
 

 

Välkommen till Öppethus! 
Autism och Aspergerföreningen Skåne 
välkomnar dig till Öppethus den 11/11   
mellan kl 14 och 19 på Limhamns Folkets hus i Malmö 

Utställare är organisationer eller företag som på något sätt är 
intressanta för personer med funktionsnedsättning/autism. 

Du är välkommen hit och titta och prata med folk som alla delar intresse av funktionsnedsatta i 
allmänhet och autismspektrumtillstånd i synnerhet. 

Limhamns Folkets hus  ligger på Linnégatan 61 i Malmö. Goda parkeringsmöjligheter finns precis i 
anslutning till huset. Buss nr 4 och nr 34 stannar precis utanför, hållplats Linnéskolan.  

Läs mer om Limhamns Folkets hus www.limhamn.fh.se   

Gå på seminarium - samma dag, plats och tid 

Kl 14.30. – 14.50  AST Bemötande o kommunikation. Lotta Lagerholm ombudsman på Autism och 
Aspergerföreningen Skåne berättar personligt och utifrån egna erfarenheter hur avgörande 
autismspecifik kunskap är för att lyckas med bemötande och kommunikation. 

Kl 15.00 – 15.20 LSS och boende. Annika Sefbom pratar om hur man kan jobba med pedagogik och 
bemötande på ett LSS boende. Annika Sefbom är verksamhetschef för kompetensutveckling och 
handledning i Frösunda Omsorg. 

Kl 15.30 – 15.50 LSS och personlig assistans. Vad är en personligassistans och vem har rätt till en. 
Maria Granquist, bemanningsansvarig/marknadschef och Angela Bejmo, uppdragschef på 
Sydassistans berättar. 

KL 16.00 – 17.30 Petra Björne föreläser om LSS – Hur efterlevs LSS lagen för boende och 
dagligverksamhet? Vad är bra, i lagens mening, och vilka förbättringsområden finns. 

Petra Björne är fil dr i kognitionsvetenskap och arbetar som FoU-koordinator i Malmö stad med 
inriktning mot funktionshinderfrågor. Malmö stad antog 2010 "Plan för LSS-verksamheten i Malmö 
stad" och har därefter genomfört tre uppföljningar. Petra Björne kommer att reflektera kring 
resultaten från uppföljningarna och koppla till forskning om livskvalitet för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och autism.  

Kl 17.40 – 18.00 Hur hjälper mindfulness oss. Linda Grann VD Jengla Omsorg, berättar om 
mindfulness och vilken betydelse det har för överbelastade familjer och personer med egen diagnos. 

Kl 18.10 – 18.30 Fokus på sinnen i vardagen. Lotta Lagerholm, ombudsman på Autism och 
Aspergerföreningen Skåne presenterar våra sju sinnen och tar exempel på hur sinnesavvikelser 
försvårar vardagen och hur pedagogiska strategier kan användas med hjälp av sinnena. 

Var god vänd! 

http://www.limhamn.fh.se/


Utställare är: 
Afasi föreningen Skåne/Malmö arbetar för att stödja personer med afasi och närstående. Sprida 
kunskap om afasi ökar möjligheterna till språkrehabilitering. www.skane.afasi.se  

Anestiavdelningen i Trelleborg ingår i Förvaltningen Sund – Region Skåne. Här arbetar 
narkossjuksköterskor och narkosundersköterska, som tar hand om och söver dig som behöver 
narkos för tandbehandling mm. 

Autism och Aspergerföreningen Skåne arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och 
vuxna med autismspektrumtillstånd.  www.autism.se/skane  

AST - Vuxengruppen med egen diagnos: Autism och Aspergerföreningen Skåne har en träffgrupp för 
vuxna med egen diagnos. Nu har du möjlighet att sitta ned vid ”Samtals-bordet”, ta en fika och prata 
med någon från gruppen. 

Comfort Audio: Trådlösa digitala hörselhjälpmedel för delaktighet i alla situationer, som filtrera 
bort störande bakgrundsljud och förtydklar tal. www.comfortaudio.com 

ErgoNova: Utvecklar och erbjuder koncept och hjälpmedel för avslappning, återhämtning och ökat 
välbefinnande. www.ergonova.se   

Frösunda Omsorg har funnits sedan 1994, och har 8 000 medarbetare över hela Sverige som ger 
vård, omsorg och stöd och service till personer med bl a funktionsnedsättning. www.frosunda.se  

Jengla Omsorg är en privat anordnare av personlig assistans. Verksamheten omfattar anordning av 
personliga assistenter till personer med funktionsnedsättning. www.jengla.se  

Misa: Misa står för Metodutveckling, Individuellt stöd, Samhällsdeltagande och Arbetsdeltagande. 
Vår affärsidé utgår ifrån tanken att personer med arbetshinder mycket väl kan delta i arbetslivet.  
www.misa.se  

Pusselbitens skola är Skånes första friskola med en sammanslagen verksamhet för både 
grundsärskole- och grundskolelver med inriktning mot autismspektrumtillstånd.  
www.pusselbitensskola.se  

Serviceresor i Malmö stad är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Du kan beviljas 
tillstånd till färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som inte är tillfällig och som ger dig 
väsentliga svårigheter att förflytta dig eller att resa med kollektivtrafik.. 
www.malmo.se/fardtjanst  

Sydassistans är ett väletablerat familjeföretag med en ägarfamilj med lång erfarenhet av att vara 
anhörig till en funktionsnedsatt kvinna. Detta genomsyrar alla våra värderingar och beslut. 
www.sydassistans.se  

Tellas Consulting AB erbjuder utbildningar och handledning för personal inom LSS och 
assistansbolag om bemötande av personer med funktionshinder, om svåra diagnoser, mindfulness 
för både personal och personer med funktionshinder. www.tellasconsulting.com 

Vindrosen  är en verksamhet med grund- och gymnasiesärskola, med Waldorfpedagogik som grund. 
Inom verksamheten ingår även daglig verksamhet och boende. www.stiftelsenvindrosen.se   

Wanås konst  är en plats i världen där konst, natur och historia möts, och tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning och kulturovana skapas. 
www.wanas.se/svenska/Pedagogik/Specialprojekt/XLARGE.aspx och 
www.wanaskonstpedagogik.se  
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