
  

 

 

 

Välkommen till ett webbinarium om projekt Vi är med!  

Ett projekt med syfte att utveckla en modell för ökad delaktighet 

och meningsfulla aktiviteter för vuxna personer med 

flerfunktionsnedsättning  

Tisdagen den 24 november kl. 19.00-20.30 

I FUB:s pågående Arvsfondsprojekt Vi är med! har vi under två år arbetat för att 13 personer 

med flerfunktionsnedsättning i fyra kommuner 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 berätta om hur vi arbetat i projektet 

och vilka resultat vi sett. Vi kommer att berätta om en metod för nätverksmöte, Gemensam 

problemlösning som vi använt. På nätverksmöten kartlägger vi personens men även 

nätverkets egna resurser och styrkor. Vilka kommunikationshjälpmedel har personen? Vilka 

svårigheter i kommunikationen uppfattar omgivningen? Sedan kommer vi överens om vad 

de ska försöka förbättra; vilka mål de vill nå och vilka tillvägagångssätt som de ska använda.  

Vilka kommunikationssätt kan passa? Vilka aktiviteter är personen motiverad att göra? Vem 

ansvarar för att det blir gjort? När ska vi följa upp målen? Är vi på rätt spår? 

Det finns många alternativa och kompletterande sätt att kommunicera! 

Projektledare Pia Käcker kommer att, tillsammans med Robert Öberg ombudsman på FUB 

och projektmedarbetare logoped Ingrid Mattsson Müller från Dart - Västra Sveriges 

kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, berätta om 

hur arbetet kan bedrivas för andra personer med omfattande behov av kommunikativt stöd 

på grund av sin flerfunktionsnedsättning. Du som deltar är med och påverkar utformning och 

upplägg av kommande webbinarier. 

Vi träffas på nätet i ett program som heter zoom. Det du behöver är en dator, surfplatta eller 

mobiltelefon med kamera och ljud, vara uppkopplad på nätet samt en e-postadress så att vi 

kan skicka länken till dig innan webbinariet startar.  

Maila mig om du vill vara med eller om du har några frågor Pia Käcker pia.kacker@fub.se 
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