Ska vi ge upp 
kampen om en skola för alla? 
Undersökningar visar att sko-
lan inte förmår ge den anpassa-
de undervisning elever behö-
ver. Vilka är de konstruktiva 
motåtgärderna? Dyslexi för-
bundet FMLS.  
Campus Gotland, D24.

 11.00–12.30  Daglig verksam-
het – en förstelnad institutions-
form. Medlemmar i JAG vill ha 
daglig sysselsättning med me-
ningsfulla uppgifter. Men verk-
ligheten ser annorlunda ut. 
För de som har störst funk-
tionsnedsättningar är daglig 
verksamhet ofta bara  

    
Programområde: Vård och omsorg

KERSTIN NILSSON, 
Socialdemokraterna, deltar i  
Föräldrakrafts debatt 1 juli kl 15.30.

1 JULI
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förvaring. JAG-tältet, 
Hamnplan.

 11.30–13.00  Hjälpmedels-
check till varje pris? När vårdgi-
vare blir försäljare. Ska plånbo-
ken få styra vilken kvalitet som 
patienter ska kunna få? Ska det 
vara tillåtet att både vara vård-
givare och säljare på samma 
gång? Vad kommer i så fall 
först, patienten eller vinstintres-
set? HRF. Burmeisters  
bakficka, Tage Cervins g 8.

 11.30–12.00  Är sociala medi-
er rätt medicin för patienterna? 
Frågor kring sociala mediers 
påverkan på läkemedelsbrans-
chens affärsmodeller, diskute-
ras. Pharma Network, IMS 
Health. Lilla Torggränd 3, 
Gutekällarens takterrass.

 12.00–17.00  Aktivt liv – även 
för personer med funktions-
nedsättning. Barn med funk-
tionsnedsättningar saknar ofta 
möjlighet till ett aktivt liv, de 

1 JULI

Ett arrangemang av Svenska Mässan

Den naturliga och tillgängliga mötesplatsen inom 
hjälpmedel, omsorg och livskvalitet

Svenska Mässan, Göteborg        www.levafungera.se

14-16 april 2015
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riskerar ökad ohälsa och ett 
utanförskap. Vad behövs? 
Varför räknas inte fritidshjälp-
medel som hjälpmedel? Samtal 
med politikerna som också 
utmanas i el-hockey mot Gute 
Flames. RBU.  
Strandvägen, H541.

 12.00–12.45  Hur kan myndig-
heter stödja kvinnor och män 
som står långt från arbetsmark-
naden, så att de får jobb? 
Mikael Sjöberg, Arbetsför med-

lingen, och Dan Eliasson, 
Försäkrings kassan samt 
Lennart Gabriels son, SKL. 
Joda Bar, Skeppsbron 24.

 12.00   Hur kan myndigheter 
stödja kvinnor och män som 
står långt från arbetsmarkna-
den, så att de får jobb? Mikael 
Sjöberg, Arbetsförmedlingen, 
Dan Eliasson, Försäkrings-
kassan, och Lennart Gabriels-
son, SKL. NNS.  
Joda Bar, Skeppsbron 24.

1 JULI

Möt oss i Almedalen
Vår mötesplats är öppen  

måndag 30 juni kl 10.00–17.00  
och tisdag 1juli kl 10.00–17.00.

Du hittar oss mellan Donners Plats och Hamnplan.

Välkommen att träffa våra företrädare för ett samtal!

www.likaunika.org
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 12.00–12.25  Hur vill Sverige-
demokraterna stärka rätten till 
försörjning för personer med 
funktionsnedsättning? Per 
Ramhorn (SD). Handikapp-
förbundens tält, Skeppsbron.

 12.00–13.00  Jämlik vård – re-
alistiskt mål eller ouppnåelig 
utopi? Hur kan vi arbeta med 
värderingar och bemötande 
inom hälso- och sjukvården för 
att nå målet om vård på lika 
villkor för hela befolkningen? 
Sveriges Yngre Läkares 
Förening. Kilgränd 1. 

 12.30–13.30  Hur kan CSR, 
corporate social responsibility, 
bidra till att funktionsnedsatta 
får jobb? Kan unga funktions-
nedsatta öka lönsamheten i 
företagen och kvalitén i organi-
sationerna? Social Venture 
Network.  
Donnerska huset, aulan. 

 12.30–13.30  Hur ska de för-
sörja sig, de som har så omfat-
tande funktionsnedsättningar 
att de aldrig kan jobba? En 
spärr för kommunala avgifter 

kan förhindra att avgifterna blir 
högre än inkomsten.  
Handi kapp för bundens tält  
på Skeppsbron.

 12.45–14.15  Från fullvärdig 
medborgare till ett liv i husar-
rest. Neddragen personlig as-
sistans har gjort att personer 
som tidigare varit fullvärdiga 
medborgare nu lever ett liv i 
husarrest. Sverige har fått 
skarp kritik av FN. Hur kan vi 
stärka de individuella rättighe-
terna i välfärdsstaten? STIL. 
Scandic Visby, Engströmska.

 12.45–14.00  För frisk för 
Försäkringskassan, för sjuk för 
Arbetsförmedlingen. Många 
hamnar idag oförskyllt mellan 
myndigheters stolar. LO-TCO 
Rätts skydd.  
Terassen, Hamnplan 5.

 13.00  Den glömda gruppen i 
arbetslivet – utloggad eller ald-
rig inloggad. Många arbeten 
blir allt mer krävande. Många 
uppfyller inte de krav som 
ställs, inte för att de är sämre, 
de matchar inte mot dagens 

Är Försäkrings
kassan så krånglig 
som alla säger?

1 JULI
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arbetsliv. Sveriges Psyko-
logförbund. Kårhuset Rindi, 
Donnersgatan 1.

 13.00   Hur ser de faktiska 
kostnaderna ut för personlig 
assistans? Det är stora skillna-
der på kostnaderna för person-
lig assistans beroende på an-
vändarens behov och vem som 
är anordnare. Assistans ersätt-
nings-utredningen löser inte 
problemet. Med Hanna Kauppi, 
KFO. JAG-tältet, Hamnplan.

 14.00   Hur ser det ut med 
tillgängligheten på caféer och 
kulturarenor? En tröskel i vä-
gen för att ta sig i lokalen eller 
en väldigt begränsad möjlighet 
att boka sin kulturupplevelse. 
Resultat av en undersökning 
där tillgänglighet mätts via rull-
stolsburna mystery shoppers. 
Better Business World Wide & 
Nära. Strandv, H523.

 14.00–18.00  Samtal om neu-
ropsykiatriska funktionsned-

1 JULI
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frukostmöten

Två 
lunchseminarier

Måndag till fredag 
30 juni – 4 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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sättningar med Riksförbundet 
Attention. Skeppsbron.

 14.15–15.30  Varför syns inte 
funktionshindrade i statistiken? 
Stefan Johansson, KTH/Funka-
Nu, har undersökt internetva-
norna hos personer med kogni-
tiva och psykiska funktionsned-
sättningar. Dyslexi förbundet 
FMLS. Campus Gotland, D24.

 14.15–15.15  Hur kan man 
garantera elever rätt till en god 
utbildning? Tillsynen av skolan 
är ett sätt att granska att de 
som ansvarar för skolan lever 
upp till kraven. Nu ska tillsynen 
bli mer effektiv. Skol inspek tion-
en. Barn rättstorget.

 14.30–14.55  Är ni så krångli-
ga som alla säger? Fråga ge-
neraldirektör Dan Eliasson, 
Försäk ringskassan.  
Skepps bron, H112.

 15.00–16.00  När den offentli-
ga vården inte räcker till. Pri-
vata vårdgivare ser patienter 
med behov som den offentliga 
vården inte lyckats möta. 

Behövs mångfald i vård och 
omsorg? Hur tänker vårdens 
entreprenörer? Ska privata 
vårdgivare få fortsätta göra 
skillnad för patienter och bru-
kare? Vårdföretagarna. 
Almega kupolen, Wisby Strand.

 15.00–15.25  Vem ska be-
stämma i mitt liv? Om rätten till 
en god man som man kan kom-
municera med och hur vi kan 
framtidssäkra assistansrefor-
men för oss med de största 
funktionsnedsättningarna. 
Maria Lars son, barn- och äldre-
minister, KD.  
JAG-tältet, Hamnplan.

 15.30–16.45  Vägen till  
arbete. Föräldra kraft anordnar 
paneldebatt om arbetsmark-
naden för personer med funk-
tionsnedsättningar, med samt-
liga riksdagspartier. Moderator 
är Elisabeth Sandlund. 
Konferens  salen Lojsta, Wisby 
Strand Congress & Event.

 16.00-17.15  Ett läslyft även 
för vuxna? Är inte vuxnas läsva-
nor också viktiga och en nöd-

1 JULI

www.solhagagruppen.se

Missa 
inte!
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LIF uppslag
(mitten - obs flyttas till rätt plats)

Välkommen till 
läkemedelsbranschens seminarier
Måndag 30 juni

09.30 – 10.30 
Hälsodalen, S:t Hans Café  
Finns det någon framtid för läkemedels-
branschen i Sverige? 
Ny rapport om branschens villkor  
och möjligheter. 
LIF

11.00 – 12.00 
Hälsodalen, S:t Hans Café  
Vår tids största utmaning  
– aktivt åldrande och fler friska år 
LIF

13.00 – 14.00 
Dagens Medicins vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8    
Nya antibiotika – en gemensam  
angelägenhet eller industrins ansvar? 
GSK i samarbete med Dagens Medicin

14.00 – 15.00 
Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården, 
Strandgatan 6  
Dags att introducera ”körkort” för att 
förskriva avancerade läkemedel? 
Pfizer och MedUniverse AB

Tisdag 1 juli

10.00 – 11.30 
Dagens Medicins vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8  
Hur mycket makt ska patienten ha över 
sin behandling? 
Takeda i samarbete med Dagens Medicin och 
Roche Diagnostics

10.15 – 11.30 
Hälsodalen, S:t Hans Café  
En revolution i behandling av cancer men 
är sjukvården redo? 
Bristol-Myers Squibb

11.00 – 12.00
Almedalens Hotell, Strandvägen 8  
Är Sverige på fel väg?  
– Den kliniska forskningens vägval
Sanofi

13.00 – 14.00
Dagens Medicins vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8   
Kvinna. Osund livsstil. Lågutbildad.  
Är det därför vi har dålig klass på  
KOL-vården?
GSK i samarbete med Dagens Medicin

13.30 – 14.45
Almedalens Hotell, Strandvägen 8  
Cancersjuk – med vilken rätt?
Sanofi

14.00 – 15.45
Hästgatan 4, 2 trappor
Åtta fall av stroke per dag kan undvikas,  
och vi vet hur. Varför görs det inte?
Bayer HealthCare

14.30 – 15.30 
Dagens Medicins vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8  
Vågar Sverige utmana i diabetesmatchen? 
AstraZeneca i samarbete med Dagens Medicin 

15.00 – 17.00 
Clarion Hotel Wisby, Spegelsalen,  
Strandgatan 6
Hur ska Sverige få ut mer av sina  
innovationssatsningar?
MSD i samarbete med Ekerlids Förlag och 
Veckans Affärer

15.30 – 17.30 med efterföljande mingel
Wisby Strand Congress & Event,  
Ala/Greenroom
Skräddarsydd behandling i praktiken 2.0 
Kom och diskutera hur vi implementerar 
skräddarsydd behandling i Svensk vård! 
Roche

15.30 – 17.30 
Wisby Strand Congress & Event, Vall
Hur skapar vi nya möjligheter för  
Life Science-industrin i Sverige?
AstraZeneca

16.30 – 18.15 
Dagens Medicins vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8  
Från en säker död på väg mot bot  
– hur tar vi tillvara vinsterna i  
cancerforskningen? 
Novartis i samarbete med Dagens Medicin

19.00 – 21.30 
Restaurang Fabriken, Furillen  
(Begränsat antal platser.  
Föranmälan krävs. OBS!)  
Att få vara den man är – hela livet  
Om mångfald, demografiska utmaningar 
samt framtidens äldrevård.
Takeda

Onsdag 2 juli

08.00 – 09.00
Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34   
Patientmakt – utan makt att veta?
Sanofi 

08.45 – 10.15
Dagens Medicins vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8   
Hur högt ska svensk diabetesvård sikta?
Novo Nordisk i samarbete med Dagens Medicin 
och Nationella Diabetesteamet

10.30 – 12.00 
Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården, 
Strandgatan 6 
Nationella riktlinjer  
– effektiv styrning eller vårdens  
papperstiger?  
MSD i samarbete med Reumatikerförbundet

11.30 – 12.30 
Dagens Medicins vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8  
Flaskhalsar och propplösare  
– hur bryter vi stuprörstänkandet  
i sjukvården? 
Takeda i samarbete med Dagens Medicin

13.00 – 14.00 
Dagens Medicins vårdtorg, Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8
Jämlik vård på lika villkor  
– utopi för psykiatrin? 
Janssen i samarbete med Dagens Medicin

Programmet fortsätter på nästa sida
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Har vi xxxxxx?

3 JULI

13.15 – 14.30 
Hälsodalen, S:t Hans Café  
Sällsynt patient + diagnos = behandling?  
– Sällsynta patienter vill också ha en 
jämlik vård 
LIF

13.30 – 15.00 
Almedalsbåten  
Har vi hjärnkoll på akut stroke?  
Varje minut är viktig! 
Boehringer Ingelheim

15.30 – 17.30 
Wisby Strand Congress & Event, Viklau
Bättre bolagsskatt?
AstraZeneca

Torsdag 3 juli

08.30 – 09.45 
Hälsodalen, S:t Hans Café  
Nationella riktlinjer utan nytta för  
patienterna?
LIF

10.15 – 11.30
Hälsodalen, S:t Hans Café  
Låt inte livet flimra förbi  
– 300 000 personer med förmaks- 
flimmer har ökad risk för stroke 
LIF

11.00 – 12.30 
Almedalens Hotell, Strandvägen 8  
NÄR uppstår VÄRDET av läkemedel i 
allmänhet och ADHD i synnerhet? 
Lilly

12.00 – 13.00 
Hälsodalen, S:t Hans Café  
Etik eller ekonomi 
– hur ska läkemedel värderas? 
LIF

13.00 – 14.30 
Best Western Strand Hotel, Teatern,  
Strandgatan 34  
Behandling och uppföljning  
– en utopi för bensköra patienter? 
Amgen

15.00 – 16.00 
Best Western Strand Hotel, Teatern,  
Strandgatan 34   
Efterfrågat av patienter, inte av samhället  
– hur ska patienterna få tillgång till 
moderna onkologiläkemedel?
Janssen 
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Fortsättning läkemedelsbranschens seminarier

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
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vändighet för en levande demo-
krati? Dyslexiförbundet FMLS. 
Campus Gotland, D24.

 17.00–19.00   
Föräldrakrafts mingel  
anordnas för fjärde året i rad. 
Detta är en av de viktigaste 
mötesplatserna i Almedalen för 
politiker, organisationer, media, 
myndigheter, läsare och alla 
andra som är intresserade av 
frågor om funktionsnedsätt-
ningar. Vi bjuder på enklare 
förtäring och dryck. Norra 
Bankett, Wisby Strand Con-
gress & Event. Föranmälan 
krävs till minglet, kontakta 
pren@faktapress.se 
Huvud sponsor är Nytida och 
övriga sponsorer är Solhaga-
gruppen, Attendo och Särnmark.

 19.00  Jimmie Åkesson talar 
på Sverige demokraternas dag.

ONSDAG 2 JULI

07.30–08.30  Kan en app få 
oss att må bättre? Samhälls-

nytta och tillväxt med hjälp av 
teknik. Med smart teknologi 
och innovativa lösningar kan 
människor leva längre, bättre 
och mer självständigt.  
En ny bransch skapar jobb, 
tillväxt och välfärd. East 
Sweden, Hälsans Nya Verktyg. 
Clarion Hotel Wisby, 
Strandgatan 6.

08.00–08.45  När välfärdssys-
temen inte räcker till: Stöd till 
dem som står längst från egen 
försörjning. Dessa bortglömda 
grupper riskerar att fastna i 
bidragsberoende. Samverkan 
kan lösa problem ingen klarar 
på egen hand. Samordnings-
förbunden.  
Joda Bar, Skepps bron 24.

 08.00–10.00  Jämlik läkeme-
delsbehandling – finns den? 
Debatt om vad som krävs för 
att ovanliga, innovativa och 
dyra läkemedel ska komma till 
optimal användning för patien-
terna. Ingång och perspektiv i 
debatten är patienter. 
Apoteket. Wisby Strand 
Congress & Event.

2 JULI
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GUSTAV NILSSON, 
Moderaterna, deltar i  
Föräldrakrafts debatt 1 juli kl 15.30.

Missa 
inte!
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2 JULI

JAG på Almedalsveckan i Visby
På Hamnplan (mitt emot högskolan)

Följ oss på
www.jag.se/almedalenkanalen
Program, filmer, nyheter och debatter.

Det är i JAGs tält det händer!
Här träffar du medlemmar i JAG,
politiker i heta stolen, beslutsfattare 
och samhällsdebattörer. Massor 
med programpunkter hela veckan! 

Scanna QR-koden så kommer du till 
Almedalenkanalen på JAGs hemsida.

Här är JAG

annons-fkraft.indd   1 2014-06-10   15:28:18



FORALDRAKRAFT.SE/ALMEDALEN  27     

 08.00–09.00  Patientmakt, 
utan makt att veta? Sanofi. 
Best Western, Strandg 34.

 08.30–08.55  Med rätt stöd 
kan alla som vill delta i arbetsli-
vet. Misa hjälper människor 
som behöver stöd för att ta sig 
fram i arbetslivet. Orsaken kan 
vara en funktionsnedsättning 
eller annat. Hur lyckas man? 
Stefan Lahti, Misa. Vostra.  
S:t Hans Café, S:t Hansplan 2.

 09.00–10.00  Kan vi förhindra 
att barn kränks och utestängs 
inom idrotten? Krävs det en 
ökad politisk styrning för att 
förhindra kränkningar och ute-
stängning inom idrotten? Räd-
da Barnen. Tage Cervins g 3B. 

 09.00–12.00  Har alla sam- 
ma rätt till tandvård? Tand- 
vårds ska dades möjlig heter till 
vård skiljer sig över landet. 
Tandvårdsskadeförbundet.  
Skeppsbron, H115.

 09.30–10.30  Ingen får falla 
igenom – färdplan för en likvär-
dig skola. Alla barn ska ha rätt 

till en bra utbildning. Skolan har 
blivit sämre på sin kompensato-
riska uppgift. Vad kan vi göra åt 
det? LO. Terrassen restaurang, 
Hamnplan 5.

 09.45–10.45  Barn finns i 
tvångsvården men inte i lagen 
– om vårt arbete med barn i 
psykiatrisk tvångsvård. 
Barnombudsmannen.  
Barn rättstorget.

 10.00–11.30   Framtidens 
sjukhus – hur ser uppdraget 
ut? Karolinska Universitets sjuk-
hu sets nya toppmoderna sjuk-
hus ger möjlighet att tänka nytt. 
Karolinska universitetssjukhu-
set och Dagens Medicin. 
Burmeisters bakficka,  
Tage Cervins gata 2.

 10.00–10.30  Dagens anhö-
rigstöd – och framtidens. Riks-
revisionen kritiserar stödet till 
anhöriga. Hur kan anhörig-
stödet förbättras?  
JAG-tältet, Hamnplan. 

 10.00-10.45  Se artisten! Ett 
storytelling-spel om hur scen-
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och samhällsdebattörer. Massor 
med programpunkter hela veckan! 
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Almedalenkanalen på JAGs hemsida.

Här är JAG

annons-fkraft.indd   1 2014-06-10   15:28:18
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konst på (o)lika villkor (o)synlig-
gör nya utövare. Idag har 
Sverige för få scenkonstnärer 
med olika förutsättningar som 
arbetar tillsammans. Share 
Music visar på nuläget, trösk-
larna och möjligheterna. Kul-
turskolan Gotland, Mellang 45.

 10.30  Bilder är livet, gränslöst 
stöd med personlig assistans. 
Anton Smeets om de hjälpme-
del som assisterar honom på 
björnspaning i väglöst land. 
Finns det några gränser?  
JAG-tältet, Hamnplan. 

 10.30–11.30  ADHD och kri-
minalitet. ADHD är överrepre-
senterat bland dem som lever i 
kriminalitet. På seminariet be-
rättar vi hur det kan vara att 
leva med ADHD och kriminali-
tet, och hur man kan arbeta 
med att stödja och inspirera till 
förändring. Riksförbundet 
Attention. Högskolan E30.

 10.30–11.30  Ett individualise-
rat och flexibelt anhörigstöd för 
familjer som har barn med funk-
tionsnedsättning. Det tunga 

samordningsansvaret kan un-
derlättas med en personlig 
koordinator. Familjens möjlig-
heter att ha en god hälsa och 
livskvalitet ökar och ger barnet 
möjlighet till rätt stöd, lek och 
utveckling. Bräcke diakoni. 
Björkanderska, F21, 
Skeppsbron 24.

 10.30–12.00  Nationella rikt-
linjer – effektiv styrning? MSD, 
Reumatikerförbundet.  
Clarion Hotel, Strandg 6.

 11.00–12.00  Bristande till-
gänglighet. Diskriminering eller 
inte? Karin Délen, jurist på 
Nära, talar om tillgänglighet 
från sitt perspektiv som rull-
stolsburen med CP-skada. 
Strandvägen, H523.

 11.00  Ålders diskriminering, 
sänkt kvalitet och sämre liv?  
En samlad brukarrörelse anser 
att assistansersättnings-
utredningens förslag inte  
ska genomfö ras. Med Pelle 
Kölhed, ordförande Person  -
ska deförbundet RTP.  
JAG-tältet, Hamnplan.

2 JULI

Hur kan rätten till 
försörjning stärkas?
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 11.00–12.30  Att stärka barns 
rättigheter inom LVU tvångs-
vård. Statens institutionsstyrel-
se. Barnrättstorget.

 11.15–12.45  Kultur som 
stänger ute. Om (icke)-repre-
sentationen av kulturarbetare 
med funktionsnedsättning. Hur 
ska talanger med funktionsned-
sättning nå kulturens arenor om 
strukturer stänger dem ute? 
Unicum Nordisk Design För 
Alla Center m fl. Kulturskolan 
Gotland, Mellangatan 45.

 12.00–13.30  Tillstånd för 
välfärdstjänster – på olika vill-
kor. Bräcke diakoni.  
Björkan derska, Skeppsbron.

 12.00–12.25  Hur vill Miljö-
partiet stärka rätten till försörj-
ning för personer med funk-
tionsnedsättning? Agneta 
Luttrop (MP) utfrågas.  
Handi kappförbundens tält, 
Skepps bron.

 12.30–13.00  ”Vi såg redan 
på dagis hur det skulle gå.” 
Risk- och skyddsfaktorer för 

barns psykosociala ohälsa. 
Barn rättsakademin, CAPS. 
Barnrättstorget.

 12.30–13.30  Hur kan rehabili-
teringskedjan ge rehabilitering 
istället för utförsäkring? Fasta 
tidsgränser gör att människor 
förlorar sin ersättning oavsett 
om de blivit bättre i sin sjuk-
dom. Handi kappförbundens 
tält, Skepps bron.

 13.00–14.00  Hur ser det ut 
med tillgängligheten på våra 
caféer och kulturarenor? Better 
Business World Wide och 
Nära. Strandvägen, H523.

 13.00–14.00   Utan frivilliga 
stannar myndighetssverige. 
150 000 personer får stöd av 
en kontaktperson, kontaktfa-
milj, god man, lekmannaöverva-
kare eller stödperson. Myndig-
he ter behöver ta ett större an-
svar. Riksförbundet frivilliga 
samhällsarbetare. Campus 
Gotland, Cramérgatan 3, E:30.

 13.00–15.00  Vi har 90 kon-
takter, vem kan samordna 

2 JULI

PENILLA GUNTHER, 
Kristdemokraterna, deltar i  
Föräldrakrafts debatt 1 juli kl 15.30.
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dem? Vad kan kommun och 
landsting göra för att underlät-
ta för föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning? Samför 
Samordnat Föräldrastöd. 
Wisby Strand Congress,  
Lye Lounge.

 13.00-14.30  Jämlik vård på 
lika villkor – utopi för psykia-
trin? Psykisk ohälsa är en av 
de vanligaste orsakerna till 
sjukskrivning. Vad krävs för att 
omsätta kunskap till praktik? 
Jans sen. Burmeisters bak-
ficka, Tage Cervins g 8.

 13.00  Kärlek och personlig 
assistans. Om du är beviljad 
personlig assistans och flyttar 
ihop med någon är rutinen  
att du mister dina assistans-
timmar på kvällen och natten 
eftersom sambor enligt äkten-
skapsbalken har skyldighet att 
hjälpa varandra. Men om part-
nern inte kan eller vill?  
JAG-tältet, Hamnplan. 

 13.15-14.30  Sällsynt patient 
+ diagnos = behandling? 
Sällsynta patienter vill också 

ha en jämlik vård. LIF.  
S:t Hans Café.

 13.15-13.45  Struktur, inte tur: 
Hur kan checklistor och instru-
ment leda till bättre social bar-
navård? Barnrättsakademin, 
CAPS. Barnrättstorget.

 13.30   Diabetes år 2014 – 
hur bra behandling ska vi ha i 
Sverige? Läkartidningen.  
Best Western Strand Hotel, 
Strandgatan 34.

13.45–15.30  Får barn med 
funktionsnedsättning vara med 
i Kulturskolan? Kan en besöka-
re med funktionsneddsättning 
gå på evenemang tillsammans 
med sin familj? Om framgång 
och bakslag för tillgänglighet 
till kultur. Unicum Nordisk 
Design För Alla m fl.  
Kultur skolan Gotland,  
Mellang 45.

14.00–14.45  Rättigheter: mer 
än roliga på i TV-rutan. Ett 
snäppet allvarligare samtal om 
demokrati och delaktighet för 
personer med utvecklingsstör-

2 JULI
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ning. FUB. S:ta Karins kyrko-
ruin, Stora Torget 2.

 14.00–14.30  Att integrera 
evidens och professionellas 
erfarenhet i strukturerade bar-
navårdsutredningar. Barnrätts-
akademin, CAPS.  
Barnrätts torget.

 14.00–15.00  Det utökade 
föräldraskapet. Många vuxna 
personer med fysiska/intellek-
tuella funktionsnedsättningar 
är beroende av sina föräldrar 
för att vardagen ska fungera. 
Ofta gör föräldrarna stora om-
sorgsinsatser. Varför är de en 
bortglömd anhöriggrupp? 
Bräcke diakoni. Björkan der ska, 
F21, Skeppsbron 24.

 14.00  Funktionella resor? Hur 
kan man utveckla och förenkla 
resandet för personer med 
stora funktionsnedsättningar, 
kollektivt, med flyg och tåg? 
Anders Ygeman (S), riksda-
gens trafikutskott.  
JAG-tältet, Hamnplan. 

 14.30–15.30  Ska det civila 

samhället ansvara för våra ung-
as psykiska hälsa?  
Svenska barn mår allt sämre. 
Till Bris hör många av sig och 
berättar om en vuxenvärld som 
sviker. Bris.  
Tage Cervins gata 3C.

 14.45-15.30  Utsatta barn i ett 
otillräckligt barnskyddssystem 
– vad gör vi nu? Vi vet mycket 
om vilka barn som befinner sig i 
riskzonen för framtida psykoso-
cial ohälsa – barn med beteen-
deproblematik eller som utsätts 
för våld och övergrepp. 
Barnrättsakademin, CAPS.  
Barnrättstorget.

 15.00  Nationella riktlinjer, 
positivt för patienten? Vilket har 
resultatet blivit? Reumatiker för-
bundet och Reumatologisk 
Förening.  
Burmeisterska huset, 
Strandgatan 9A.

 15.00–16.00  Barnkonven-
tionen 25 år. Hur kan vi jobba 
framåt för att stärka barns rät-
tigheter? Unicef.  
Tage Cervins gata 3C.

2 JULI

PER LODENIUS, 
Centerpartiet, deltar i  
Föräldrakrafts debatt 1 juli kl 15.30.
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 15.00–15.45  Värd ett gott liv? 
Särskilt stöd och boende: exis-
tensminimum och ensamhet. 
De flesta vuxna som bor i bo-
stad med särskild service lever 
i fattigdom som är nästan helt 
omöjlig att ta sig ur. Det är svårt 
att välja boende. Hur spelar 
ekonomi, boende och tillämp-
ning av lagar in för att vi ska 
kunna leva goda liv? FUB. S:ta 
Karins kyrkoruin,  
Stora torget 2, Klosterlängan. 

 15.00–15.25  Vem ska be-
stämma i mitt liv? Om rätten till 
en god man som man kan kom-
municera med och hur vi kan 
framtidssäkra assistansrefor-
men för oss med de största 
funktionsnedsättningarna. 
Marga reta B Kjellin (M).  
JAG-tältet, Hamnplan.

 15.30–16.30  Behövs alla? 
Om arbetsmarknadens villkor 
för ungdomar med rörelsened-
sättning. Att gå från aktivitets-
ersättning till arbete, är det 
möjligt? Bräcke diakoni.  
Björk an derska, Sal F21, 
Skepps bron 24.

 15.45–16.45  Alla barn har 
rätt till utbildning. Får familje-
hemsplacerade samma möjlig-
heter som andra barn? Dessa 
barn löper en förhöjd risk att 
inte lyckas i skolan och att ut-
veckla allvarliga psykosociala 
problem. Allmänna Barnhuset. 
Barnrättstorget.

 16.00  Personlig assistans i 
Europa – ljusglimtar trots stora 
nedskärningar. Med Jamie Bol-
ling, ENIL, European Net work 
on Independent Living.  
JAG-tältet, Hamnplan.

 19.00   Åsa Romson talar på 
Miljöpartiets dag.

TORSDAG 3 JULI

 08.00–08.45  Psykisk ohälsa 
bland unga. Om att samla kraft 
och anpassa insatser för indivi-
den. Den psykiska ohälsan 
bland ungdomar och unga vux-
na ökar. Hur kan vi ge stöd på 
vägen mot arbete eller studier? 
Sjuhärads samordningsför-

2–3 JULI

PRESENTERAR TVÅ LIVSVIKTIGA SEMINARIER

Hur utvecklar vi välfärdsstatens roll 
som befrielseprojekt -
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Neddragen personlig assistans 
har gjort att personer som 

tidigare varit fullvärdiga med- 
borgare nu lever i husarrest. 
Hur kan vi stärka individens 
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Best Western Strand Hotel
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bund m fl. Joda Bar, Skepps-
bron 24.

 08.15–09.15  Hur kan vi öka 
barn och ungdomars inflytande 
och delaktighet? Arvsfonden. 
Barnrättstorget.

 08.30.15–09.45  Nationella 
riktlinjer utan nytta för patien-
terna? LIF. S:t Hans Café.

 08.30–09.45  ”Vi vill jobba 
hos er.” Om arbetsmarknaden 
för unga med funktionsnedsätt-
ning. Många unga med funk-
tionsnedsättning går från prak-
tikplats till praktikplats. Mer 
sällan leder det till anställning. 
Vad beror det på? Har de inget 
att tillföra eller handlar det om 
rädsla hos arbetsgivarna? 
Försäkringskassan. Wisby 
Strand Congress, Lye Lounge.

 09.45–10.45  Barn, brott och 
rättigheter. Trots att barn har 
rätt till en trygg och säker upp-
växt finns det många barn som 
utsätts för brott. Barn behöver 
information om sina rättigheter. 
Kan barnen själva agera och 

vilket ansvar har vuxna? 
Brottsoffermyndigheten. 
Barnrättstorget.

 09.30–10.15  Vilket stöd kan 
skolansvariga få för att skapa 
en mer tillgänglig skola? En 
introduktion till nya konkreta 
verktyg. Ett av verktygen som 
ingår i detta är Date, framtaget 
av Handikapp för bunden.  
SPSM. Campus Gotland, 
Cramérvägen 3, B22.

 10.00–11.00   Mitt privata liv i 
offentlighetens sköte. LSS ger 
rätt till självbestämmande. När 
och hur ska den delen av lagen 
synas? Glöms syftet i lagen 
bort i den välmenande jakten 
på brister och oegentligheter? 
Intressegruppen IfA. Campus 
Gotland, Cramérgatan 3, D 22.

 10.30–11.30  Barndomstolen.
Makthavare grillas av ungdo-
mar om barns villkor i Sverige.  
Vad vet de om och vad gör de 
för barn idag? Tobias Baudin, 
LO. Unga Örnar.  
Terrassen restaurang, 
Hamnplan 5.

3 JULI
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 10.30–12.30  Barn och unga 
inom autismspektrumet och 
vikten av tidiga och samspelan-
de samhällsinsatser. Om sko-
lan och dess koppling till utan-
förskap samt hur Solhaga grup-
pens pedagogiska plattform 
konkret stöttar hemmasittande 
ung domar tillbaks till skolan. 
Wisby strand Congress & 
Event, Lounge.

 10.30–12.00  Alla värnar LSS-
lagen men vem tar ansvar för 
den? Debatt mellan Linnéa 
Darell, kommunalråd, Linkö-
ping, Magnus Sjödahl, KD, 
Lennart Axelsson, S, Staffan 
Werme, SKL och Eva Nordin-
Olson, Autism- och Asperger-
för bundet. Högskolan D 24.

 11.00–12.30  När uppstår 
värdet av läkemedel i allmänhet 
och ADHD i synnerhet? Lilly. 
Almedalens Hotell, Strandv 8.

 12.00–13.00  Etik eller ekono-
mi, hur ska läkemedel värde-
ras? LIF. S:t Hans Café.

 12.00–12.25  Hur vill Folk-

partiet stärka rätten till försörj-
ning för personer med funk-
tionsnedsättning? Barbro 
Westerholm (FP) utfrågas i 
Handikappförbundens tält på 
Skeppsbron.

 12.30–13.15  Ungdomar, 
stress och psykisk ohälsa: 
Vilka stöd behöver de för att 
komma in på dagens arbets-
marknad? Kan samverkan mel-
lan kommun, landsting, Försäk-
ringskassan och arbetsförmed-
lingen vara en hjälp? NNS. 
Joda Bar, Skeppsbron 24.

 12.30–13.30  Vilka metoder 
funkar för fler i jobb? Erfaren-
heter från projektet Rätt stöd 
till arbete. Efter tre år avslutas 
nu projektet som redogör för 
sina erfarenheter och slutsat-
ser. Handikappför bun dens tält 
på Skeppsbron.

 12.45–13.45  Detta vet tillsy-
nen om barn och ungas vård 
och omsorg på boende. IVO 
presenterar resultat från in-
spektioner i boenden och sam-
tal med barn och unga. 

3 JULI

EVA OLOFSSON, 
Vänsterpartiet, deltar i  
Föräldrakrafts debatt 1 juli kl 15.30.
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Upplever placerade barn att de 
är delaktiga i sin behandling? 
Vilka problem och brister stöter 
IVO på i sin tillsyn? 
Barnrättstorget.

 13.00–14.15   20 år med per-
sonlig assistans – blev det som 
vi tänkte oss? Och vad händer i 
framtiden? Medverkar gör 
Therese Karlberg, Försäkrings-
kassan, Barbro Lewin, funk-
tionshinderforskare, Thomas 
Hammar berg, Anna Hallberg, 
förälder och Lars Lööw, mode-
rator. Försäkringskassan, 
Wisby Strand Congress.  
Lye Lounge.

 13.00   Heta stolen: Agneta 
Luttropp (MP), riksdagsleda-
mot, ledamot i socialutskottet. 
JAG-tältet, Hamnplan.

 13.00–14.30  Behandling och 
uppföljning, en utopi för ben-
sköra patienter? Inget annat 
land drabbas av så många frak-
turer. Nästan ingen av dessa 
patienter får någon diagnos 
och behandling. Kan multidisci-
plinära team vara en lösning? 

Best Western Strand Hotel, 
Strand gatan 34.

 13.15  Sällsynta diagnoser 
banar väg för framtidens vård 
och omsorg. Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser anordnar 
seminarium tillsammans med 
Nationella Funktionen Sällsynta 
diagnoser och Ågrenska. 
Lojsta 2 i Wisby Strand 
Congress & Event.

 13.30–13.55  Hur vill Mode-
rat erna stärka rätten till försörj-
ning för personer med funk-
tionsnedsättning?  
Handi kapp förbundens tält  
på Skepps bron.

 13.30–13.45  En av tio får 
chansen. Långt kvar till mille-
niemålet om utbildning för barn 
med funktionsnedsättning. 
Finns kunskap och vilja att för-
ändra detta? Come Together, 
FUB, Erikshjälpen. Donners g 6.

 14.00  Heta stolen: Lennart 
Axelsson (S), riksdagsledamot, 
ledamot i socialutskottet.  
JAG-tältet, Hamnplan.

3 JULI
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 14.15–16.00  Hur utvecklar vi 
välfärdsstatens roll som befriel-
seprojekt? Behovet av ett med-
borgargolv. Rättigheter dras in, 
människor hamnar i fattigdom 
allt fler kan inte längre leva 
självbestämda liv. I Sverige har 
vi varit bra på att bygga golv för 
medborgaren, men alla har inte 
omfattats. Stil. Best Western 
Strand Hotel, Strandg 34.

 14.15–15.15  Bryt tystnaden. 
Barns uppmaning om psykisk 
ohälsa. Flera av de barn vi har 
träffat med psykisk ohälsa be-
skriver svårigheter med att ti-
digt få hjälp. Barn berättar om 
en tystnad och ett stigma som 
gör det svårt att prata om psy-
kisk ohälsa. Barnombudsman-
nen. Barnrättstorget. 

 14.30–15.39  Framtidens an-
hörigstöd – när anhöriga till 
barn, unga och vuxna med 
funktionsnedsättning bestäm-
mer. Anhörig- och funktionshin-
derrörelsen debatterar framti-
dens anhörigstöd. Vilka är de 
viktigaste anhörigfrågorna? 
Vilka förslag och konstruktiva 

idéer uttrycker anhöriga? 
Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga.  
Campus Gotland, E30.

 15.00–16.00  Efterfrågat av 
patienter, inte av samhället. Hur 
ska patienterna få tillgång till 
moderna läkemedel? Janssen. 
Best Western, Strandg 34.

 15.00–16.00  Vi gör skillnad. 
Om anställda i privat vård och 
omsorg och varför vi behövs. 
160 000 undersköterskor, sjuk-
sköterskor, läkare med flera 
arbetar i privat vård och om-
sorg. Men tonläget gentemot 
företagen och deras anställda 
är hårt, politiska beslut hotar 
stoppa företagen. Vårdföre tag-
arna. Wisby Strand Congress, 
Almegatältet.

 15.45  Får elever med autism- 
och utvecklingsstörning lära 
sig på egna villkor i särskolan? 
Debatt med Gustav Fridolin 
(MP), Betty Malmberg (M) och 
Eva Nordin-Olson, Autism- och 
Aspergerför bun det. Seminariet 
arrangeras tillsammans med 

3 JULI

CHRISTER NYLANDER, 
Folkpartiet, deltar i  
Föräldrakrafts debatt 1 juli kl 15.30.
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FUB. Wisby strand, Donners g 
2, Lye/Lounge.

 16.15–17.00  Vård, valfrihet 
och vinst. Nyföretagande inom 
vård och omsorg, är det önsk-
värt och möjligt? Nyföretagar-
Centrum.  
Clarion Hotel, Strandg 6.

 19.00   Fredrik Reinfeldt talar 
på Moderaternas dag.

FREDAG 4 JULI

 08.00–08.45  Problemen ing-
en kan lösa på egen hand: Om 
samverkan kring framtidens väl-
färd och arbetsmarknad. De 
som står utanför arbetsmarkna-
den behöver ofta stöd från flera 
håll. Finsam.  
Joda Bar, Skeppsbron 24.

 08.15–09.15  Barns och ung-
as perspektiv på familjehem 
och HVB-hem. Hur kan vi stär-
ka barns och ungas rättigheter 
i familjehem och på HVB-hem? 
Hur skapar vi goda relationer? 

Knas hemma. Barnrättstorget. 

 10.00–11.00  Den assistans-
berättigade statsministern. 
Erbju der samhället assistans-
berättigade verkligen det som 
lagen säger? Kan assistansbe-
rättigade vara fullt jämlika? Är 
det en utopi att Sveriges stats-
minister skulle kunna vara  
assistansberättigad? Sophie 
Karlsson, IfA, Anders W Jons-
son, ordförande socialutskot-
tet, C, Lennart Axelsson, S.  
IfA. Campus Gotland, D 22.

 10.00–10.45  Åtta av tio röstar 
inte. Hög tröskel till valdelta-
gande för personer med ut-
vecklingsstörning. Valdel tag-
andet är idag fortfarande lågt 
inom gruppen personer med 
utvecklingsstöning. De som 
idag oftast exkluderas samtalar 
med ansvariga för demokrati-
frågor. FUB m fl. Wisby Strand 
Congress, Lye/Lounge.

 10.00–11.00  Från bidragsbe-
roende till oberoende. Ger 
arbets hjälpmedel större chans 
till arbete? Socialförsäk rings-

3–4 JULI
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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.
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mini ster Ulf Kristersson, 
Attentions ordförande Anki 
Sandberg. Comai.  
Donners plats 1, Hallfreda.

 10.30–12.00   Hur kan unga 
påverka funktionshinderpoliti-
ken i framtiden? Genom samar-
bete! Ungdomsorgani sationer 
inom funktionshinderrörelsen 
har länge velat ha makt i politi-
ken. Men vilka möjligheter har 
man att påverka? Vilka kanaler 
använder de för att göra sin 
röst hörd? Samtal om hur ung-
as plats i funktionshinderpoliti-
ken säkerställs via samarbete. 
En stärkt röst.  
Högskolan sal B51.

 11.00–11.30  Självbestäm-
man de på mitt vis. Personer 
med intellektuella funktions-
nedsättningar utgör cirka 40 
procent av assistans användar-
na. Hur kan man leva ett själv-
valt liv och hur ordnar man sin 
personliga assistans med val-
frihet, självbestämmande och 
integritet när man har nedsatt 
autonomi?  
JAG-tältet, Hamnplan.

 11.30–12.15  Jobb för fler.
Mångfald och inkludering av 
personer med utvecklingsstör-
ning. ”Har ni aldrig sett en prao 
förut?” undrade Ica-Jerry när 
han först dök upp i TV-rutan. 
Diskussion om jobbskapande, 
mångfald och inkludering av 
personer med utvecklingsstör-
ning. FUB.  
Wisby Strand Congress, Lye. 

 12.00–12.25  Hur vill Vänster-
partiet stärka rätten till försörj-
ning för personer med funk-
tionsnedsättning? Eva Olofs-
son, Vänsterpartiet.  
Handi kapp förbundens tält, 
Skepps  bron.

 12.30–13.30  Hur kan skolan 
bli bättre på att ge rätt stöd till 
elever med olika funktionsned-
sättningar? Samtal om kravet 
att kunskapen om funktions-
nedsättningar ska förstärkas i 
rektors- och lärarutbildningar. 
En stor del av de elever som 
inte klarar sin skolgång har 
någon funktionsnedsättning, 
och stödet har brustit. Greger 
Bååth, SPSM, medverkar. 

4 JULI
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Handikapp för bundens tält på 
Skeppsbron.

13.00–13.30  Vi firar 20 år med 
assistansreformen – roligt eller 
oroligt? Blev assistansrefor-
men den frihetsrevolution som 
man drömde om? Presentation 
av Föreningen JAG:s senaste 
rapport baserad på intervjuer 
med 66 assistansanvändare 
under åren 1995–2014.  
JAG-tältet, Hamnplan.

 15.00–16.00   Till gäng lighet i 
samhället, inte bara en rättig-
het. Samhället kan mäta 
tillgäng lighet och reglera om 
den i lagstiftning, men effekten 
faller platt om brukaren själv 
inte tar äganderätten till sitt liv. 
Jan Blomström, författare, bely-
ser brukarens eget ansvar. 
Better Business World Wide 
och Nära. Strandvägen, H523.

 15:00–15:30  En bättre skola 
– för alla elever! Barn med sto-
ra funktionsnedsättningar har 
samma skolplikt och skolrätt 
som andra barn. Vad kan sko-
lan göra för att vi ska kunna 

följa undervisningen, oavsett 
om man går i särskola, trä-
ningsskola eller den ordinarie 
skolan? JAG-tältet, Hamnplan.

 16:30–18.00  Skola med 
Knuff. Ett seminarium om hur 
bristen på individanpassning i 
skolan straffar ut elever som 
inte följer normen. Debatt mel-
lan politiker, lärar pro fes sionen, 
elevorganisationer och funk-
tionshinderrörelsen. En stärkt 
röst. Högskolan sal B51.

 19.00  Jonas Sjöstedt talar på 
Vänsterpartiets dag.

LÖRDAG 5 JULI
 11.00–12.00   Parti snack om 
tillgänglighet. Riksdagspar-
tierna möts för att prata till-
gänglighet och nya lagen om 
diskriminering. Vad gör ni, vad 
behöver vi göra och hur?
Anders Westgerd, GIL, är mo-
derator. Better Business World 
Wide & Nära.  
Strandvägen, H523.

4–5 JULI

MATTIAS KARLSSON, 
Sverigedemokraterna, deltar i  
Föräldrakrafts debatt 1 juli kl 15.30.



42 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2014

Hur kan hållbar stabilitet
i välfärden säkras?

Arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag

Klarabergs viadukten 70, C 8 tr. 111 64 Stockholm 
Tel: 08-556 009 50. info@ kfs.net www.kfs.net

Medverkande bl a Annika Lundius vice vd Svenskt Näringsliv och 
Annelie Nordström ordförande, Kommunal.

Datum: Måndagen 30 juni. 

Plats: Bildsalen i Gotlands Museum, Mellangatan 14.

Tid: 14-15. Vi bjuder på kaffe och smörgås 30 min innan seminariet startar.

Du kan även följa seminariet live på www.kfs.net/Om-kfs/kfs-Live 

Välkomna till KFS seminarium i Almedalen 2014
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 11.00   Verksamhet före vinst. 
Assistans reformen 20 år ur ett 
anordnarperspektiv. Med Per 
Frykman, verksamhetsansvarig 
för branschorganisationen 
Assistans anordnarna.  
JAG-tältet, Hamnplan.

 13.00  Heta stolen: Rickard 
Nordin (C), riksdagsledamot, 
ledamot i socialutskottet och 
ordförande för Center partiet i 

Göteborg. JAG-tältet, 
Hamnplan.

 13.00  Jan Björklund talar på 
Folkpartiets dag.

SÖNDAG 6 JULI

 11.30   Annie Lööf talar på 
Center partiets dag.

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 08-410 056 36 
mobil 070-956 08 52

Annonsering:  
Frida-Louise Vikman 
tel 08-410 056 37
mobil 070-956 07 80
frida-louise@faktapress.se

Camilla Elfving (deltid) 
camilla@faktapress.se

Prenumerations ärenden, 
projekt och kundtjänst:
Annette Wallenius
mobil 073-552 73 14
annette.wallenius@faktapress.se 

HÄR NÅR DU OSS!

Hur kan hållbar stabilitet
i välfärden säkras?

Arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag

Klarabergs viadukten 70, C 8 tr. 111 64 Stockholm 
Tel: 08-556 009 50. info@ kfs.net www.kfs.net

Medverkande bl a Annika Lundius vice vd Svenskt Näringsliv och 
Annelie Nordström ordförande, Kommunal.

Datum: Måndagen 30 juni. 

Plats: Bildsalen i Gotlands Museum, Mellangatan 14.

Tid: 14-15. Vi bjuder på kaffe och smörgås 30 min innan seminariet startar.

Du kan även följa seminariet live på www.kfs.net/Om-kfs/kfs-Live 

Välkomna till KFS seminarium i Almedalen 2014

22776_KFS_Ann Föräldrarkr_Layout 1  2014-06-09  10:01  Sida 1
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SLUT - 44 VAR SISTA 
SIDA

VAR MED FRÅN BÖRJAN!  
Beställ den nya tidningen Dagens  
Omsorg nu så får du höstens tre  
utgåvor för bara 99 kr inkl moms.

hela hösten 
LÄS DAGENS OMSORG

för endast 99:-

Mejla din beställning till 
pren@faktapress.se

Ange namn, adress och att 
du vill ha Dagens Omsorg 
2014 för 99 kronor.

Mer information på  
www.foraldrakraft.se/
content/dagens-omsorg

NYA CHOCK

SIFFROR 
Folkpartiet vill 
stoppa årsom 
prövningarna av 
personlig assistans. 
Neddrag ningar 

Förtidspensione-
ringarna fortsätter 
öka till 2018

Kvotering enda 
lösningen?
Jobbstatistiken 
pekar i fel rikt
ning. Många säger 
automatiskt nej 
till kvotering 
men om inte 
parter na och 
rege ringen 
enas kan. 
SIDAN 4

Valter bengtsson, chefredaktör

Sahar Mosleh: 
Alltid lika 
obekväm
Så här utvecklas eko-

nomin för personer med 

funktionsnedsättningar 

under 2014. Det dsfdfdf 

dfddfg. SIDAN 17-18

En omöjlig kalkyl 
GUIDE Det är mycket 

svårt att få inkomster 

och utgifter att gå ihop 

för personer med ut

80%  73%

Hur går det  
med jobben? 
ANALYS If Skadeförsäkrings 

döms att betala 150 000 kr 

i skadestånd för att ha ne

kat sjukförsäkring vdgfsfd 

dfkk,fds,fdsfmf. SIDAN 28

– nyheter om ett samhälle för alla 

JULI 2014
#1 

Inför rättshjälp för LSS
Han vill stärka individens ställning. SIDAN 4

5 nya krav från WHO
Vården måste bli mer tillgänglig. SIDAN 25

GUIDEN Så anmäler du brister 
Sällan har så mycket sagts om ett lag förslag. Till sommaren U:s nya lagverk  

för hantering av kemikalier verk lighet. Vi ger dig den slutliga guiden.  SIDAN 26

”POLITIKERNA VILL SLUTA KLOCKA TOABESÖK” 
{Per Frykman}

DAGENSOMSORG

Dan Eliasson: 
Försäkringskassans 
generaldirektör om 
de svåra besluten 
inom assistans, 
förtidspensio - 
neringar och 
föräldraansvar.  
SIDAN 26

”Omprövningarna 

ska bli mycket enklare”

NY
tidning!

PRENUMERERA


