PRESSINFORMATION
Rehabilitering med virtual reality, zoombies, modellflygplan och annan
spjutspetsteknik får projektstöd!
Innovationsprojekt i syfte att utveckla, förnya och inspirera den nationella
rehabiliteringen/habiliteringen, erhåller stöd med 1,75 Mkr från Allmänna arvsfonden! Bakom ansökan
står Funkibator förening som förenar funktionsnedsättning med entreprenörskap. Satsning sker i nära
samarbete med en hel rad kompetenta och betydelsefulla organisationer på både regional och nationell
nivå. Tillsammans ska nationellt genomslag skapas hos rehabiliteringsanläggningar både inom offentlig
och privat regi. Det kommer erbjudas kunskap, produkter, workshops, utbildningar, erfarenheter och
vägledning.
Med i den här treåriga satsningen finns Neuroförbundet riksförbund samt i Kronoberg. Rörelsehindrade
barn och ungdomar (RBU) riksförbund samt i Kronoberg. Studieförbundet Vuxenskolan nationellt samt i
Kronoberg. Region Kronoberg, barn- och ungdomshabiliteringen. Lunds universitet, Certec (Lunds
tekniska högskola), med en av Sveriges ledande forskare på området Per-Olof Hedvall. Furuboda
folkhögskola som har mångårig praktisk erfarenhet av spelteknik och dess anpassning till personer med
funktionsnedsättning.
Innovationssatsningen genomförs under tre år och de kommande åren har vardera en planerad
finansiering med 1,6 Mkr. Vid projektslutet kommer ett resurscenter vara uppbyggt där personal inom
vården, tekniknördar och patienter i behov av rehabilitering/habilitering kan mötas (fysiskt och digitalt)
med tankar, idéer och erfarenhetsutbyten. Där kommer också utbildningar, workshops, produktpaket och
mycket annat att erbjudas.
Pia Hammargren, 43 år, som varit inblandad i utvecklingen av projektidén har själv varit i behov
av rehabilitering/habilitering under hela sitt liv. Ur mitt perspektiv, och för mig personligen, har
utvecklingen inom rehabiliteringen stagnerat. Det behövs utveckling! Rehabiliteringen har för mig sett
likadan ut sedan jag var liten och nu har jag fått sitta och räkna träklossar i mer än 30 år. Jag tror, och
hoppas, att den nya tekniken och att använda ett bredare spektra av sinnen, kan göra det roligare och mer
motiverande. Jag tror också att den nya tekniken kan hjälpa till att förfina och anpassa rehabiliteringen för
varje enskild individ. Rehabilitering är oerhört värdefull och man ska inte plocka bort något som är bra och
fungerande, men däremot ska man lägga till ytterligare ett lager av upplevelser och spännande tekniska
lösningar som idag finns, men som ännu inte letat sig in i vårdrummet.
Funkibator förening har ett mycket digitalt arbetssätt vilket härstammar från 2000-talets början.
Moderorganisationen Nätverket SIP, var faktiskt en datorspelsförening från början, då den startade för 16
år sedan. Idag har Funkibator 50-talet verksamma personer som är på plats i ett aktivitetshus på
Infanterigatan 10 i Växjö. Föreningen har över 300 medlemmar och många, stora och små, digitala och
nätverk över hela Sverige. Att hitta tekniknördar, gamers och mediepersoner inom vår organisation är
mycket vanligt, säger dess ordförande Stefan Johansson.
Stefan Johansson, 0708-165398, stefan.johansson@funkibator.se (om projektet).
Per-Olof Hedvall, 0739-884676, per-olof.hedvall@certec.lth.se (nationell forskning).
Pia Hammargren, 0735-302404, pia.hammargren@funkibator.se (användare av rehabilitering).

