Inbjudan till konferens

__________________________________________________________________________
Är ökat brukarinflytande bara politiskt korrekt eller är det en förutsättning
för att nå bättre kvalité i det samordnande rehabiliteringsarbetet?
Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Enligt kommunernas inventering saknar
hälften av alla personer som har psykisk funktionsnedsättning helt sysselsättning och ännu fler står
utanför arbetsmarknaden. För att vi ska kunna stödja dessa personer och bättre utnyttja våra
gemensamma resurser är samverkan mellan olika aktörer nödvändig. Samtidigt är brukarnas
erfarenheter och kunskaper ofta outnyttjade. Kan ökat brukarinflytande vara nyckeln till framgång
för att öka känslan av delaktighet och minska utanförskapet?

Målgrupp:
Dagen riktar sig till dig som arbetar på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner, och
landsting samt företrädare för brukare och anhöriga som på olika sätt verkar inom området psykisk
ohälsa.

Program:
Se nästa sida.

Plats & tid:



Göteborg den 27 november 2014 på Clarion Hotel Post, kl. 09.00-16.30
Stockholm den 4 december 2014 på Scandic Klara, kl. 09.00-16.30

Anmälan:
Konferensen är kostnadsfri, men anmälan krävs. Lunch, välkomst- och eftermiddagskaffe ingår.
Sista anmälningsdag 13 november 2014.
Du anmäler dig här: https://viaregi.revio.no/AnmalanBrukarkonferens

Välkommen till en intressant dag!

Program
9:00–09:05

Välkommen! Moderator Gabriella Ahlström introducerar dagens program.

09:05-09:35

Kerstin Evelius ämnessakkunnig på Socialdepartementet inleder konferensen.

09:35-10:00 ”Delaktighet nu!” Professionell interaktiv teater med Vardagens Dramatik som
kombinerar beteendevetenskap, teater och framförallt publikens kunskap.
10:00-10:30

Fika

10:30-11:00 " Brukarcoach med utgångspunkt från egen erfarenhet" Gabriella Ahlström leder ett
samtal med Mary-Anne Jakobsson, projektsamordnare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, om
fördelarna med brukarcoach som individuellt stöd.
11:00-12:00 "Metoder för inflytande och ökad delaktighet" Marit Grönberg Eskel från SKL är
socionom med forskarbakgrund. Hon kommer att föreläsa om metoder och perspektiv på hur vi ökar
kvalitén i den samordnande rehabiliteringen med brukaren som främsta kunskapskälla.
12:00-13:00

Lunch

13:00-13:55 ”Delaktighet nu!” Professionell interaktiv teater med Vardagens Dramatik som
kombinerar beteendevetenskap, teater och framförallt publikens kunskap.
13:55-14:45 ”Ni gör skillnad!!” Mikaela Aspelin, Fil. kand. medie- och kommunikationsvetenskap,
föreläsare, skribent och attitydambassadör för (H)järnkoll. Berättar sin historia och om hur stödet
från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan var helt avgörande för hennes väg tillbaka till
heltidsarbete trots svår psykiatrisk problematik.
14:45- 15:15

Fika

15:15-16:15

”Brukarinflytande - Hur skulle jag annars klara mitt jobb?!” Mårten Jansson, NSPH

16:15-16:30 Avslutande diskussion, Gabriella Ahlström summerar dagen tillsammans med
Mårten Jansson, NSPH

Vid frågor
Kontakta: cindy.marttiin@forsakringskassan.se eller monica.sjogerud@forsakringskassan.se

