intradagar

23–24 september 2019

Två studiedagar om stöd och service till personer
med intellektuell funktionsnedsättning
Intra i samarbete med Riksförbundet FUB och Kunskap och Kompetens

Intradagar 23–24/9
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!

Måndagen den 23 september

Tisdagen den 24 september

09.00 – 09.30 Registrering

09.00 – 09.15

09.30 – 10.00

Volymen på max
Ett FUB-projekt

Möten

Egon Rommedahl

09.15 – 09.50

Kvalitet på stödet

10.00 – 10.25 Kaffe

AnnBrith Davidson

10.25 – 10.45

Inledning

09.50 – 10.20 Kaffe

Hans Hallerfors, Intra
Anna Hildingsson, Harald Strand
Riksförbundet FUB

10.20 – 10.55

Enhetschefens arbete
Cia Bergström

10.45 – 11. 25

Allt går inte att mäta

11.00 – 12.00

Synvändan – att förstå uppdraget i LSS

Jonna Bornemark

Bo Hejlskov Elvén

11.30– 12.05

Självständighetens Labyrint

12.00 – 13.00 Lunch

Emil Erdtman

13.00– 13.15

12.05 – 13.05 Lunch

Årets Intrapris

13.05 – 13.45

13.15 – 14.00

Bättre tandhälsa

Mammor med intellektuell funktionsnedsättning
och deras barn

Gunilla Klingberg

Kristina Nilsson och Kristina Andersson

13.45 – 14.00

Hälsoarbete i gruppbostad
och daglig verksamhet

14.00– 14.30 Kaffe
14.30 – 15.30

Anna Thomsson

LSS – Vad händer nu?

14.05 – 14.40

Med inbjudna gäster.

Funktionsnedsättningen försvinner inte
när man blir pensionär

15.30– 15.45

Avslutning

Kia Mundebo och Janne Pettersson

Hotell Clarion
– nu med bättre stolar!
2017 års Intradagar genomfördes (liksom i år) på Hotell Clarion
vid Skanstull. Allt var toppen
utom stolarna som var obekväma och knarrade! Men nu är
de utbytta och provsuttna!

14.40 – 15.10 Kaffe
15.10 – 16.00

Måns Möller
Bästa mötesplatsen!
Intradagarna har på fjorton år
befäst sin position som det viktigaste forumet för idéutbyte och
kunskapsinhämtning för alla som
är engagerade i LSS-verksamhet.
Personal, Intraläsare, forskare,
FUB:are och andra engagerade har
mötts och fått viktiga idéer och
kunskaper.
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Till Intradagarnas deltagare
framställer vi ett special
nummer av Intra med artiklar
av och med föredragshållarna.
Specialnummer från
tidigare år finns för
nedladdning på:
www.tidskriftenintra.se
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PS. Sedan 2006 har antalet deltagare på Intradagarna mer än tredubblats. Vill du vara säker på att komma med – anmäl dig redan nu!

Föreläsare
Jonna Bornemark är docent
i filosofi, lärare och forskare på
Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Hon disputerade
2010, har skrivit flera uppmärksammade böcker och förekommit
flitigt i radio och samhällsdebatt.

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

Emil Erdtman har arbetat med olika
projekt inom området funktionshinder
och funktionsnedsättning. Han har varit
projektledare för Lagen som verktyg på Independent Living Institute och har tidigare arbetat på FOU.nu och Funktionsrätt Sverige
(dåvarande Handikappförbunden).

Gunilla Klingberg är professor i
barn- och ungdomstandvård och
övertandläkare vid Malmö Universitet. Hon har under många år arbetat
praktiskt och forskat kring tandvård
och tandhälsa för personer med
funktionsnedsättning.

Anna Thomson har arbetat på
olika uppdrag inom LSS-verksamheterna. Nu är hon anställd som
handläggare på SKL (Sveriges
kommuner och landsting) där
hon bl a har tagit fram skriften
"Bättre hälsa".

Kia Mundebo och Janne
Pettersson utbildar om åld-

rande och intellektuell funktionsnedsättning. Kia har varit ansvarig handläggare för äldrefrågor
på Riksförbundet FUB.

Volymen på max är ett ungdomsprojekt i FUB:s regi i Uppsala och
Klippan/Åstorp. Målet är att öka
ungdomarnas möjlighet att ta plats i
samhället. Projektet fokuserar på frågor om jämställdhet, rättigheter och
hur man kan göra sin röst hörd.

Måns Möller är komiker, ståuppare,

skådespelare mm. Han blev mycket uppmärksammad för fem år sedan då han i en
scenshow berättade om sina erfarenheter
som pappa till ett barn med funktionsnedsättning. Han har engagerat sig för ett
bättre stöd till barn med autism.

AnnBrith Davidson har arbetat med
personalkompetens i nästan hela sitt
yrkesliv. Från att ha varit chef på olika
nivåer i olika kommuner, jobbar hon
sedan 2017 som utvecklingsledare för
kompetensfrågor i funktionshinderområdet i Göteborgs stad.

Cia Bergström är socionom och har
arbetat inom LSS-verksamheten sedan
1989. Först som vårdare och sedan
som enhetschef i Stockholm. Hennes
mål är att förena brukarmakt och goda
levnadsvillkor med bra personalpolitik
och hög utbildningsnivå.

Bo Hejlskov Elvén är leg psykolog, författare och handledare. Han
har lanserat begreppet lågaffektivt
bemötande och har genom sina populära föreläsningar förbättrat stödet
till personer med problemskapande
beteende i hela landet.

Kristina Nilsson och Kristina Andersson är båda legitimerade psykologer med

specialisering i neuropsykologi respektive
psykoterapi. De har arbetat inom barnoch ungdomshabilitering och inom kommunal LSS-verksamhet med bl a utredning, handledning och konsultation.

Övriga medverkande:

LSS – Vad händer nu?
LSS-utredningen rönte stor kritik från funktionshinderrörelsen och de politiska partierna. Men fanns det några
bra delar i den? Vad händer nu med stödet? Kommer
rättigheterna i LSS att förändras?
Vi bjuder in ansvariga och engagerade för en diskussion
om hur stödet till personer med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras.
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Bilden på framsidan är gjord av Igor Lichtva, Kulturlabbets dagliga verksamhet, Göteborg.

Kunskap och Kompetens – FUB
Box 1181
171 23 Solna

Anmälningsblankett

intradagar
Konferens om stöd och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning
I samarbete med Riksförbundet FUB och Kunskap och Kompetens
Namn........................................................................................................................Befattning:.......................................................................
Arbetsplats:........................... .............................................................................................................................................................................
Adress:.....................................................................................................Postnummer:............................... Ort:.............................................
E-postadress:.......................................................................................................................................................................................................
Telefon:................................................................Mobiltelefon:........................................................Fax:.........................................................
Faktureringsadress (om annan än ovanstående):...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
					
Jag önskar specialkost (ange vilken): ……………………………………………………………………………………………………….

Anmälan kan göras via
Web:		
www.fub.se/anmälan-intradagarna-2019
Brev:		
Kunskap och Kompetens
		Box 1181
		
171 23 Solna
Datum och tid:
23 september, 2019
24 september, 2019

9.00-16.00 (Registrering 9.00–9.30)
9.00-16.00

Plats: Clarion Hotel, Stockholm. Ringvägen 98 (T-bana Skanstull)
OBS! Nu med nya stolar!.
Hotellrum 20% rabatt.
.Boka på www.nordicchoicehotels.se/forening/
Konferensavgift.
Dag 1 + 2:
4 900 kronor exkl. moms.
Dag 1:
3 400 kronor exkl. moms.
Dag 2:
3 400 kronor exkl. moms.
Jag anmäler mig till dag 1 och 2, måndag 1 och tisdag 2 oktober.
Jag anmäler mig endast till dag 1, måndag 1 oktober.
Jag anmäler mig endast till dag 2, tisdag 2 oktober.

Sista anmälningsdag:
måndagen den 8 september.
Anmälan helst via webbadressen –
då kommer bokningsbekräftelse
automatiskt. I annat fall kommer bekräftelse per e-post, senast en vecka innan
konferens.
Anmälan till Intradagarna är bindande.
Avgiften inkluderar lunch, för- och eftermiddagskaffe 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.

intra
www.fub.se

www.kunskapochkompetens.se

Intra – En tidskrift om inlärningssvårigheter och flerfunktionshinder
i kultur och samhälle.

www.tidskriftenintra.se

