
FREDAG
Inspirerande föreläsning:  
När Lillan kom till jorden

”Kanske är det vad vi föräldrar mest av allt vill 
känna när ni kommer med era hemska besked: 
att våra barn är välkomna!”

Ett barn föds. Men något är fel. Läkaren ger 
diagnos och en familjs liv rasar samman. Pjäsen 
berättar om mötet mellan föräldrar och vården 
när barnet har en funktionsvariation. Om känslor 
som pendlar mellan ilska, hopplöshet, tillförsikt 
och kärlek. Hur avgörande är det på vilket sätt 
beskedet ges? Kan det överhuvudtaget göras 
på ett tillfredsställande sätt? Och vad behöver 
föräldrarna mest i denna utsatta situation?

Östra teatern

LÖRDAG
Spår 1

Lågaffektivt bemötande med  
kommunikationen som verktyg 

Varje steg, gest och ord som ses av någon 
annan, har på något sätt betydelse i hur man 
uppfattas. Eftersom vi utvecklas i samspel 
med andra människor, blir det viktigt med en 
god medvetenhet om sig själv och sin egen 
roll i olika situationer. Mo Gård har i många år 
pratat om kommunikationen som en nyckel till 
delaktighet och välbefinnande och tillsammans 
med ett lågaffektivt förhållningssätt har vi med 
gott resultat kunnat arbeta med att minska och 
förebygga utmanande situationer. Föreläsning-
en kommer att beröra orsaker till utmanande 
uttryckssätt samt grundläggande förutsättningar 
för samspel och kommunikation.

Kina Ström och Ingrid Axelhed, Mo Gård 

Spår 2

Inspirerande och hoppfull  
föreläsning om min livsresa

Som 28-åring så får Torbjörn diagnosen Ushers 
syndrom, en kombinerad syn- och hörselned-
sättning som förändrar hans liv och riktning på 
den. Från friheten på vägarna som lastbilschauf-
för, innan beskedet om diagnosen, så tar han 
istället upp pennan och låter skrivandets konst 
leda honom framåt in i en framtid full av ovisshet 
och överraskningar. Kombinationen syn/hörsel-
nedsättning, som ingår inom dövblindhet, ger 
Torbjörn utmaningar men även insikter om livet 
som han kanske aldrig fått insikt om som fullt 
seende och hörande. Blir mörkret tungt när man 
inte längre ser bra, och är tystnaden av hörseln 
bortgång ett evigt sådant? Eller kanske går man 
nya vägar som man aldrig annars skulle ha gått?

Han driver bloggen ”Att Leva Med RP” där  
läsaren får följa hans resa med diagnosen  
Ushers syndrom. Torbjörn är idag 36 år,  
familjefar, bosatt i Höganäs i nordvästra Skåne.

Torbjörn Svensson 

Fysiska aktiviteter för personer  
med kombinerad syn- och  
hörselnedsättningar 

Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan men vad 
är fysik aktivitet? Anne, leg. Arbetsterapeut, 
och Susanne, handledare på Mo Gårds dagliga 
verksamhet visar olika aktiviteter, hur de kan 
anpassas och genomföras.

Anne Andersson och Susanne Pacsay, Mo Gård

SÖNDAG
Ett gemensamt kunskapsstöd för 
barn-, syn- och hörselhabiliteringar

– Nkcdb presenterar projektet och  
resultat av datainsamlingen

Idag är kunskaperna om kombinerad syn- och 
hörselnedsättning/dövblindhet hos barn/ung-
domar i hög grad personbundna och finns hos 
några få professionella i landet. Detta innebär 
en stor sårbarhet för barnet/ungdomen med 
kombinerad syn- och hörselnedsättning  
eftersom kvaliteten på insatsen beror på  
var man bor och vilka professionella man  
råkar möta. Detta gäller både inom vård-  
och omsorgssektorn, förskola/skola och andra 
verksamheter. Nkcdb genomför därför ett 
projekt (2017-2019) som syftar till att:

•  ta fram ett gemensamt kunskapsstöd till  
professionella inom landstingens barn-,  
syn- och hörselhabiliteringar som möter  
barn och ungdomar med kombinerad  
syn- och hörselnedsättning/dövblindhet

•  sprida kunskapsstödet i samtliga 21 lands-
ting/regioner genom utbildning, seminarier 
och befintlig hemsida

Projektet genomförs i nära samverkan med 
Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Resurs- 
center Dövblind (SPSM), landstingens barn- 
och ungdomshabilitering, synhabilitering och 
hörselhabilitering samt dövblindteamen i de fall 
ett sådant finns och som arbetar med barn och 
ungdomar. 

Johan Granli Karlsvärd och Moa Wahlqvist, 
NKCDB

Digitalt föräldraskap – hur hjälper  
sociala medier att förändra normer  
kring normalitet?

Hur kan vi använda sociala medier för att skapa 
nya normer eller förändra redan existerande? 
Föräldrar med annorlunda barn upplever ofta att 
deras basnivå för vad som är normal skiljer sig 
för vad andra upplever. Det är svårt att konstant 
jämföra sig med andra som har barn i samma 
ålder. Då hjälper privata sociala mediergrupper 
till att dela triumfer eller utmaningar med andra 
som förstår och kan relatera. I sådana grupper 
uppstår en speciell gemenskap som bildar en 
annan typ av ramverk för jämförelse. I sociala 
medier ges möjligheter att skapa identitet  
utöver sjukdomen, känna igen varandra, få 
hopp för framtiden eller dela kampen. Prof. Pille 
Pruulmann-Vengerfeldt delar med sig av sin 
forskning med auto-etnografiskt perspektiv på 
hur det är att vara mamma till en dövblind pojke 
med CHARGE syndrom.

Pille Pruulman-Vengerfeldt

Läs mer om arrangörerna på respektive hemsida
www.spsm.se    |    www.mogard.se    |   www.fsdb.org    |   www.tu.orebro.se
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