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PROGRAM  
Nationell nätverksträff AKKtiv 22-23 september 
 
Dag 1  
22 september, kl 09:00 – 16:00, på Teams 

Välkommen! 

Nyheter AKKtiv 

 Aktuellt och nytt inom AKKtiv 
DART-gänget berättar 

 KomIgång Online, visning av stödprogrammet och presentation av examensarbete – vad tyckte 
de första föräldrarna? Resultat från enkät och intervjuer 
Åsa Björkman, logoped Logopedimottagning barn och ungdom, Västra Götalandsregionen och 
Sandra Östberg, logoped DART 

 KomBo – kommunikationsstöd i boende, daglig verksamhet och assistans 
Gunilla Thunberg, universitetssjukhusöverlogoped och docent, Britt Claesson, specialpedagog och 
Helen Göransson, pedagog, alla från DART 

Erfarenhetsutbyte 
 Upplevelser av tre AKKtiv-kurser; en intervjustudie med kursledare  

Hanna Nordlund, logoped på Kom-X i Region Gävleborg berättar om sin masterstudie från 2021 

 Allas erfarenheter  
Diskussion i smågrupper 

Tema: Implementering 
 Introduktion: Implementering av gruppkoncept i vård 

Anna Fäldt, logoped, PhD, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 

 Ett exempel från en annan typ av föräldragrupp: Implementering av Navigator ACT för föräldrar 
till barn med funktionsnedsättning 
Catrin Killander, logoped, certifierad beteendeanalytiker och handledare på Habiliteringens 
resurscenter, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm 

 Nätverksbaserad implementering av kommunikationshjälpmedel med KomHem som grund 
Carola Owetz, specialpedagog, och Hanna Nordlund, logoped, båda på Kom-X, Region Gävleborg 

 Slutsatser för implementering av AKKtiv i våra respektive regioner och verksamheter 
Diskussioner i grupp 

Hur blir det se’n? 

 Föräldrars uppfattning om socialt liv efter AKKtiv KomIgång 
Ellen Backman, specialistlogoped, PhD, verksamhetsutvecklare inom Barnhabiliteringen, Region 
Halland 

After work – AKKtiv-party! 
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Dag 2 
23 september, kl 09:00 – 12:00, på Teams 

Aktuell forskning och projekt – parallella presentationer 

Samtal om föräldragrupp vid 
flerfunktionsnedsättning 
Anna Rensfeldt Flink, logoped, doktorand och 
FoUU-handläggare, Habilitering & Hälsa, Västra 
Götalandsregionen 

KomPis – olika metoder och verktyg för läs- och 
skrivinlärning 
Anna Nilsson, logoped på Dart och Jenny 
Samuelsson, logoped och doktorand på 
Göteborgs Universitet 

KomBo – kunskap och attityder om 
kommunikationsstöd inom LSS 
Gunilla Thunberg 

Och sen? Föräldrars upplevelse av AKKtiv 
KomIgång barnlogopedi 
Sara Dahlström, logoped, Barn- och 
ungdomshabiliteringen, Region Kalmar 

KomPis i särskolan 
Sofia Wallin, specialistlogoped och doktorand i 
specialpedagogik vid Stockholms Universitet 

KOMiTID i socioekonomiskt utsatt område - en 
samverkansmodell mellan BVC, 
logopedmottagning och bibliotek 
Linda Heedman och Johanna Karlhager, 
logopeder, Logopedmottagningen Örebro 
Universitetssjukhus 

Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte inom olika insatser 
 KomIgång barnlogopedi och KOMiTID 
 KomIgång habilitering 
 KomPis 

Utvecklingsarbete i grupp 
 En ny informationsfolder 

Vad behöver vara med specifikt för den AKKtiv-insats du är vägledare för? Diskutera och inspirera 
varandra 

 Ett stödmaterial för AKKtiv-deltagare där man kan fylla i vad man gjort, med sammanfattningar 
och hemuppgifter, en arbetsbok att använda hela kursen 
Vad behöver vara med specifikt för den AKKtiv-insats du är vägledare för? Diskutera och inspirera 
varandra 

 

Tack och hej och utvärdering 


