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31/1 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 Torsdag 31 januari, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer
Anmälan Senast torsdag 17/1 på www.forumcarpe.se

4/2 Gymnasiekurs Pedagogiskt ledarskap (100
gp)
Det professionella förhållningssättet är mycket viktigt i arbetet inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning. Medarbetare ska kunna förhålla sig
till de enskilda, deras närstående samt kollegor på et yrkesmässigt sätt. Genom att

ha kunskaper om vad som sker i grupper och vid möten med andra människor, kan
medarbetare se både den egna och andras roll i sammanhangen. Kursen ger dig
praktisk och teoretisk kunskap om olika typer av ledarskap. Du får också kunskap
om vilken betydelse ledaren har för att inspirera och motivera till deltagande och
delaktighet inom yrkesområdet. Ett mål med kursen är att ge kunskaper om grupper
och grupprocesser och hur detta påverkar ledaren, individen och gruppen.
Kurskostnaden på 3 500 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Startar måndag 4/2 kl. 13.00 – 16.00 samt tisdag 5/2 kl. 08.30 – 15.30. Övriga
kurstillfällen är tisdagar kl. 08.30 – 15.30.
Plats Lernia Utbildning Ab , Trekantsvägen 1, Liljeholmen
Målgrupp Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom
funktionshinderområdet, men har erfarenhet av yrket
Anmälan Senast måndag 21/1 på www.forumcarpe.se

6/2 Gymnasiekurs Samhällsbaserad psykiatri
(100 gp)
Kursen Samhällsbaserad psykiatri syftar bland annat till att du ska utveckla din
förmåga och kunskap att kommunicera och möta brukare och närstående med ett
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respektfullt förhållningssätt präglat av empati, samt att reflektera över ditt eget
förhållningssätt i mötet. Du ska också erhålla kunskaper om vilka stödåtgärder som
finns att tillgå inom kommun och landsting i arbetet med brukare som är i behov av
återhämtning.
Kurskostnaden på 3 500 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Startar onsdag 6/2 kl. 13.00 – 16.00 samt torsdag 7/2 kl. 08.30 – 15.30. Övriga
kurstillfällen är torsdagar kl. 08.30 – 15.30.
Plats Lernia Utbildning Ab , Trekantsvägen 1, Liljeholmen
Målgrupp Kursen vänder sig till stödassistenter, vårdare, boendestödjare med flera
som arbetar främst inom socialpsykiatrin. Du bör ha någon form av grundläggande
utbildning för yrket och ha läst Psykiatri 1.
Anmälan Senast måndag 21/1 på www.forumcarpe.se

7/2 Nätverksträff Utbildare i VIP
För dig som är utbildad gruppledare i VIP (Viktig Intressant Person). 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 7/2, kl. 9.00-12.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp För dig som är utbildad och certifierad gruppledare i VIP (Viktig Intressant Person)
Anmälan Senast torsdag 31/1 på www.forumcarpe.se

8/2 Nätverksträff Chefer inom socialpsykiatrin
Välkommen till en nätverksträff för dig som är chef i verksamhet inom socialpsykiatri. Vid denna nätverksträff medverkar Sofia von Malortie från Socialstyrelsen och
Louise Kimby från Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting. De
kommer att presentera delar ur de reviderade nationella riktlinjerna för schizofreni
och schizofreniliknande tillstånd samt det nationella Vård- och insatsprogrammet
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för schizofreni som är under framtagande.
Tid Fredag 8/2, kl. 9.00-12.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer inom socialpsykiatrin
Anmälan Senast fredag 1/2 på www.forumcarpe.se

13/2 Nätverksträff Verksamhetsutvecklare
Vid denna nätverksträff så kommer Kristoffer Willstedt, kvalitetsutvecklare i Solna
stad, att beskriva deras utvecklingsarbete som skett med utgångspunkt från föregående års brukarundersökning. Han kommer bland annat berätta om hur de tagit sig
an uppgiften med att hitta vägar för träffsäkra åtgärder, trots en del utmaningar på
vägen.
Tid Onsdag 13/2, kl.9.00-12.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Verksamhetsutvecklare eller motsvarande funktion inom funktionshinderområdet
Anmälan Senast onsdag 6/2 på www.forumcarpe.se

14/2 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 Torsdag 14/2, kl. 13.00-16.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer på boenden
Anmälan Senast fredag 1/2 på www.forumcarpe.se
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15/2 Nätverksträff Sjuksköterskor inom HSL
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. Innehållet inte planerat än. Program kommer
senare forumcarpe.se. Det finns möjlighet att ta upp frågor i anmälan som ni önskar
lyfta vid träffen.
Tid Fredag 15/2, kl. 9.00-12.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Sjuksköterskor anställda inom den kommunala HSL-verksamheten
Anmälan Senast måndag 11/2 på www.forumcarpe.se

19/2 Nätverksträff Arbetsterapeuter inom HSL
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. Innehållet inte planerat än. Program kommer
senare forumcarpe.se. Det finns möjlighet att ta upp frågor i anmälan som ni önskar
lyfta vid träffen.
Tid Tisdag 19/2, kl. 13.00-16.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Arbetsterapeuter anställda inom den kommunala HSL-verksamheten
Anmälan Senast fredag 15/2 på www.forumcarpe.se

20/2 Visuellt stöd i mötet med personer som har
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - ett gott
exempel
Fredrik Lindlå, arbets- och studiecoach, från Lidingö stad kommer och berättar om
hur de arbetar med att tillgängliggöra information, material och metoder till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De beskriver hur de arbetar med
att bedöma personers beredskap inför förändringar i livet och hur man kan arbeta
för att stärka personers egenmakt och utjämna maktbalansen personal och den
som tar emot stöd.
Tid Onsdag 20/2, kl. 9.00-12.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer inom socialpsykiatri/neuropsykiatri, metodoch verksamhetsutvecklare
Anmälan Senast onsdag 6/2 på www.forumcarpe.se

21/2 Självbestämmande - ett dilemma i gruppbostäder
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
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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 21/2, kl.13.00-16.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer inom gruppbostäder
Anmälan Senast torsdag 7/2 på www.forumcarpe.se

22/2 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 möjligjeter när det ska läras nytt och synliggöra
vilken kompetens som finns och vilken som behövs. Föreläsning och tips varvas med
erfarenhetsutbyte och dialog.
Tid Fredag 22/2, kl. 9.00-16.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Nya kompetensombud
Anmälan Senast fredag 15/2 på www.forumcarpe.se

5/3 Gymnasiekurs Specialpedagogik 1 (100 gp)
Kursen ger grundläggande kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Kursen ger även kunskaper om samhällets olika insatser för människor
med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument, för att i olika situationer skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för
människor med funktionsnedsättning. Kommunikationens betydelse och samtalsmetodik behandlas i kursen där tyngdpunkten ligger på alternativ kompletterande
kommunikation. Kursen innehåller även en genomgång av kognitiva hjälpmedel,
kommunikativa hjälpmedel, förflyttningshjälpmedel och taktila hjälpmedel.
Kurskostnaden på 3 500 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Startar tisdag 5/3 kl. 13.00 – 16.00 samt onsdag 6/3 kl. 08.30 – 15.30. Övriga
kurstillfällen är onsdagar kl. 08.30 – 15.30.
Plats Lernia Utbildning Ab , Trekantsvägen 1, Liljeholmen
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Målgrupp Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom
funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket.
Anmälan Senast fredag 8/2 på www.forumcarpe.se

5/3 Nätverksträff HSL-chefer och samordnare
samt kommunernas MAS:ar
Vid nätverksträffen den 6 december 2018 påbörjades en diskussion om att göra en
skrivelse till StorSthlm kring uppdraget i den kommunala HSL-verksamheten i Stockholms län, som övergick till kommunerna i oktober 2015. Nätverket önskar lyfta hur
man kan främja till en jämlik vård för alla medborgare. Vad läggs i begreppet jämlik
vård. Inför att bilda en arbetsgrupp och påbörja skrivelsen ägnas denna träff åt att
identifiera hur HSL-teamen är organiserade.
Tid Tisdag 5/3, kl. 9.00-12.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL-organisationerna
Anmälan Senast tisdag 26/2 på www.forumcarpe.se

7/3 Nätverksträff Chefer inom personlig assistans
Temat för träffen är arbetsmiljö och självbestämmande, vilket beslutades vid förra
träffen. Förmiddagen inleds med att Sara Erlandsson, forskare vid Institutionen för
socialt arbete vid Stockholms universitet, berättar om det forskningsprojekt som
just nu pågår där man undersöker hur bland annat anställda inom personlig assistans upplever sitt arbete. Vad är positivt i jobbet och vad är påfrestande? Och hur
skiljer det sig från andra yrken? Detta kommer också bli utgångspunkten för förmiddagens efterföljande dialog kring självbestämmande.
Tid Torsdag 7/3, kl. 9.00-12.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer och nyckelpersoner inom personlig assistans, ledsagare och
avlösare
Anmälan Senast torsdag 28/2 på www.forumcarpe.se
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7/3 Autism och neuropsykiatri - grundläggande nivå
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 7/3 och tisdag 2/4, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer
Anmälan Senast fredag 8/2 på www.forumcarpe.se

7/3 Nätverksträff Fysioterapeuter/sjukgymnaster
inom HSL
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. Innehållet inte planerat än. Program kommer
senare forumcarpe.se. Det finns möjlighet att ta upp frågor i anmälan som ni önskar
lyfta vid träffen.
Tid Torsdag 7/3, kl. 13.00-16.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Fysioterapeuter/sjukgymnaster anställda inom den kommunala
HSL-verksamheten
Anmälan Senast måndag 4/3 på www.forumcarpe.se

8/3 Nätverksträff Musikskapande verksamheter
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte, spridande av goda exempel och en möjlighet
att få inspireras och lära av varandra. Kristoffer Wennerlund visar filmen om dagliga
verksamheten UNIKA:s musikalverksamhet och om arbetet med deras kommande musikal ”Lika Olika” som har premiär på Cirkus den 15 oktober 2019. Jeanette
Leinonen från Sigtuna delar med sig av sitt arbete med körverksamheten som hon
leder.
Tid Fredag 8/3, kl. 9.00-12.00
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Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare inom musikskapande verksamheter
Anmälan Senast måndag 4/3 på www.forumcarpe.se

11/3 Gymnasiekurs Socialpedagogik 1 (100 gp)
Inom socialpedagogik betonas omsorgen för personerna som är i behov av stöd
och service från samhället. Du får kunskap i empatins betydelse i relationen mellan den som ger stöd och den som tar emot. Att visa omsorg innebär att man utför
uppgifter med en känsla av förståelse, inlevelse och engagemang. Hur dessa arbetsuppgifter ska utföras beror på varje enskild individs förmåga, behov och önskemål.
Ibland kan det handla om att ge ”full service”, men det kan också handla om att ”stå
med händerna bakom ryggen”. Du får också bland annat kunskap om samhällsutvecklingens påverkan, utanförskapets problematik utifrån människors livssituationer, samt hur dessa påverkas av sociala, kulturella, kognitiva, fysiska och psykiska
begränsningar.
Kurskostnaden på 3 500 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Startar måndag 11/3 kl. 13.00 – 16.00 samt tisdag 12/3 kl. 08.30 – 15.30. Övriga kurstillfällen är tisdagar kl. 08.30 – 15.30.
Plats Lernia Utbildning Ab , Trekantsvägen 1, Liljeholmen
Målgrupp Kursen vänder sig till dig som arbetar inom LSS och socialpsykiatrin och
har grundläggande baskunskaper för yrket men som behöver en fördjupad förståelse för hur människan samspelar med omgivningen och vad som har betydelse för
stödet.
Anmälan Senast fredag 22/2 på www.forumcarpe.se

14/3 Nätverksträff Handläggare
Vid föregående träff lyfte nätverket en önskan om att diskutera olika LSS-insatser
kollegor och kommuner emellan, främst kring bedömning av timmar som till exempel ledsagarservice. Vilka riktlinjer finns kring detta i kommunerna? Den här träffen
pratar vi bland annat om bedömning av timmar av ledsagarservice enligt LSS § 9.3,
vilka riktlinjer finns som stöd i bedömningen? Hur hanteras beslut om omkostnader? Vi kommer också hålla en dialog om boende med särskild service för barn och
ungdom och boende med särskild service för vuxna.
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Tid Torsdag 14/3, kl. 9.00-12.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Handläggare
Anmälan Senast torsdag 7/3 på www.forumcarpe.se

19/3 Uppdrag & yrkesroll Boende
Hamnar du någon gång i situationer eller funderingar i ditt arbete där du undrar
vad du bör göra och vad som är professionellt? Eller hamnar du aldrig där? Behov,
önskningar, relationer och makt är exempel på faktorer som påverkar och som man
måste förhålla sig till i sin yrkesroll. Kan man genomföra sitt uppdrag och fylla sin
yrkesroll utan att reflektera kring faktorer som dessa? Vill du veta mer om ett material som kan användas för att reflektera över ditt uppdrag och din yrkesroll, vill du
påbörja en dialog och en reflektion med kollegor över kommungränserna? Då kan
detta seminarium vara något för dig.
Tid Tisdag 19/3, kl. 9.00-12.00

Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer inom boende
Anmälan Senast tisdag 12/3 på www.forumcarpe.se

20/3 Social dokumentation - för alla yrkesområden
Syftet med föreläsningen är att du som deltagare ska få grundläggande kunskap i
arbetet med social dokumentation. Föreläsningen utgår ifrån i de lagar och direktiv
som styr dokumentationsarbetet och hur processen ser ut från beslut till genomförandeplan. Du får kunskap i att skriva en genomförandeplan och att utforma mål,
föra journalanteckningar och att följa upp utförandet.
Tid Onsdag 20/3, kl. 9.00-16.00
Plats Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer inom alla verksamheter
Anmälan Senast fredag 1/3 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.

Hitta mer material på forumcarpe.se
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22/3 Nätverksträff Konstskapande verksamheter
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. Denna träff pratar vi bland annat om hur kan man
hantera olika synsätt mellan kollegor i arbetsgruppen? Hur kan vi arbeta över gränserna mellan konst och musik? Kan vi ta hjälp av varandras kompetenser mellan
kommuner och stadsdelsförvaltningar? Ta gärna med er skapelser som görs/tillverkas i era verksamheter för att inspirera och lära av varandra.
Tid Fredag 22/3, kl. 9.00-12.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare inom konstskapande verksamheter
Anmälan Senast tisdag 19/3 på www.forumcarpe.se

26/3 Reflektion - ett arbetsplatslärande verktyg
Vad är reflektion och hur går det till när vi reflekterar? Vilka vinster och möjligheter
finns det med reflektion och vilka förutsättningar behövs för att komma igång med
reflektion på arbetsplatsen? Reflektion på arbetet har visat sig vara både uppskattad och ändamålsenlig för att uppnå lärande, insikt och förändring. I reflektionen
kan personalens kreativa idéer och erfarenheter tas tillvara.
Tid TIsdag 26/3, kl. 9.00-16.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Kompetensombud, CKA & chefer
Anmälan Senast tisdag 12/3 på www.forumcarpe.se

29/3 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 Fredag 29/3, kl. 9.00-16.00
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Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, Stockholm
Målgrupp Handläggare inom LSS och socialpsykiatri
Anmälan Senast fredag 15/3 på www.forumcarpe.se

2/4 Högskolekurs Professionella samtal - att
möta vuxna personer med funktionsnedsättning
(7,5 hp)
Samtal och möten kräver ett professionellt förhållningssätt med förmåga att visa
empati, respekt och lyhördhet. Hit räknas också till exempel förmåga att möta
människor i kris och kunna hantera motstridiga intressen. Kursen kommer att beröra tre av de sju kunskapsområden som beskrivs i de allmänna råden; funktionshinder och dess konsekvenser, samtal och relationer samt samverkan och samordning.
Under kursen kommer du även få kunskaper i AKK (Alternativ och kompletterande
kommunikation), MI (Motiverande samtal), ochLågaffektivt bemötande.
Tid Start 2 april samt 7 tillfällen till under våren och hösten
Plats Ersta Sköndal Bräcke högskola, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm
Målgrupp LSS-handläggare/biståndshandläggare inom området stöd till personer
med funktionsnedsättning
Anmälan Senast tisdag 12/3 på www.forumcarpe.se

4/4 Nätverksträff Arbetsterapeuter inom daglig
verksamhet och sysselsättning
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. Innehållet inte planerat än. Program kommer
senare forumcarpe.se. Det finns möjlighet att ta upp frågor i anmälan som ni önskar
lyfta vid träffen.
Tid Torsdag 4/4, kl. 13.00-16.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Arbetsterapeuter som är anställda inom daglig verksamhet
Anmälan Senast måndag 1/4 på www.forumcarpe.se
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9/4 Uppdrag & yrkesroll Personlig assistans
Hamnar du någon gång i situationer eller funderingar i ditt arbete där du undrar
vad du bör göra och vad som är professionellt? Eller hamnar du aldrig där? Är det
professionellt? Behov, önskningar, relationer och makt är exempel på faktorer som
påverkar och som man måste förhålla sig till i sin yrkesroll. Kan man genomföra sitt
uppdrag och fylla sin yrkesroll utan att reflektera kring faktorer som dessa? Vill du
veta mer om ett material som kan användas för att reflektera över ditt uppdrag och
din yrkesroll, vill du påbörja en dialog och en reflektion med kollegor över kommungränserna? Då kan detta seminarium vara något för dig.
Tid Tisdag 9/4, kl. 9.00-12.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer inom personlig assistans
Anmälan Senast tisdag 2/4 på www.forumcarpe.se

9/4 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 Tisdag 9/4 på www.forumcarpe.se
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer inom LSS-verksamhet. Kursen bygger på att deltagaren har gått grundkurs om autism eller har motsvarande kunskaper
Anmälan Senast tisdag 12/3 på www.forumcarpe.se

24/4 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
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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 24/4, 9.00-12.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare
Anmälan Senast onsdag 3/4 på www.forumcarpe.se

7/5 Utmanande beteende - förstå, förebygga och
bemöta
Välkommen till en föreläsning med mål att besvara frågor som: Vad är utmanande
beteende? Vad kan utlösa och vidmakthålla? Hur kan vi ge stöd?
Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med personer som har behov av stöd i
form av t. ex. gruppbostad eller daglig verksamhet. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och ofta autism.
Föreläsare från ett tvärprofessionellt team som är specialiserade på allvarliga utmanande beteenden kommer under dagen bland annat beröra ämnen som tydliggörande pedagogik, anpassat bemötande och positivt beteendestöd.
Tid Tisdag 7/5, kl. 9.00-16.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer
Anmälan Senast tisdag 16/4 på www.forumcarpe.se

9/5 Konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning
Tycker du också att det här 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. Mänskliga rättigheter innebär att alla
människor är födda fria och har lika värde och rättigheter. Hur fungerar det för
personer med funktionsnedsättning i våra verksamheter ? Hur stödjer vi till full
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delaktighet i praktiken? Vad betyder jämlikhet i levnadsvillkor ? Under förmiddagen
får ni möjlighet att reflektera med kollegor i länet kring hur leva upp till intentioner i
lagstiftning och konventioner.
Tid Torsdag 9/5, kl. 9.00-12.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer och verksamhetsutvecklare utförare
Anmälan Senast torsdag 18/4 på www.forumcarpe.se

10/5 Nätverksträff Utbildare 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 eller frågor att lyfta i nätverket.
Tid Fredag 10/5, kl. 9.00-12.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp För dig som är utbildad och certifierad gruppledare i VIP (Viktig Intressant Person)
Anmälan Senast fredag 3/5 på www.forumcarpe.se

16/5 Uppdrag & yrkesroll Socialpsykiatri
Hamnar du någon gång i situationer eller funderingar i ditt arbete där du undrar vad
du bör göra? Situationer eller funderingar om vad som är professionellt? Eller hamnar du aldrig där? Är det professionellt? Behov, önskningar, relationer och makt är
exempel på faktorer som påverkar och som man måste förhålla sig till i sin yrkesroll.
Kan man genomföra sitt uppdrag & fylla sin yrkesroll utan att reflektera kring faktorer som dessa? Vill du veta mer om ett material som kan användas för att reflektera
över ditt uppdrag & din yrkesroll, vill du påbörja en dialog och en reflektion med
kollegor över kommungränserna? Då kan detta seminarium vara något för dig.
Tid Torsdag 16/5, kl. 9.00-12.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm

kursblad våren 2019
Målgrupp Medarbetare och chefer inom socialpsykiatri
Anmälan Senast torsdag 9/5 på www.forumcarpe.se

21/5 Boendestöd på papper - boendestöd i praktiken
Välkommen till en förmiddag där vi fokuserar på insatsen boendestöd – från beslut
till utförande. FoU Södertörn har i sin studie ”Boendestöd på papper- boendestöd
i praktiken” intervjuat handläggare och boendestödjare i 5 kommuner om hur beslutsprocessen går till och om av avsikten med boendestöd. Under förmiddagen får
vi ta del av resultatet och får också kunskap om annan forskning på området. Under
seminariet delar Nykvarns kommun med sig av hur de arbetar med boendestöd.
De har utvecklat en kartläggningsmetod för att fånga behov och förmågor hos den
enskilde som underlag för att tydliggöra uppdraget
Tid Tisdag 21/5, 9.00-12.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Handläggare/socialsekreterare som handlägger boendestöd samt chefer
inom socialpsykiatri, boendestödjare och chefer inom socialpsykiatri
Anmälan Senast onsdag 8/5 på www.forumcarpe.se

28/5 Nätverksträff HSL-chefer och samordnare
samt kommunernas MAS:ar
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. Innehållet inte planerat än. Program kommer
senare forumcarpe.se. Det finns möjlighet att ta upp frågor i anmälan som ni önskar
lyfta vid träffen.
Tid Tisdag 28/5, kl. 9.00-12.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL-organisationerna
Anmälan Senast tisdag 21/5 på www.forumcarpe.se
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Delaktighetsmodellen, DMO
Vad är delaktighetsmodellen?
DMO, Delaktighetsmodellen, 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.
Blir du nyfiken och vill veta mer om modellen? Håll utkik i kalendariet på Forum
Carpes hemsida efter höstens informationsträff! Då får du lära känna modellen och
veta hur det går till när man utbildar sig till vägledare.
Tills dess kan du läsa mer om modellen på www.delaktighetsmodellen.se

DMO i Forum Carpe 2019
Under 2019 erbjuds inga nya kurser kring Delaktighetsmodellen, årets fokus kring
DMO är istället förankring. Har ni investerat i DMO och utbildat vägledare? Använder ni dessa resurser? Har det varit svårt att få igång arbetet eller har det kanske
varit lätt? Kan ni inspirera andra?
Ta hand om er satsning, kom på nätverksträffarna som erbjuds under året som stöd,
inspiration och lärande för att förvalta och förankra ert arbete kring DMO!
Den 11 april, erbjuds en regional nätverksträff till chefer och samordnare som på
olika vis är involverade i DMO i sin kommun. Till hösten erbjuds en regional nätverksträff till utbildade vägledare i DMO samt en informationsträff för dig som vill veta
mer om modellen och som vill utbilda sig till vägledare år 2020.

Välkomna till en ny
vår med Forum Carpe!
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