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Inbjudan till webbinarier med projekt Vi är med! 

våren 2021  

I FUB:s avslutade Arvsfondsprojekt Vi är med! har vi under två och ett halvt år 

arbetat för att 13 personer med flerfunktionsnedsättning ska få möjlighet att bli 

delaktiga i sin vardag, i sitt boende och i sin dagliga verksamhet, genom att stödja 

personens egen kommunikation och vilja till aktivitet. 

Nu bjuder vi till fyra seminarier med projektet Vi är med! Våren 2021 

Webbinarierna hålls i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka 

och FUB.  

Anmälan till samtliga webbinarier sker på Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida 

https://anhoriga.se/viarmed 

 

Det första webbinariet är den 26 januari kl 14.00-15.30  

 

 

Tema: Kommunikation en mänsklig rättighet för personer med 

flerfunktionsnedsättning  

I FUB:s pågående Arvsfondsprojekt Vi är med! har vi under drygt två år arbetat för 

att 13 personer med flerfunktionsnedsättning ska få möjlighet att bli delaktiga i sin 

vardag, i sitt boende och i sin dagliga verksamhet, genom att stödja personens egen 

https://anhoriga.se/viarmed
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kommunikation och vilja till aktivitet. Kommunikation är en mänsklig rättighet och 

delaktighet förutsätter kommunikation. Alla kan och vill kommunicera. En person 

med flerfunktionsnedsättning har samma behov av att få kommunicera tankar och 

känslor som andra, men personen kan ha svårt att ta initiativ. Det behövs något att 

kommunicera om och kring och det är hos omgivningen kunskapen om och viljan till 

kommunikation måste finnas. Webbinariet ska ge kunskap om vad som är viktigt att 

tänka på i kommunikationen med en person med flerfunktionsnedsättning. 

Moderator: Maria Blad, projektmedarbetare socionom och möjliggörare, anställd på 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Medverkar gör Britt Claesson 

projektmedarbetare och pedagog anställd vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

DART - Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med 

funktionsnedsättning. Britt föreläser tillsammans med Pia Käcker projektledare, 

legitimerad arbetsterapeut och fil. dr i Handikappvetenskap anställd på 

Riksförbundet FUB.  

Anmälan sker på Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida 

https://anhoriga.se/viarmed 
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Det andra webbinarier är den 23 februari kl. 18.00 -19.30  

 

 

 

Tema: Nätverksmöten med metoden Gemensam Problemlösning för 

personer med flerfunktionsnedsättning 

I FUB:s pågående Arvsfondsprojekt Vi är med! har vi under drygt två år arbetat för 

att 13 personer med flerfunktionsnedsättning ska få möjlighet att bli delaktiga i sin 

vardag, i sitt boende och i sin dagliga verksamhet, genom att stödja personens egen 

kommunikation och vilja till aktivitet. För att göra det möjligt att personen med 

flerfunktionsnedsättning får sina behov av att få vara delaktig, aktiv och kunna göra 

sig och bli förstådd har vi använt oss av en metod för nätverksarbete, Gemensam 

problemlösning. Arbetssättet med nätverksmöte förutsätter att de personer, anhöriga 

och personal som känner personen med flerfunktionsnedsättning bäst träffas och 

kartlägger personens och omgivningens resurser, sätter gemensamma mål och 

kommer fram till hur, på vilket sätt målen ska nås. Webbinariet ska ge svar på hur 

arbetssättet går till.  

Moderator: Maria Blad, projektmedarbetare socionom och möjliggörare, anställd på 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Medverkar gör Ingrid Mattsson Müller 

projektmedarbetare och logoped anställd vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

DART - Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med 

funktionsnedsättning. Ingrid föreläser tillsammans med Pia Käcker projektledare, 

legitimerad arbetsterapeut och fil. dr i Handikappvetenskap anställd på 

Riksförbundet FUB. 

Anmälan sker på Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida 

https://anhoriga.se/viarmed 
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Det tredje den 25 mars kl. 14.00-15.30 

Tema: Aktivitet och delaktighet för personer med 

flerfunktionsnedsättning  

 

 

 

 

Aktiviteter som anpassats för vuxna personer med 

flerfunktionsnedsättning skapar delaktighet. 

Aktivitet syftar till att, öka och bibehålla vakenhetsgraden, sätta fokus på aktivitet, 

initiativ till aktivitet, samspel. Det bidrar även till avslappning och att minska ett 

självdestruktivt beteende. Men framför allt bidra aktivitet till ökad glädje för både 

personen med flerfunktionsnedsättning och personal, anhörig. Miljöer som anpassats 

för sinnesstimulering ger möjlighet både till aktivitet och avslappning. I en anpassad 

miljö uppmuntras samspel och kommunikation. Syftet med webbinariet är att visa på 

hur olika aktiviteter och aktivitetsmaterial kan förberedas, anpassas och skapa 

möjlighet till delaktighet för personer med flerfunktionsnedsättning.   

Moderator: Maria Blad, projektmedarbetare socionom och möjliggörare, anställd på 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Medverkar gör Sanna Müller logoped 

och anställd vid Hammarlyck rehab. Sanna föreläser tillsammans med Pia Käcker 

projektledare, legitimerad arbetsterapeut och fil. dr i Handikappvetenskap anställd 

på Riksförbundet FUB. 

Anmälan sker på Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida 

https://anhoriga.se/viarmed  
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Det fjärde och sista webbinariet är den 27 april kl. 14.00-16.00 

Tema: Projekt Vi är med-paketet presenteras 

 

I FUB:s avslutade Arvsfondsprojekt Vi är med! har vi under två och ett halvt år 

arbetat för att 13 personer med flerfunktionsnedsättning ska få möjlighet att bli 

delaktiga i sin vardag, i sitt boende och i sin dagliga verksamhet, genom att stödja 

personens egen kommunikation och vilja till aktivitet. Syftet med webbiniariet är att 

få visa projektets resultat, ett utbildningspaket för ALLA som vill lära sig mer om 

kommunikation och samspel, delaktighet och aktivitet tillsammans med och för 

personer med flerfunktionsnedsättning.  

Moderator: Maria Blad, projektmedarbetare socionom och möjliggörare, anställd på 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Medverkar gör Paul Svensson 

webbpedagog, anställd vid Nka. Paul kommer att visa runt på Nka:s hemsida för att 

guida i vart metodpaketets olika delar kan hittas, filmer, föreläsningar, 

utskrivningsbart material mm. Deltagarna får även se hur materialet kan användas i 

utbildningssyfte antingen enskilt eller i grupp.  

Övriga medverkande är Britt Claesson pedagog, Ingrid Mattsson Müller logoped, 

båda anställda vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, DART - Västra Sveriges 

kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. 

Sanna Müller logoped anställd på Hammarlyck rehab och Pia Käcker projektledare, 

legitimerad arbetsterapeut och fil. dr i Handikappvetenskap, anställd på 

Riksförbundet FUB. 

 

Anmälan sker på Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida 

https://anhoriga.se/viarmed 

https://anhoriga.se/viarmed

