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Årets Intradagar
			 Stor succé!

INTRADA
GAR 27 –
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ER 2010

Intresset för årets omsorgskonferens, Intradagarna 27–
28 sept, var rekordstort!
Ett fullsatt auditorium (350 åhörare!) bjöds på en spännande blandning av föreläsningar och framträdanden.
Intradagarna befäste sin position som det viktigaste forumet för idéutbyte och kunskapsinhämtning för alla som
är engagerade i LSS-verksamheten.
Här kommert en rapport i ord och bild!
(Där inget annat anges har bilderna tagits av Stefan Ilstedt.)
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Som vanligt inleddes Intradagarna med att Conny Bergqvist (FUB) och
Karl Grunewald (Intra) hälsade alla välkomna.

Elisabeth Olin och Bibbi Ringsby Jansson berättade målande om hur unga förhåller sig till
kategoriseringen som funktionshindrad.

Författaren Majgull Axelsson varnade i
sitt anförande för vår tendens att antingen demonisera eller idealisera personer
med utvecklingsstörning.

Bo Kahnberg, psykolog från Karlstad, talade om förbjudna och oacceptabla reaktioner i omvårdnaden.
Jenny Åhsberger, till vänster, arbetar som
fritidskonsulent i Stocholm och samtalar
vid första kafferasten med Sonja Hägg
från Vuxenutbildningen i Falköping.
Båda tyckte att Magull Axelssons föredrag
var intressant.

Vad är syftet med det stöd som ges i gruppbostäder och daglig verksamhet? Ska tonvikten ligga på att skapa lugn och
trygghet eller ska stödet leda till utveckling och större självständighet. Maud Deckmar talade engagerat och medryckande om behovet av bättre personalstöd och ökad medvetenhet.
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Bejublad show av
KULTURLABBET
Kulturlabbet är en arbetsplats för
bild- ord- och scenkonstnärer med
intellektuella funktionsnedsättningar i Göteborg.
På Intradagarna bjöd man på en
bejubkad föreställning med dans,
sång, och teater.
Linus Rosberg.

Samuel Wegerif, Maja Uddenberg,
och Martin Engberg.

Linus Rosberg och Martin McFaul.

Martin Engberg.
Samuel Wegerif.

Catrine Åström kommer från Robertsfors och arbetar
som arbetsterapeut på ett dagcenter. Hon gillade att
se och höra Kulturlabbet från Göteborg. ”Man förstår
att det är mycket träning bakom det som kan se enkelt
ut”, säger Catrine.

Intradagarna de två senaste åren har hållts på Essinge konferenscenter på Lilla Essingen i Stockholm. De flesta har varit
mycket nöjda med lokalerna, maten och övriga arrangemang.
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På Alfa i Laholm har ett antal personer med intellektuella funktionshinder
tröttnat på att känna sig utanför. De
har skapat en verksamhet som vänder
sig utåt i samhället.
Daniel Nilsson, Malin Hedman och
Anna Larsson från Alfa gav åhörarna
viktiga synpunkter på vad demokrati
och självbestämmande borde innebära.
Daniel Nilsson berättade om sitt
arbete med Alfa och vad det betytt för
honom.

Lars Nilsson med fru Maj är aktiva i Alfa som är en
brukarstyrd verksamhet i Laholms kommun. De var
mycket nöjda med hur deras projekt presenterades.

Magnus Tideman, professor vid högskolan i Halmstad,
talade om samhällets ökande kategorisering av personer
med funktionshinder och vad denna utveckling har lett
till.

Karin Jöreskog, föreståndare för Centrum för forskning om
funktionshinder vid Uppsala Universitet, berättade om ett
projekt med stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar.

Maten till de 350 deltagarna serverades i ett rasande
tempo. Många intressanta samtal utspann sig vid matborden.

Cecilia Ankarfjäll och Mia Niculaa är enhetschefer i Nyköpings kommun. De tyckte att Intradagarna hade varit bra och
varierande.
– Det har varit både ur ett forsknings- och brukarperspektiv, på
en ”gräsrotsnivå”. Det var intressant med föreläsningen om
stödet till familjer och se exempel på ett genomtänkt projektarbete, tyckte Cecilia.
Foto: Sara Hallerfors.
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Erik Tillander har lång
erfarenhet av arbete i
olika gruppbostäder. I en
etnologisk studie har han
beskrivit de olika kulturer
han mött.
Till höger får han frågor
av konferensvärden Hans
Hallerfors.

Karin Sääf Göransson är verksamhetschef för ett föräldrakooperativ och
skriver om etiska frågor i tidskriften
Social Qrage. Hon berättade om olika
etiska frågeställningar i arbetet med
stöd åt personer med funktionshinder.

Barbro Hagström var på Intradagarna både i egenskap av
politiker och berörd mamma.
Barbro kommer från Bergsjö
i Nordanstigs kommun. Hon
gillade Magnus Tidemans föreläsning och tyckter att Maud
Deckmars tankar om behoven
av både trygghet och utveckling
var viktiga.

Kombi Njamela och Tomas Bokblad jobbar med LSS-verksamhet
för barn och ungdomar i Linköping. De tyckte båda att det hade
varit ett intressant innehåll och att det blir mer levande när folk
med handikapp själva berättar.
– Det var jättekul med Kulturlabbet, det var action och gav en
bättre bild av verksamheten än om man hade berättat om det,
tyckte Kombi.
Tomas passade på att önska för nästa år:
-–Vi vill gärna ha mer tips och idéer för oss som jobbar i verksamheter och fler personer med funktionshinder som talar!
Foto: Sara Hallerfors.
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Pia Alsin och Ann Hedbom, verksamhetschefer i Gävle
– Det har varit jättebra med olika ämnen och kul med kulturinslagen. Intressant med betydelsen av träffpunkter för personer med
funktionshinder och att få höra brukarnas egna ord, tyckte Ann.
-–Det har varit från olika vinklar och bredare än tidigare år vilket
är bra! tyckte Pia.
Foto: Sara Hallerfors.

Vad händer nu med de goda levnadsvillkoren?
Det var ämnet för en paneldiskussion. Samtalsledare var Karl Grunewald längst till vänster
i bild.Carin Bergström från CARPE (nr 2 från vänster) ställde frågor om utbidning till panelen. Från vänster:
Agnes Callewaert, enhetschef, Roger Blomqvist, enhetschef och ledamot av Intraredaktionen,
Barbro Lewin, forskare, Mårten Söder, forskare och Lotte Blumenthal, FUB.
Frågeställare var förutom Carin Bergström också Ulla Essén från Socialstyrelsen (om tillsynen)
och Hans Hallerfors (om privatisering och nya driftformer).

Anders Huss från Örebro är lärare men arbetar just nu med musik i ett projektet som handlar
om kultur för vuxna med funktionshinder. Han tyckte Intradagarna hade varit bra.
– Man får mycket i huvudet och bra mat!
Foto: Sara Hallerfors.
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Deltagare i paneldiskussionen: Karl Grunewald, Lotte Blumentahl, Agnes Callewaert och Mårten Söder.
Monica Andersson är utvecklingsledare i Nyköpingskommun. Hon tycker att Intradagarna blivit bättre.
– Jämfört med förra året är det mer. Det är blandade och bra
teman. Det är jätteviktigt att de funktionshindrade själva
får höras, de är ju de viktigaste språkrören!
Foto: Sara Hallerfors.

Gunilla Elektonius
arbetar på assistansbolaget GIL i Göteborg.
– Intradagarna har
varit bra, man får
reda på stämningarna
i samhället!

Björn Hoffman hade bråda dagar vid Intras bokbord. Aldrig
har han sålt så mycket böcker och skrifter på Intradagarna!
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Intradagarna har på fem år
blivit den kviktigaste mötesplatsen för de som arbetar med stöd
till personer med intellektuella
funktionshinder. En rad utställare brukar också vara med .

Eva Jonsson, sjuksköterska, Birgitta Löjdström, verksamhetschef och Åsa Åkerblom,
sjuksköterska, från Söderhamns kommun
var mycket nöjda med Intradagarna.
– Dom har varit jättebra! Vi försöker se
till så att minst åtta från vår kommun får
åka varje år. I år är vi fem enhetschefer,
två sjuksköterskor och en verksamhetschef.
Här får man idéer och inspiration!
Foto: HH.

Kerstin Ljungmark Hermansson, utbildningsledare på vårdvux och Ingalill Niggol, lärare i social omsorg, har båda varit
på Intradagarna för första gången.
– Det har varit jättebra! Nu ska vi hem och
återkoppla till våra elever!

INTRA vill tacka deltagare och föreläsare för två inspirerande
dagar och hoppas ni har fått med er nya kunskaper, idéer och
tankar om era verksamheter!
Nu börjar arbetet med att utforma nästa års Intradagar!
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