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Rekordmånga deltagare!
Fler än någonsin, nästan 400 personer, deltog på årets Intradagar som genomfördes för 6:e året i rad.
Intradagarna befäste återigen sin position som det viktigaste
forumet för idéutbyte och kunskapsinhämtning för alla som
är engagerade i LSS-verksamheten.
Här kommer en rapport i ord och bild!
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Som vanligt inleddes Intradagarna
med att Conny
Bergqvist (FUB)
och Karl Grunewald (Intra) hälsade alla välkomna.
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Ingrid Falkenborn
och Cecilia Olsson
leder ett projekt ”Fritid för alla” som
stöds sv FUB. De
föreläste om vikten
av fritidsverksamheter för alla .

Det är stora skillnader när det gäller meddelarfrihet och yttrandefrihet
för de anställda i privata verksamheter jämfört med de offentliganställdas villkor. Det menade Göran Söderlöf som är jurist och anställd på
SKL. Till höger i samspråk med Karl Grunewald.
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Kristina Nilsson, psykolog och specialist i
neuropsykologi, arbetar i Lidköpings kommun. Hon berättade engagerat om sina
undersökningar av vad som händer med
personer med Downs syndrom när de åldras.
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Vart leder de nya folkhälsoidealen? undrade Margareta Persson som varit riksdagsledamot och ordförande för Nationella
folkhälsokommittén. Hon menade att de kommersiella hälsoidealen och trenden att lägga allt ansvar på den enskilde
kan leda till en återgång till en negativ syn på människor
med funktionsnedsättning.

Vad menas med ett självständigt liv? Är det att vara oberoende av personal eller att kunna bestämma själv hur man
vill ha det? Det undrade Jens Ineland och Lennart Sauer som
båda är universitetslektorer vid Umeå universitet.

Stor trängsel vid Intras bokbord. Intra har många fina böcker och tidskifter. Björn Hoffman vid bokbordet försökte
hålla reda på beställningarna.

Kerstin Roshed har en egen blogg på
FUB:s hemsida ”Olles Mamma”:

http://ollesmamma.fub.se/
och är aktiv i FUB Uppsala. Hon upp-

skattade Intradagarna:
– De har gett mig givande tankar med
allt från kärlek till död. Föreläsaren Lotta
Mårtensson-Lövgren gav mig kärnan i
livet. Vad händer med Olle i framtiden,
relationer mm.
Och detta med självständighet, hur
olika detta kan uppfattas utifrån olika
utgångslägen och synsätt!
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Såväl stödet till, som
forskningen kring, föräldrar
med utvecklingsstörning
fokuserar nästan enbart
på modern och barnet, sa
Iren Åhlund som började
dag två med ett föredrag om
pappor med utvecklingsstörning.

Mikael Gustafsson är omsorgspedagog och arbetar med Marte Meo-metoden
vid den dagliga verksamheten i Malmö. Det är första gången han är på
Intradagarna: ”Det tar lite tid att smälta allt”, säger han. ”Monika Björkmans och Lotta Löfgrens föredrag var bra”.

Monika Björkmans föreläsning handlade om hur personer med intellektuella funktionshinder kan förstå och
uppleva döden.
Många applåder och intensivt lyssnande....
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Susanne Gröndahl och Carina Gröndahl är
inte släkt, men båda arbetar som lärare på
Axxel skolan i Åbo, Finland. För närvarande
arbetar de med en 1,5 årig yrkesexamen för
vårdare inom omsorgerna. De tyckte att det varit
intressanta föreläsningar men de skulle gärna se
att det var mer om servicelösningar, gärna praktiska och vardagsnära. ”Vi vill gärna nästa år
höra om miljöpåverkan t ex tankar om hur man
kan bygga gruppbostäder så att det underlättar
vardagslivet för de utvecklingsstörda.”

Ewa Lindqwister är sektionschef för LSS
i Haninge kommun utanför Stockholm.
”Vi är många här från kommunen för
att ta del av de senaste forskningsresultaten”, berättar hon. ”Intradagarna är
som ett stort smörgåsbord, en buffé med
intressanta smakprov. Vi får tillsammans en helhetssyn och känner vikten av
ett gemensamt professionellt arbetssätt.”

Roger Blomqvist från Intra fotograferade flitigt.
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Eleonora Karlsson är kurator i Eslöv. Hon tyckte
Lotta Löfgren Mårtensons föredrag var bäst:
”Men Margareta Persson var också intressant att
lyssna på. Och Monica Björkmans föreläsning om
hur man talar om döden var nyttig.”
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Lotta Löfgren Mårtenson höll en bejublad
föreläsning om sexualitet och kärlek bland
unga med intellektuella
funktionsnedsättningar.
Läs mer om hur hon
upplevde Intradagarna
på hennes blogg:
sexologi.blogg.se

Björn Ranelid höll en medryckande monolog om
svaghet, styrka och människovärde.
Hans intensiva och kontroversiella anförande
skapade många intressanta diskussioner vid
lunchen som följde därefter.

Lotta Löfgren Mårtenson,
Björn Ranelid och Karl
Grunewald i samspråk efter
Björn Ranelids anförande.
Under lunchen signerade
Björn Ranelid böcker - en
lång kö bildades vid hans
bord.
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Päivi Adolfsson har skrivit en avhandling om mat och
måltider i LSS-bostäder. Hon pläderade för en bättre
kosthållning i gruppbostäderna.

Patrik Arvidsson arbetar som psykolog vid habiliteringen
i Gävle. Han höll ett intressant föredrag om förhållandet
mellan diagnos och behov.

Karl Grunewald och Patrik Aridsson i samspråk vid lunchen.

Många lyssnade och antecknade.
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Essinge konferenslokaler ligger vackert vid Syora
Essingens strand. De flesta var ense om att
maten var utmärkt.

Årets debattpanel skulle diskutera vad som är ett bra stöd. Där deltog från vänster:
Per Enarsson som är chef för handikappomsorgen i Katrineholm där han också håller på och skriver
på sin doktorsavhandling – väntas bli klar i höst – som handlar om inflytande.
Greger Nyberg som är verksam vid FoU Skåne som arbetat med något de kallar delaktighetsmodellen
(se Intra 2/11 sid 32).
Moa Arnberg som är arbetskonsulent vid MISA och har lång erfarenhet av arbete med Supported
Employment.
Bo Hed som arbetar med UNITIS i Ljusdal, ett socialt hantverkskooperativ som funnits sedan 1998.
Samtalsledare var Karl Grunewald.
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FUB:s ordförande Anna-Lena Krook sammanfattade som vanligt
årets Intradagar.

Jesper Tottie från FUB visade en film reklamsnutt med
ICA-Jerry som nog aldrig kommer på TV.

Hans Hallerfors, redaktör för tidskriften
Intra, är den som håller i Intradagarna.
Det är också han som ställer samman programmet. Dessutom gör han Specialintra,
en speciell Intratidning som bara delas
ut till deltagarna (den finns som PDF på
denna hemsida också!).

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!
Vi ses den 24–25/9, 2012!
INTRADAGARNA 2011					

			

9

