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26/8 Självskadebeteende
Självskadebeteende är vanlig förekommande, hos såväl ungdomar som vuxna.
Många verksamheter och anhöriga möter människor med självskadebeteende som
kan ta sig uttryck på många sätt. I bemötandet är det nödvändigt med en fast kunskapsmässig grund att står på. Under denna dag får du kunskap om hur självskadebeteende kan se ut, varför man skadar sig själv och hur du bäst stödjer och förstår
den drabbande.
Tid Måndag 26/8, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetar och chefer inom LSS, socialpsykiatri och HSL-teamen
Anmälan Senast måndag 12/8 på www.forumcarpe.se

30/8 Öppet nätverk Chefer, samordnare &
MAS:ar inom HSL
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Arbetsgruppen
redogör kring sitt arbete om rätten till en jämlik vård för alla. Vilket är nästa steg
kring eftersatta behov för målgruppen LSS? Det blir också uppföljning av kartlägg-

ningsmaterialet Tidiga tecken och demens vid intellektuell funktionsnedsättning.
Tid Fredag 30/8, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer, samordnare, MAS:ar inom HSL
Anmälan Senast fredag 23/8 på www.forumcarpe.se

3/9 Öppet nätverk Utbildade gruppledare i VIP
I rollen som gruppledare väcks många gånger frågor och känslor som gör att det
finns behov av att träffa andra gruppledare för att reflektera, lära av och med
varandra och utvecklas i rollen. Nätverket har tillkommit genom att flera utbildade
gruppledare i VIP har lyft ett behov av att skapa ett regionalt nätverk med syfte att
dela erfarenheter samt ge stöd och tips till varandra för ett kollegialt lärande.
I anmälan finns det möjlighet att ge förslag på ämnen och frågor som du vill lyfta i
nätverket.
Tid Tisdag 3/9, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Utbildade gruppledare inom VIP
Anmälan Senast tisdag 27/8 på www.forumcarpe.se

Forum Carpe
4/9 Kurs för nya Kompetensombud
Välkommen till en dag för dig som är ny i rollen som kompetensombud och vill veta
mer om vad uppdraget kan innebära. Frågor som kommer tas upp är till exempel
olika sätt att lära, utamaningar och möjligheter när det ska läras nytt och synliggöra
vilken kompetens som finns och vilken som behövs. Föreläsning och tips varvas med
erfarenhetsutbyte och dialog.
Tid Onsdag 4/9, kl. 9.00-16.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Nya Kompetensombud
Anmälan Senast onsdag 21/8 på www.forumcarpe.se

5/9 Psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning
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Anmälan Senast fredag 26/8 på www.forumcarpe.se

10/9 Öppet nätverk Arbetsterapeuter inom HSL
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. Habiliteringens resurscenter kommer och berättar om deras uppdrag och samarbetet med kommunerna. Träffen innehåller också
en dialog med aktuella frågor från deltagarna.
Tid Tisdag 10/9, kl. 13.30-16.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Arbetsterapeuter inom den kommunala HSL-verksamheten
Anmälan Senast fredag 6/9 på www.forumcarpe.se

11/9 Öppet nätverk Verksamhetsutvecklare

Personer med intellektuell funktionsnedsättning riskerar att utveckla psykisk ohälsa
i högre grad än andra. Hur kan vi som arbetar närmast personerna upptäcka att
någon mår dåligt och hur kan vi arbeta förebyggande? Kursdagen ger bland annat
översiktlig kunskap om olika psykiatriska diagnoser och symtom. Vi lyfter även vikten av samverkan med andra för att kunna stödja på bästa sätt.
Tid Torsdag 5/9, kl. 9.00-12.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer inom LSS-verksamhet
Anmälan Senast onsdag 21/8 på www.forumcarpe.se

Syftet med nätverket är att få möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i
länet, ha dialog om aktuella frågor och sprida goda exempel på arbetssätt och
metoder. När du anmäler dig finns möjlighet att ge förslag på ämnen/frågor att lyfta
med kollegor i länet.
Tid Onsdag 11/9, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Verksamhetsutvecklare/kvalitetsutvecklare eller motsvarande funktion
inom funktionshinderområdet
Anmälan Senast onsdag 4/9 på www.forumcarpe.se

6/9 Öppet nätverk Stödpedagoger och chefer

12/9 Autism och neuropsykiatri - grundläggande
nivå

Ett dialogforum för stödpedagoger och chefer för utbyte av erfarenheter och få
inspiration av varandra. Programmet för träffen är inte klart ännu, mer information
kommer. Anmäl dig gärna redan nu och skriv in i anmälan vad du skulle vilja lyfta för
frågor i nätverket.
Tid Fredag 6/9, kl. 9.00-12.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Stödpedagoger och ansvariga chefer

Kursen ger dig en grundläggande kunskap om autismspektrumtillstånd med eller
utan intellektuell funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen. Även
en översiktlig kunskap om andra neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och ADD.
Vidare om olika strategier, bemötande och metoder för att stödja den enskilde på
bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.
Tid Torsdag 12/9 och torsdag 26/9, kl. 9.00-16.00
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Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer
Anmälan Senast onsdag 28/8 på www.forumcarpe.se

18/9 Introduktion i att arbeta behovsstyrt enligt
IBIC, Individens behov i centrum
Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt
för dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning.
Det behovsinriktade arbetssättet utgår från individens behov, resurser, mål och
resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Målet är att individen får sina behov
beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka
sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet.
Tid Onsdag 18/9, kl. 9.00-16.00
Plats Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm
Målgrupp Chefer, nyckelpersoner och medarbetare främst från utförarsidan
Anmälan Senast onsdag 4/9 på www.forumcarpe.se

19/9 Kompetensombudsträff
En träffplats för dig som i er verksamhet har uppdraget att vara Kompetensom-

bud. Ett tillfälle för erfarenhetsutbyte, dialog och information som hjälper dig i ditt
uppdrag. Innehållet till träffen publiceras senare. Anmäl dig redan nu och skriv in i
anmälan vad du skulle vilja lyfta för ämne eller fråga att utbyta erfarenhet kring och
ha en dialog om det gör att träffen kan förberedas för att passa dina behov i din roll.
Tid Torsdag 19/9, kl. 9.00-12.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Kompetensombud
Anmälan Senast torsdag 5/9 på www.forumcarpe.se

19/9 Samlarsyndrom - hur man kan arbeta med
personer som har ett patologiskt samlande
När hemmet överbelamrats med saker och inte längre kan användas, kan det röra
sig om ett patologiskt samlande. Ett samlande som leder till försämrad livskvalitet
och kan exempelvis leda till vräkning. Hur kan vi då arbeta för att ge bästa stöd?
Välkommen till ett seminarium då vi får ta del av Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning unika projekt kring just hur arbeta med personer med samlande.
Tid Torsdag 19/9, kl. 13.00-16.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Boendestödjare, medarbetare i boende och handläggare
Anmälan Senast torsdag 5/9 på www.forumcarpe.se

Håll alltid utkik i kalendariet!
Aktiviteter kan tillkomma eller ändras, så se till att
vara uppdaterad. Bäst översikt får du om du håller koll
på kalendariet på hemsidan. Du hittar det enklast via
puffen på förstasidan.
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Forum Carpe är en kommungemensam funktion för kompetens- och verksamhetsutveckling
inom funktionshinderområdet
i Stockholms län. sprider goda
exempel.
Administrativt ansvarig för Forum Carpe är Stockholms stad.

Forum Carpe
23/9 Neuropsykiatri för handläggare
Kursen ger kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, dess konsekvenser
vid möten, planering och behov av stöd i ett livsperspektiv. Under dagen tas bland
annat ämnen som neuropsykiatriska diagnoser, centrala begrepp, samsjuklighet och
lågaffektivt bemötande upp. Utbildare är George Rein, leg. psykolog med KBT-inriktning. Han arbetar i ett specialistteam för svåra beteenden på Habiliteringen för barn
och vuxna.
Tid Måndag 23/9, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) trapphus A, Stockholm
Målgrupp Handläggare inom LSS och socialpsykiatrin
Anmälan Senast fredag 6/9 på www.forumcarpe.se

25/9 Öppet nätverk Träfflokal socialpsykiatrin
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. den här dagen kommer vi bland annat prata om
att bryta isolering och ta emot stöd. Hur lockar vi fram personens egen motivation
och vilka utmaningar stöter du på? Det finns även möjlighet att lyfta egna frågor att
diskutera med kollegor från hela länet.
Tid Onsdag 25/9, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och ansvariga chefer som arbetar på träfflokal inom socialpsykiatrin
Anmälan Senast onsdag 18/9 på www.forumcarpe.se

26/9 Öppet nätverk Fysioterapeuter

Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. På träffen kommer Akademiskt primärvårdscentrum och berättar om sitt uppdrag och hur de arbetar. Det finns möjlighet i anmälan
att lämna förslag på frågor som du vill ta upp vid träffen.
Tid Torsdag 26/9, kl. 13.30-16.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Fysioterapeuter/sjukgymnaster anställda inom den kommunala
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HSL-verksamheten
Anmälan Senast måndag 23/9 på www.forumcarpe.se

27/9 Öppet nätverk Sjuksköterskor inom HSL

Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. Programmet för träffen är inte klart ännu, mer
information kommer. Det finns möjlighet att lämna förslag på frågor som du vill ta
upp vid träffen i anmälan.
Tid Fredag 27/9, kl. 9.00-12.00
Plats Medborgarplatsen 25, Göta Arkhuset en trappa ned från bottenplanet
Målgrupp Sjuksköterskor inom HSL-verksamheterna
Anmälan Senast måndag 23/9 på www.forumcarpe.se

3/10 Visuellt stöd - ett gott exempel
Visuellt stöd i mötet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
underlättar och möjliggör förståelsen av sammanhanget och gör kommunikationen
begriplig. Lidingö stads arbets- och studiecoacher har utvecklat ett stöd att använda
i dessa möten. De har utvecklat ett spel som fungerar som ett visuellt stöd för att
bedöma beredskap inför förändring.
Tid Torsdag 3/10, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer inom sysselsättning socialpsykiatri/neuropsykiatri, metod- och verksamhetsutvecklare
Anmälan Senast onsdag 18/9 på www.forumcarpe.se

4/10 Att tillämpa ett barnperspektiv - exemplet
korttidsboende
Välkommen till en förmiddag som handlar om hur tillämpa ett barnperspektiv vid
LSS-handläggning. FOU Södertörn har en helt ny studie som utgått från insatsen
korttidsboende och undersökt just detta. Innehåll för förmiddagen är bland annat
barns delaktighet, LSS-handläggares förutsättningar för att arbeta med ett barnperspektiv och barns behov i relation till andra familjemedlemmarnas behov.
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Tid Fredag 4/10, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Handläggare, verksamhetsutvecklare och chefer från myndighet
Anmälan Senast fredag 20/9 på www.forumcarpe.se

9/10 Social dokumentaion för alla yrkesområden
Syftet med föreläsningen är att du som deltagare ska få grundläggande kunskap i
arbetet med social dokumentation. Föreläsningen har grund i de lagar och direktiv
som styr dokumentationsarbetet och hur processen ser ut från beslut till genomförandeplan. Du får kunskap i att skriva en genomförarplan och att utforma mål, föra
journalanteckningar och att följa upp utförandet.
Tid Onsdag 9/10, kl. 9.00-16.00
Plats Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer
Anmälan Senast onsdag 25/9 på www.forumcarpe.se

9/10 Öppet nätverk Chefer inom socialpsykiatrin
Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter, ha dialog kring aktuella frågor och
sprida goda exempel som finns i länets kommuner och stadsdelsförvaltningar. Innehållet för förmiddagen är ännu inte planerat, men anmäl dig gärna redan nu.
Tid Onsdag 9/10, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer inom socialpsykiatrin
Anmälan Senast onsdag 2/10 på www.forumcarpe.se

11/10 Öppet nätverk Musikskapande verksamheter
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. Vid den här träffen visar Kristoffer Wennerlund
filmen om dagliga verksamheten UNIKA:s musical verksamhet och om arbetet med
deras kommande musical ”Lika Olika”. Efter det diaglog och erfarenhetsutbyte om
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frågor som till exempel hur man kan mötas i personalgruppen, när olika synsätt
krockar som många gånger bygger på okunskap och att vara ensam om sin kompetens och kunskap i en arbetsgrupp. Vad krävs, vilka är utmaningarna?
Tid Fredag 11/10, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare inom musikskapande verksamheter
Anmälan Senast fredag 4/10 på www.forumcarpe.se

14/10 Utmanande beteende
Välkommen till en föreläsning med mål att besvara frågor som: Vad är utmanande
beteende? Vad kan utlösa och vidmakthålla? Hur kan vi ge stöd? Föreläsarna kommer från ett tvärprofessionellt team som är specialiserade på allvarliga utmanande
beteenden och kommer beröra ämnen som tydliggörande pedagogik och anpassat
bemötande. Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med personer som får stöd
i exempelvis gruppbostad eller daglig verksamhet enligt LSS.
Tid Måndag 14/10, kl. 9.00-16.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer
Anmälan Senast måndag 30/9 på www.forumcarpe.se

15/10 Gemensamhetsutrymmen - brukarnas eller
personalens?
Hur används gemensamhetsutrymmen knutna till LSS:s servicebostäder? Bidrar
de till social samvaro? Dana Hagström har skrivit rapporten ”Rum för gemenskap”
på FoU Södertörn och kommer under eftermiddagen lyfta frågor som rör brukares
delaktighet, vad betyder det att arbeta med människor i behov av stöd i fråga om
bemötande och hjälpmedel och vad delaktighet betyder i praktiken.
Tid Tisdag 15/10, kl. 13.00-16.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer inom boende
Anmälan Senast tisdag 1/10 på www.forumcarpe.se
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17/10 Öppet nätverk Chefer inom personlig assistans
Temat är den här gången rekrytering och anställningsformer. Anställningsformer,
PAN & HÖK, hur används det? Det ser olika ut visar tidigare nätverksträffar? Hur är
assistenter rekryterade och vilken anställning blir det tal om är frågor som lyfts?
Frågorna är många fler. SKL (Sveriges kommuner och landsting) medverkar med en
bakgrund utifrån hur lagarna ser ut och anställningsavtalens olikheter samt vad SKL
säger i frågan.
Tid Torsdag 17/10, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer och nyckelpersoner inom personlig assistans, ledsagare, avlösare
Anmälan Senast torsdag 10/10 på www.forumcarpe.se

17/10 Öppet nätverk Arbetsterapeuter inom
daglig verksamhet
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. Programmet för träffen är inte klart ännu, mer

information kommer. Det finns möjlighet att lämna förslag på frågor som du vill ta
upp vid träffen i anmälan.
Tid Torsdag 17/10, kl. 13.00-16.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Arbetsterapeuter inom daglig verksamhet
Anmälan Senast måndag 14/10 på www.forumcarpe.se

18/10 Öppet nätverk Konstskapande verksamheter
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. Kulturverkstan i Sollentuna berättar om kulturprojektet som mynnade ut i en musikal och en vernissage i våras. Ta gärna med
konstföremål eller saker som skapats inom daglig verksamhet för att inspireras och
lära av varandra.
Tid Fredag 18/10, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare inom konstskapande verksamheter
Anmälan Senast fredag 11/10 på www.forumcarpe.se

CHECKLISTAN FÖR VARDAGSLÄRANDE

Checklistan för vardagslärande är ett enkelt verktyg för att hela arbetsplatsen ska få ut mesta möjliga av de kurser/föreläsningar/
seminarium med mera som en eller flera kollegor tar del av.

Så använder du checklistan

• Blanketten innehåller ett antal frågor som hela arbetsgruppen kan diskutera kring innan föreläsningen eller kursen.
• Sedan finns det några frågor som deltagaren på föreläsningen/kursen ska svara på.
• Till sist finns frågor och tips på hur man kan presentera vad man lärt sig för sina kollegor.
Du hittar den på hemsidan i Verktygslådan under Lärande & Vardagsutveckling i toppmenyn.

Mer information och anmälan på forumcarpe.se
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23/10 Öppet nätverk Handläggare

Välkommen till en nätverksträff för dig som är handläggare inom funktionshinderområdet i Stockholms län. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter, ha dialog
kring aktuella frågor och sprida goda exempel som finns i länets kommuner. Innehåll för träffen kommer senare.
Tid Onsdag 23/10, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Handläggare
Anmälan Senast onsdag 16/10 på www.forumcarpe.se

25/10 Konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning - från teori till praktik
Vill du bekanta dig med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? En konvention som tillsammans med LSS och SoL –lagarna innehåller
värden som ska bli verklighet i praktiken. Vill du få tips och inspiration från kollegor
över kommungränserna? Då är du välkommen till det här seminariet.
Tid Fredag 25/10, kl. 9.00-12.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare
Anmälan Senast fredag 11/10 på www.forumcarpe.se

6/11 Neurologiska sjukdomar
En dag som ger kunskaper om nervsystemet och de vanligaste neurologiska sjukdomarna. Dagen kommer att handla om symtom, bakomliggande orsaker, behandling,
specifik omvårdnad, rehabilitering och bemötande. Neurologi omfattar sjukdomar i
hjärna, hjärnstam, ryggmärg och centrala nervsystemet. Det finns hundratals diagnoser, symtom eller funktionsnedsättningar och den medicinska utvecklingen går
snabbt framåt.
Tid Onsdag 6/11, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus C, Stockholm
Målgrupp Personliga assistenter
Anmälan Onsdag 23/10 på www.forumcarpe.se
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7/11 Självbestämmande - ett dilemma i gruppbostad
Kan Kajsa som arbetar på ett LSS-boende låta Pelle som bor där bestämma över sin
vardag? Hur kan Kajsa samtidigt ta ansvar för att Pelle inte far illa? FoU Södertörn
har i samarbete med ett LSS-boende undersökt vad som händer i mötet mellan
personal och boende. De berättar om vardagen vid ett LSS-boende och ett annat
sätt att se på saken.
Tid Torsdag 7/11, kl. 13.00-16.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer inom gruppbostäder
Anmälan Senast torsdag 24/10 på www.forumcarpe.se

13/11 Ät- och sväljsvårigheter
Välkommen till en föreläsning om ät- och sväljsvårigheter, inte alltid lätt att upptäcka och vanligare än man tror. Föreläsningen förklarar hur det går till när vi äter
och sväljer, vilka olika orsaker som finns till ät- och sväljsvårigheter samt vad som
kan hända när det inte fungerar. Under förmiddagen kommer du att få kunskap om
motoriska och sensoriska grundförutsättningar samt funktionsnedsättningar som
påverkar ät- och sväljförmågan samt tecken på ät- och sväljsvårigheter och varningssignaler för felsväljning. Slutligen ett avsnitt om vem som gör bedömning, hur den
görs och vilka åtgärder som kan rekommenderas.
Tid Onsdag 13/11, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare
Anmälan Senast fredag 1/11 på www.forumcarpe.se

14/11 Samtala med barn
Är du intresserad av att utveckla din förmåga att samtala med barn? Barn har rätt
till relevant information, rätt att komma till tals och rätt till inflytande utifrån ålder
och mognad. Thomas Jonsland, utredare på Socialstyrelsen, presenterar de båda
kunskapsstöden Att samtala med barn respektive Bedöma barns mognad för delak-
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tighet. Förmiddagen kommer även innehålla reflektion och dialog i grupper utifrån
kunskapsstöden.
Tid Torsdag 14/11, kl. 9.00-12.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Handläggare och chefer som möter barn med funktionsnedsättning och
medarbetare och chefer i LSS-verksamhet som exempelvis korttidshem, personlig
assistans och korttidstillsyn samt verksamhetsutvecklare
Anmälan Senast torsdag 31/10 på www.forumcarpe.se
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Rekrytering och kompetens har identifierats som en utmaning, både nu och i framtiden. Under den här dagen kommer vi fördjupa oss i temat för att få kunskap, inspiration och utbyta erfarenheter kring en samhällsutmaning som råder i hela landet.
Dagen kommer innehålla prognoser, goda exempel, brukarmedverkan i rekrytering,
dialog och erfarenhetsutbyte.
Mer information och anmälan kommer efter sommaren.
Tid Måndag 18/11, kl. 9.00-15.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Målgruppen för dagen är du som på olika sätt har en roll i utmaningen
att rekrytera och kompetensförsörja LSS-verksamhet, nu och framöver.

19/11 Trygg när döden närmar sig
Hur ser vi att livets slut närmar sig? Och vad är viktigt då? Vad är palliativ vård och
förhållningssätt, och hur funkar det i praktiken? Vilka är de palliativa hörnstenarna
och hur kan vi jobba med dem med personer som omfattas av LSS? Det är några av
de frågor vi tar upp under denna utbildningsdag. Vi kommer också prata om vad du
som personal kan behöva, för att kunna hjälpa och stötta den enskilde och de som
står nära.
Tid Tisdag 19/11, kl. 9.00-16.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer från boendesidan och medarbetare från
HSL-teamen inom LSS
Anmälan Senast tisdag 5/11 på www.forumcarpe.se

19/11 Psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning
Personer med intellektuell funktionsnedsättning riskerar att utveckla psykisk ohälsa
i högre grad än andra. Hur kan vi som arbetar närmast personerna upptäcka att
någon mår dåligt och hur kan vi arbeta förebyggande? Utbildningsdagen ger bland
annat översiktlig kunskap om olika psykiatriska diagnoser och symtom. Vi lyfter
även vikten av samverkan med andra för att kunna stödja på bästa sätt.
Tid Tisdag 19/11, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer
Anmälan Senast tisdag 29/10 på www.forumcarpe.se

20/11 Kompetensombudsträff
En träffplats för dig som i er verksamhet har uppdraget att vara Kompetensombud. Ett tillfälle för erfarenhetsutbyte, dialog och information som hjälper dig i ditt
uppdrag. Innehållet till träffen publiceras senare. Anmäl dig redan nu och skriv in i
anmälan vad du skulle vilja lyfta för ämne eller fråga att utbyta erfarenhet kring och
ha en dialog om det gör att träffen kan förberedas för att passa dina behov i din roll.
Tid Onsdag 20/11, kl. 9.00-12.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Kompetensombud
Anmälan Senast onsdag 6/11 på www.forumcarpe.se

21/11 Autism - fördjupad nivå
Kursen ger dig en fördjupad kunskap om autism och de vanligaste diagnoserna för
psykiatrisk samsjuklighet och vilka konsekvenser det kan leda till. Kursen handlar
också om hur man kan arbeta systematiskt för att förebygga och minska utmanande
beteenden genom att kartlägga behov och ompröva arbetssätt och anpassa miljöer.
Vidare lyfts strategier, metoder och bemötande för att stödja den enskilde på bästa
sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.
Tid Torsdag 21/11, kl. 9.00-16.00
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Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer, förkunskaper krävs
Anmälan Senast tisdag 5/11 på www.forumcarpe.se

22/11 Öppet nätverk Sjuksköterskor inom HSL
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. Innehållet för förmiddagen är ännu inte planerat,
men anmäl dig gärna redan nu. Det finns möjlighet att lämna förslag på frågor som
du vill ta upp vid träffen i anmälan.
Tid Fredag 22/11, kl. 9.00-12.00
Plats Medborgarplatsen 25, Göta Arkhuset, en trappa ned från bottenplanet
Målgrupp Sjuksköterskor anställda inom kommunala HSL-verksamheten
Anmälan Senast tisdag 18/11 på www.forumcarpe.se

4/12 Konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning - från teori till praktik
Tycker du också att det är svårt att veta hur man ska omsätta konventionen i praktiken? Vill du få tips och inspiration från kollegor över kommungränserna? Då är du
välkommen till det här seminariet. Under förmiddagen får ni möjlighet att reflektera
med kollegor i länet kring hur leva upp till intentioner i lagstiftning och konventioner.
Tid Onsdag 4/12, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer och verksamhetsutvecklare på utförarsidan
Anmälan Senast onsdag 20/11 på www.forumcarpe.se

6/12 Öppet nätverk Chefer, samordnare &
MAS:ar inom HSL
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. Innehållet för förmiddagen är ännu inte planerat,
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men anmäl dig gärna redan nu. Det finns möjlighet att lämna förslag på frågor som
du vill ta upp vid träffen i anmälan.
Tid Fredag 6/12, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer, samordnare & MAS:ar inom HSL-organisationerna
Anmälan Senast fredag 29/11 på www.forumcarpe.se

10/12 Vad är intellektuell funktionsnedsättning?
Välkommen till en föreläsning som ger dig grundläggande kunskaper om vad intellektuell funktionsnedsättning är och vad man ska tänka på i bemötande och stöd.
Personer berättar också under dagen utifrån egen erfarenhet om hur det är att leva
med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
Tid Tisdag 10/12, kl. 9.00-16.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare som behöver grundläggande kunskaper om intellektuell
funktionsnedsättning
Anmälan Senast tisdag 26/11 på www.forumcarpe.se

12/12 Öppet nätverk Utbildare vägledare i VIP
I rollen som gruppledare väcks många gånger frågor och känslor som gör att det
finns behov av att träffa andra gruppledare för att reflektera, lära av och med
varandra och utvecklas i rollen. Nätverket har tillkommit genom att flera utbildade
gruppledare i VIP har lyft ett behov av att skapa ett regionalt nätverk med syfte att
dela erfarenheter samt ge stöd och tips till varandra för ett kollegialt lärande.
Tid Torsdag 12/12, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Gruppledare inom VIP
Anmälan Senast torsdag 5/12 på www.forumcarpe.se

13/12 Öppet nätverk Stödpedagoger och chefer
Ett dialogforum för stödpedagoger och chefer för utbyte av erfarenheter och få in-
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spiration av varandra. IInnehållet för förmiddagen är ännu inte planerat, men anmäl
dig gärna redan nu. Det finns möjlighet att lämna förslag på frågor som du vill ta upp
vid träffen i anmälan.
Tid Fredag 13/12, kl. 9.00-12.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Stödpedagoger och ansvariga chefer
Anmälan Senast fredag 29/11 på www.forumcarpe.se
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Letar du efter gymnasie- och högskolekurser?
De poänggivande kurserna för hösten 2019 kan du läsa mer om i
ett eget, separat, kursblad eller i kalendariet på forumets hemsida. Du hittar dem på forumcarpe.se

Delaktighetsmodellen, DMO
Delaktighetsmodellen, DMO, är ett arbetssätt för att stärka den enskildes engagemang och inflytande över sitt liv och sin vardag. Den bygger på dialogsamtal mellan
personer som har någon form av insats (till exempel boende eller sysselsättning)
och medarbetare. För att kunna använda modellen behövs utbildade vägledare som
inte arbetar med den enskilde.

13/9 Informationsträff om Delaktighetsmodellen
Välkommen till en informationsträff för alla som är intresserade av att veta mer om
Delaktighetsmodellen och vad det skulle innebära att gå vidare med att utbilda vägledare. Du kommer bland annat få veta mer om syftet med modellen och hur den
fungerar och vad som krävs av chefer, verksamheter och vägledare för att arbeta
med modellen. Observera att en särskild anmälan behöver göras om man önskar gå
vidare och utbilda vägledare i Delaktighetsmodellen.
Tid Fredag 13/9, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Alla som vill veta mer om Delaktighetsmodellen och vad det skulle innebära att utbilda vägledare i sin verksamhet eller kommun/stadsdel
Anmälan Senast fredag 30/8 på www.forumcarpe.se

20/9 Öppet nätverk Vägledare & chefer i DMO

Välkomna till nätverksträff för vägledare och chefer i kommuner och stadsdelsförvaltningar som har utbildade vägledare i modellen. Syftet denna gång är att tillsam-

mans ta avstamp i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning med ett särskilt fokus på Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i
samhället
Tid Fredag 30/9, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Utbildade vägledare inom Delaktighetsmodellen och deras chefer
Anmälan Senast fredag 13/9 på www.forumcarpe.se

1/10 Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen
Välkommen till utbildning i Delaktighetsmodellen, DMO. Modellen innebär ett
arbetssätt som underlättar dialog mellan personer som tar emot stöd och personal
för att stärka inflytande och delaktighet på gruppnivå. Första och sista tillfället sker
tillsammans med vägledare, vägledares chefer och chefer från de verksamheter där
delaktighetsslingor ska genomföras. Observera att det är viktigt att cheferna är med
för att kunna implementera Delaktighetsmodellen.
Kurskostand på 2000 kronor per vägledare betalas av respektive arbetsgivare
Tid Tisdag 1 oktober kl. 9.00-12.00, tisdag 22 oktober 9.00-16.00, tisdag 12 november kl. 13.00-16.00, fredag 29 november kl. 9.00-12.00, onsdag 11 december kl.
9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer och blivande vägledare
Anmälan Senast onsdag 18/9 på www.forumcarpe.se

