
Erfarenhetskonferens Nelms Metod  

9. Januari 2020 

Scandic Star Hotell, Lund 

 

Inbjudan 

Projektet Nelms metod bjuder in till en öppen Erfarenhetskonferens på Scandic Star Hotell i Lund den 

9. Januari 2020, mellan kl. 13.30-18.00. 

Konferensen är för er som antigen har gått en utbildning i Nelms metod eller du som är intresserad 

av at veta mer om projektet eller om träning i vatten för funktionsnedsatta. 

Projektet Nelms Metod har stöd från Arvsfonden i 3 år. Syftet med projektet är att utveckla, och 

utbilda i Nelms metod. Metoden använder vatten som ett terapeutiskt verktyg för att öka 

rörelseförmågan och öka sensorisk medvetenhet i vattnet för personer med funktionsvariationer (för 

barn, unga och vuxna). Målet är även att effekten ska uppnås på land. Metodiken kommer bygga på 

Milton Nelms tankesättet, som också kommer vara involverad i projektet. 

Vi fokuserar på att utveckla Nelms metod för dessa tre grupper: 

1. Personer med förvärvad hjärnskada, som efter stroke eller olyckor. 

2. Personer med medfödd hjärnskada, cerebral pares. 

3. Autismspektrumsyndrom  

 

13.30-14.00: Välkommen + kort info om Nelms Metod 

14.00 – 15.00: Milton Nelms – införing i metoden. 

15.00 - 15.30: Fikapaus 

15.30 -16.45: Föreläsning med Anna Porsvald 

-Varför tycker andra att det är så kul att åka till badhuset förutom jag? 

- Om att lära personer med autism att gilla vatten! 
 
16.45-17.00: Paus 

17.00-18.00: Erfarenheter av Nelms Metod. 

Olika personer och organisationer delar sina erfarenheter vid att träna efter Nelms metod. 

 

Konferensen är gratis, men anmälning är bindande. Ej närvaronde kommer faktureras med 500 kr. 

Begränsade platser Anmäl och frågor på mail till 

hilde@nelmsmetod.se 

 

mailto:hilde@nelmsmetod.se


Föreläsning med Anna Porsvald 

9. januari 2020, Scandic Star Hotell Lund 

 

Varför tycker andra att det är så kul att åka till 

badhuset förutom jag? 

 
Om att lära personer med autism att gilla vatten! 

 
-Vad är autism? 
-Vikten av fysisk aktivitet  
-Vilka problem kan dyka upp i kombination med vatten och varför? 
-Handskas med svårigheter på rätt sätt 
-Nyckeln till framgång! 

 
 

”Att hjälpa barn och vuxna med autism att våga testa något nytt är som att 
be någon som är högerhänt att testa att vara vänsterhänt en dag.  

Du kommer att få frågan: ”Varför?”. Därför behöver du redan innan veta vad 
du ska svara!” 

 
 

Om Anna Porsvald  
Anna Porsvald är Legitimerad Sjuksköterska, utbildad 
instruktör i ”Gilla Vatten” och Brainswim och hon har egen 
autism- & adhd-diagnos. I Västmanland är hon ordförande i 
Autism- & Aspergerföreningen och har genomfört olika 
vattenaktiviteter i föreningen. 
 
Som barn kämpade hon själv med simningen och var rädd 
för vatten. Nu älskar hon att vara under vattnet och hon och 
sonen med samma diagnoser badar ofta och simmar både 
vågrätt och lodrätt.” 
 

 

 


