
INTRA I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FUB

intradagar

25–26 september 2017

Två studiedagar om stöd och service till personer 
med intellektuell funktionsnedsättning

I samarbete med Riksförbundet FUB och Kunskap och Kompetens 



Bästa mötesplatsen!

Intradagarna har på tolv 
år befäst sin position som 
det viktigaste forumet för 
idéutbyte och kunskaps-
inhämtning för alla som 
är engagerade i LSS-verk-
samhet. Personal, Intralä-
sare, forskare, FUB:are 
och andra engagerade 
har mötts och fått viktiga 
idéer och kunskaper. 

Till Intradagarnas 
deltagare framställer 
vi ett special nummer 
av Intra med artiklar 
av och med föredrags-
hållarna. 
Specialnummer från 
tidigare år finns för 
nedladdning på: 
www.tidskriftenintra.se

PS. Sedan 2006 har antalet deltagare på Intradagarna mer än tre-
dubblats. Vill du vara säker på att komma med – anmäl dig redan nu!
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INTRA I SAMARBETE MED FUB OCH STIFTELSEN ala

TVÅ STUDIEDAGAR OM STÖD OCH SERVICE TILL 

PERSONER MED INTELLEKTUELLA FUNKTIONSHINDER

intra
SPECIALNUMMER TILL INTRADAGARNA 27 – 28 SEPTEMBER 2010
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I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FUB

I SAMARBETE MED 
RIKSFÖRBUNDET 

FUB

TVÅ STUDIEDAGAR 
OM STÖD OCH 

SERVICE TILL 
PERSONER MED 

INTELLEKTUELLA 
FUNKTIONSHINDER

intra
SPECIALNUMMER TILL INTRADAGARNA 22 – 23 SEPTEMBER 2008

Intradagar  25–26/9

Tisdagen den 26 september
09.00 – 09.30
Att möta människor
Egon Rommedahl
9.30 – 10.15
Hur fungerar aktivitetsersättningen?
Hans Goine
10.15. – 10.45 Kaffe

10.45 – 11.25
Vanliga föräldrar under ovanliga omständigheter
– Vilket stöd behöver föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning?
Malin Broberg
11.25 – 12.00
Intelligensmätningarnas historia
Thom Axelsson

12.00 – 13.00 Lunch

13.00– 13.35
Kung Saga

13.35 – 13.50
Årets Intrapris

13.50 – 14.15
LSS-utredningen – så långt har vi kommit
Anders Viklund

14.15– 14.45 Kaffe

14.45– 15.50
För och emot vinstdrivna verksamheter inom LSS
Presentation och paneldiskussion

15.50– 16.00
Avslutning

Måndagen den 25 september
09.00 – 09.30 Registrering

09.30 – 10.00
Inledning 
Hans Hallerfors, Intra
Conny Bergqvist, Thomas Jansson
Riksförbundet FUB

10.00 – 10.30 Kaffe

10.30– 11.05
Hur utövas makt i gruppbostäder?
Niklas Altermark

11.05 – 11.40
Självbestämmande 
– ett dilemma i gruppbostäder? 
Gunnel Andersson, Hjördis Gustafsson
11.40 – 12.00
Att arbeta med LSS
Tuva Lund 

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.35
Att förstå sin egen diagnos eller utredning
Cecilia Olsson
13.35 – 14.10
Att arbeta med AKK i LSS-verksamheter
Peter Hedström Durhan
14.10 – 14.45
Delaktighet och åldrande
Ida Kåhlin

14.45 – 15.10 Kaffe

15.10 – 16.00
Soran Ismail

De här studiedagarna är till för dig som är engagerad i stödet till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Vi har bjudit in föreläsare som kan ge dig inspiration och kunskap. Välkommen!



Bilden på framsidan är gjord av Emelie Lundin, Konstskolan Linnea.

Övriga medverkande:

Hans 
Hallerfors
Konferensvärd
Intra

Pia Sandberg
Konferensvärd
FUB

Conny 
Bergqvist
FUB

Roger 
Blomqvist
Konferensvärd
Intra

Föreläsare

Malin Broberg  är legitimerad psy-
kolog och professor vid psykologiska 
institutionen i Göteborg. Hon har forskat 
kring föräldra- och familjeperspektiv på 
funktionsnedsättning och hur den tidiga 
anknytningen utvecklas hos barn.

Niklas Altermark är fil.dr. 
i statsvetenskap och arbetar 
som forskare vid Lunds Univer-
sitet. Han har forskat i hur 
modern medicinsk vetenskap 
beskriver intellektuella funk-
tionshinder och hur klassifika-
tionssystem växer fram. 

Cecilia Olsson är är fil. dr i specialpedago-
gik och verksam som pedagogisk handledare 
och konsult. Hon har tidigare varit projektle-
dare på FUB:s forskningsstiftelse ala och bl.a. 
varit med och gjort läromedlet Ninjakoll. 

Peter Hedström Durhan arbetar
som projektledare på socialförvalt-
ningen i Luleå med att få in AKK
(Alternativ Kompletterande Kom-
munikation) i verksamheter inom 
socialförvaltningen.

Soran Ismail debuterade 2008 
i TV:s humorprogram Parlamen-
tet som yngsta komiker någon-
sin. Sedan dess har han blivit 
en viktig röst i kampen för ett 
humanare Sverige. 

Hans Goine är fil dr i hälsove-
tenskap och före detta försäk-
ringsanalytiker på Försäkringskas-
san. 

Ida Kåhlin är legitimerad arbetstera-
peut med lång erfarenhet av arbete inom 
LSS-verksamheter. I sin doktorsavhandling 
har hon undersökt hur livet ter sig för de 
alltfler äldre som bor i gruppbostäder. 

Thom Axelsson  är fil dr i tema 
barn, forskar kring barndom och 
skola ur ett historiskt perspektiv. 
Han har intresserat sig för hur skolan 
har kategoriserat och sorterat sina 
elever efter begåvning.

Anders  Viklund är 
huvudsekreterare för 
den pågående LSS-
utredningen.

Tuva Lund är kommunalråd och 
ordförande i vård- och omsorgs-
nämnden i Botkyrka kommun. 
Hon och hennes medarbetare 
i kommunen fick 2016 ta emot 
Heja Olikas utmärkelse "Årets LSS-
kommun".

Kung Saga är en extraordinär, 
glittrig och arg gymnasiesär-
skola. Kung Sagas elever har ett 
tydligt budskap, att alla männ-
iskor har något att erbjuda vårt 
samhälle.

Egon Rommedahl är teolog, leg. psyko-
terapeut och handledare. Sedan många år 
håller han utbildningar och föreläsningar i 
bland annat etik och grupprocesser för vård- 
och omsorgspersonal.

Thomas
Jansson
Ordf. Riksför-
bundet FUB

Elisabeth 
Langran
Moderator

Sara 
Hallerfors
Konferensvärd
Intra

Hjördis Gustafsson är fil kand i 
etnologi och forskningsassistent vid 
FoU Södertörn. 
Gunnel Andersson är fil dr i socialt 
arbete och forskningsledare vid FoU 
Södertörn.



Namn........................................................................................................................Befattning:.......................................................................                                                         

Arbetsplats:........................... .............................................................................................................................................................................

Adress:.....................................................................................................Postnummer:............................... Ort:.............................................

E-postadress:.......................................................................................................................................................................................................

Telefon:................................................................Mobiltelefon:........................................................Fax:.........................................................

Faktureringsadress (om annan än ovanstående):...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
        
 Jag önskar specialkost (ange vilken): ……………………………………………………………………………………………………….

Datum och tid: 
25 september, 2017  9.00-16.00  (Registrering 9.00–9.30)
26 september, 2017   9.00-16.00   

Plats: Clarion Hotel, Stockholm. Ringvägen 98 (T-bana Skanstull).
Hotellrum 20% rabatt.
Boka på www.nordicchoicehotels.se/forening/
Konferensavgift vid bokning före 31 maj 2017.
Dag 1 + 2: 3 900 kronor exkl. moms.
Dag 1:    2 800 kronor exkl. moms.
Dag 2:   2 800 kronor exkl. moms.

Konferensavgift vid bokning efter 31 maj 2017.
Dag 1 + 2: 4 200 kronor exkl. moms.
Dag 1:    3 000 kronor exkl. moms.
Dag 2:   3 000 kronor exkl. moms.

  Jag anmäler mig till dag 1 och 2, måndag 25 och tisdag 26 september. 
  Jag anmäler mig endast till dag 1, måndag 25 september.
  Jag anmäler mig endast till dag 2, tisdag 26 september. 

Intra – En tidskrift om inlärnings-
svårigheter och flerfunktionshinder i 
kultur och samhälle.

intra
www.tidskriftenintra.se www.fub.se

Riksförbundet FUB 
Box 1181
171 23 Solna

intradagar
Anmälningsblankett

Konferens om stöd och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning
I samarbete med Riksförbundet FUB

Anmälan kan göras via 
Web:  www.fub.se/anmälan-intradagarna-2017
E-post:   intradagarna@fub.se
Fax:   08-508 866 66
Brev:  Riksförbundet FUB 
  Box 1181
  171 23 Solna

Sista anmälningsdag: 
måndagen den 18 september. 

Anmälan helst via webbadressen – då 
kommer bokningsbekräftelse automa-
tiskt. I annat fall kommer bekräftelse per 
e-post, senast en vecka innan konfe-
rens.

Anmälan till Intradagarna är bindande. 
Avgiften inkluderar lunch, för- och efter-
middagskaffe och dokumentation.

Vill du bli utställare?
Har du andra frågor?
Kontakta Pia Sandberg!
tel 08-508 866 41.
E-post: pia.sandberg@fub.se
eller
E-post: intradagarna@fub.se

Vi reserverar oss för ändringar i 
programmet.


