intradagar

15 ÅR!

26 OCH 27
SEPTEMBER 2022
Hotel Sign, Norra Bantorget, Stockholm

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

Intradagar 26–27/9
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 26 september

Tisdagen den 27 september

09.00 – 09.30 Registrering

09.00 – 09.20

09.30 – 09.45

Felix Swahn

Att leva med diagnos

Inledning

09.20– 10.00

Moderator Ida Kåhlin
Inre Ringens ordförande
Riksförbundet FUB:s ordförande

Villkorat självbestämmande
Susanne Larsson
10.00 – 10.30 Kaffe

09.45 – 10.00

10.30 – 11.12

Perspektiv på utvecklingen
Hans Hallerfors

Sårbarhet i gruppbostad
Richard Gäddman Johansson

10.00 – 10.30 Kaffe

11.17– 12.00

10.30 – 11.15

Arbetsledning i gruppbostäder

Kärlek och sex på nätet

Leena Berlin Hallrup

Lotta Löfgren Mårtenson

12.00 – 13.00 Lunch

11.20– 12.00

13.00 – 13.15

Projekt:

God man och förvaltare – vad händer nu?

GoGlad – Cecilia Sassa Corin
Digi-Jag – Kerstin Gatu
Vi är med – Pia Käcker

Therese Fridström Montoya
13.15 – 13.25

Årets Intrapris

12.00 – 12.30 Lunch

13.30 – 14.15

12.30– 13.15

Att ge och ta emot omsorg

Allt går inte att mäta

Fanny Ambjörnsson

Jonna Bornemark

14.15 – 14.45 Kaffe

13.20 – 14.05

LSS och kommunernas ekonomi

15.00 – 15.50

Åsa Plesner, tankesmedjan Balans

Kunskap och kompetens inom LSS

14.05 – 14.35 Kaffe

Paneldiskussion
Inledning Karin Flyckt, Socialstyrelsen.

14.35 – 15.10

15.50 – 16.00

ALA-prisertill tre forskare

Avslutning

15.15 – 16.00

Medis 5

Bästa mötesplatsen!
Intradagarna har på femton
år befäst sin position som det
viktigaste forumet för idéutbyte
och kunskapsinhämtning för
alla som är engagerade i LSSverksamhet.
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 specialnummer av Intra
med artiklar av och med
föredragshållarna.
Specialnummer från
tidigare år finns
att beställa från
www.tidskriftenintra.se
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PS. Sedan starten har antalet deltagare på Intradagarna mer än tredubblats. Vill du vara säker på att komma med – anmäl dig redan nu!

Föreläsare
Hans Hallerfors har skapat Intradagarnas program i 15 år. Han är också redaktör
och ansvarig utgivare för tidskriften Intra.
I boken "Barnen på Sagåsen" berättar han
om hur vi låste in barn med intellektuell
funktionsnedsättning på 1900-talet.
Cecilia Sassa Corin,
Hushållningssällskapet
Västra, har arbetat med
MatGlad-appen som gör
det lättare för personer
med IF att laga mat. Nu vill
de skapa bättre motionsvanor med en ny app.

Kerstin Gatu har arbetat
med begåvningsstödjande
hjälpmedel sedan 1990-talet. Nu arbetar hon med
projektet ”Digi-JAG”, för en
digital kognitivt tillgänglig
lärmiljö.

Jonna Bornemark är professor i filosofi, lärare och forskare vid Södertörns
högskola. I böckerna Det omätbaras
renässans och Horisonten finns alltid kvar:
om det bortglömda omdömet har hon
kritiserat dagens fokus på mätbarhet i
omsorgen.

Pia Käcker har varit projektledare för "Vi är med" som
är inriktat på de med allra
störst stödbehov. Hon är
arbetsterapeut och doktor i
handikappvetenskap.

Åsa Plesner är doktorand i företagsekonomi på Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat som administrativ chef inom
skolan, och är aktiv i tankesmedjan Balans
som granskar och folkbildar om välfärdens
ekonomi och arbetsmiljö.

Felix Swahn har skrivit flera artiklar i
Intra och Ögonblick om hur det är att leva
med autismdiagnos. Han är verksam som
illustratör, filmare och radiopratare på radio
Totalnormal.

Sedan Medis 5 startade har inget
varit sig likt på Stockholms scener.
Med en blandning av gripande
sånger, humor och skådespel har
de mötts av idel lovord och jubel.

Richard Gäddman Johansson är
filosofie doktor och vikarierande lektor
vid Mälardalens högskola. I våras
disputerade han på en avhandling:
”Managing Vulnerability – Everyday
Interaction in Sheltered Accomodations”.
som handlar om sårbarhet hos boende och personal i gruppbostad.

Susanne Larsson har skrivit en
avhandling om självbestämmandet i gruppbostäder och dagliga
verksamheter. Hon har arbetat som
personal, som vikarierande chef
och som handledare och utbildare
inom LSS.

Leena Berlin Hallrup är socialchef
i Svedala kommun och har skrivit en
avhandling där vuxna personer med
intellektuell funktionsnedsättning, personal och chefer i gruppbostäder, samt
närstående beskriver hur delaktighet kan
främjas och utmanas i vardagen.
Fanny Ambjörnsson är socialantropolog och genusvetare, verksam vid Stockholms
universitet. I höstas gav hon
ut en uppmärksammad bok
om sin avlidna syster Nadja
som levt ett helt liv med svåra
funktionsnedsättningar.

Lotta Löfgren-Mårtenson arbetade som
kurator i särskolan på 1980-talet. Där mötte hon
ungdomar som led av omgivningens fördomar och ville ha kunskap om kärlek och sex på
sina villkor. Sedan dess har hon, som forskare,
professor, författare och föreläsare, verkat för att
personer med IF ska ha rätt till sin sexualitet.

Therése Fridström Montoya är juris
doktor i offentlig rätt, , docent i civilrätt
och även socionom. Hon har arbetat
som jurist på Riksförbundet FUB, där hon
ledde ett projekt om gode män och förvaltare. Nu är hon verksam som forskare
och lärare vid Uppsala universitet.

Kunskap och kompetens inom LSS

Ett panelsamtal om vad som behövs
för framtidens LSS-stöd.
Inledare Karin Flyckt som för Socialstyrelsens räkning utreder behovet av
ett nationellt kompetenscentrum.

Övriga medverkande:

Roger
Blomqvist
Konferensvärd
Intra

Pia Sandberg
Konferensvärd
Kunskap och
Kompetens

Bilden på framsidan är gjord av Jenny Marcus, INUTI Kungsholmen.

Ida Kåhlin
Moderator

Förbundsordf.
Sveriges Arbetsterapeuter

Kunskap och Kompetens – FUB
Box 1181
171 23 Solna

Anmälningsblankett

intradagar 2022

Jubileumserbjudande!

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):...........................................................................................

I år har vi
sänkt priset
med 700 kr
för att fler
ska ha
möjlighet
att delta!

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

Anmälan kan göras via
Web:		
www.fub.se/intradagarna-2022

Sista anmälningsdag:
tisdagen den 8 september.

Brev:		
FUB
		Box 1181
		
171 23 Solna
Datum och tid:
26 september, 2022
27 september, 2022

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

Plats: Clarion Hotel Sign. T-bana Centralen.
Östra Järnvägsgatan 35, Norra Bantorget, Stockholm.
www.nordicchoicehotels.se
Begränsat antal rum med "föreningsrabatt" finns.
(Så anmäl i god tid.)
Konferensavgift.
Dag 1 + 2:
4 200 kronor exkl. moms.
Dag 1:
2 400 kronor exkl. moms.
Dag 2:
2 400 kronor exkl. moms.

OBS! SÄNK
T PRIS!
I år har vi sä
nkt
priset med
700 kr
så att fler sk
a ha
möjlighet at
t delta!

Jag anmäler mig till dag 1 och 2, måndag 26 och tisdag 27 sept.
Jag anmäler mig endast till dag 1, måndag 26 sept.
Jag anmäler mig endast till dag 2, tisdag 27 sept.

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.
Eventuella pandemirestriktioner ska respekteras.

intra
www.fub.se

www.tidskriftenintra.se

www.arbetsterapeuterna.se

