Inbjudan till

Socialtjänst idag och framåt!
Delaktighet, medverkan och inflytande!
Hur får vi till det?
Nationell konferens 17–18 april 2018, Kalmar

Anmäl senast den 10 mars 2018
Arrangörer:
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18.00–20.00. Måndag kväll 16/4 Tillfälle till mingel, Kalmar läns museum
Lätt förtäring med alkoholfri dryck, kaffe/te. Entré till Kalmar läns museum ingår.
Pris: 120 kr, betalas på plats till länsmuseet.

Program tisdag 17 april
09.00–10.00

Registrering och fika

10.00

Välkomsthälsning och praktisk information

10.30

Plenarföreläsning: From the margins of society to citizens: Integration Journeys of young
people in Kenya, Uganda, Thailand and Sweden, (in english/på engelska).
Wanjiku Kaime Atterhög, PhD, Uppsala University and House of Plenty Foundation.
Wanjiku is the founder of House of Plenty (HOPE) rehabilitation group home and HOPEVocational Training Institute (HOPE-VTI) for vulnerable children and youth in Kenya. HOPE is a
non-governmental organisation based in Nakuru, Kenya. It all started in 1997 when Wanjiku
conducted her field research for her doctoral studies on street children and their caregivers in
Kenya and established a rehabilitation group home together with the children involved in her
research. In 2012, the House of Plenty expanded to include a vocational training institute and in
2014, a second vocational institute started in Uganda. Both institutes are sponsored by DGC, a
Swedish internet service provider. http://www.houseofplenty.se

11.30

Arabisk dans med ungdomar från Fryshuset i Kalmar län

11.40

Plenarföreläsning: e-lärande – resurser för stöd till anhöriga, frivilliga och personal.
Elizabeth Hanson, FoU-ledare och professor, Lennart Magnusson, verksamhetschef och docent.
Båda från Nka och Linnéuniversitetet.
Den digitala utvecklingen erbjuder många möjligheter. Under presentationen kommer trender
nationellt och internationellt att presenteras. Olika former av e-lärande som webbkurser,
webbinarier, stödgrupper på nätet och appar kommer att demonstreras. Vidare kommer
utmaningarna med digitalisering att behandlas och diskuteras.

12.30–13.45

Lunch

13.45–14.25

Parallella Seminarium A1–A6 – presentation sid 4

14.35–15.15

Parallella Seminarium B1–B5 – presentation sid 5

15.15–15.45

Fika

15.45–16.25

Parallella Seminarium C1–C5 – presentation sid 6

18.00. Tisdag 17/4. Konferensmiddag, Glasverandan, Kalmarsalen
Maten serveras av Änglamat till självkostnadspris 300 kronor exklusive dryck. Priset är exklusive moms.
Meny: Örtmarinerad lammrostbiff serveras med potatismuffins
Vegetariskt alternativ: Änglamats rotsaksbiff med frön och lokala rotsaker serveras med het salsa,
basilikacreme, potatiskaka och primörer
Efterrätt: Mangosoppa med kardemumma och yogurth serveras med limemarinerade jordgubbar
samt citronmeliss
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Program onsdag 18 april
08.00–08.40

Parallella Seminarium D1–D6 – presentation sid 7

08.50–09.30

Parallella seminarium E1–E6 presentation sid 8

09.30–10.00

Fika

10.00–10.50

Plenarföreläsning: Delaktighet, medverkan och inflytande ur ett etiskt perspektiv.
Lars Sandman professor i etik Högskolan i Borås.
Delaktighet, medverkan och inflytande har blivit allt viktigare i dagens omsorg och stöds av
centrala etiska värden och normer. Samtidigt ger det också upphov till olika etiska frågeställningar som vi måste förhålla oss till. Det kan handla om var gränserna för delaktighet ska gå,
hur man ska hantera de fall när personer som har bristande beslutsförmåga är omsorgstagare,
eller hur man ska hantera situationer när delaktighet och inflytande är resurskrävande. Den
etiska grunden för delaktighet medverkan och inflytande samt de etiska frågeställningar det
ger upphov till berörs i föreläsningen.

11.10–12.00

Plenarföreläsning: ”Social Impact Bond” – ett socialt utfallskontrakt.
Tomas Bokström, projektledare sociala investeringar, SKL, Petra Blom Andersson, projektledare
Team Nystart, Norrköpings kommun och Pontus Andersson, projektledare, Health Navigator
Intresset för nya modeller för att genomföra sociala investeringar ökar och 2016 lanserades
Sveriges första variant av den internationellt prövade modellen ”Social Impact Bond” – ett
socialt utfallskontrakt. Det sociala utfallskontraktet syftar till att uppnå förbättrade skolresultat
och minskad risk för återplacering för HVB- och SiS-placerade barn och unga i Norrköpings
kommun genom en innovativ insats. Hör projektledaren för insatsen berätta hur ett multidisiplinärt team arbetar med individen i centrum, och med delaktighet och medskapande som
bärande element. Hör också representanter från de organisationer som stödjer insatsgenomförandet berätta om hur modellen med socialt utfallskontrakt är ett verktyg för att bedriva
utvecklingsarbete inom offentlig sektor.

12.00–13.30

Lunch

13.30–14.10

Parallella Seminarium F1–F6 – presentation sid 9

14.20

Sammanfattning, avslutning och tack!
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Presentation av seminarier 17 april
Parallella seminarium 13.45–14.25

A1

Tidsresa. OBS! seminariet pågår 13.45–16.20.

A2

Together – ett samarbete/partnerskap mellan Nybro kommun och Fryshuset
Karim Zerkane, Karolina Jerner, Fryshuset  och Ulrika Lorentzon, Nybro Kommun. Målet med partnerskapet är att nå unga nyanlända, 18–21 år som riskerar att hamna i utanförskap. Vi vill genom anställda områdescoacher bidra till att ungdomarna blir delaktiga i att finna sina egna mål för livet och att
vara föredömen i mötet med andra, samt utveckla bygden. Rätt personer på rätt plats är en oehört
viktig del i arbetet och strategi. Projektet kommer att spridas nationellt med hjälp av Wallenbergstiftelsen, då projektets socioekonomiska effekter är påtagliga.

A3

Försörjningsstöd som e-tjänst
Eleonore Schlyter Trelleborgs kommun. Medborgarna ställer allt större krav på service och tillgänglighet idag. Trelleborgs kommun möter dessa behov genom att erbjuda en e-tjänst för ansökan om
försörjningsstöd. Den digitala ansökan är integrerad med verksamhetssystemet och är ett verktyg för
att kunna fatta snabba och rättssäkra beslut.

A4

Blandade lärande nätverk
Lena Gustavsson Nationellt kompetenscentrum anhörig (Nka), Blandade lärande nätverk är en metod
för att lära av varandra över verksamhetsgränser, yrkes- och intresseområden. Lena Gustavsson berättar om erfarenheter från nätverk som arbetat för att säkerställa information, råd och stöd till barn
som anhöriga som lever i miljöer av psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk av alkohol eller
annat beroendeframkallande medel.

A5

Familjeorienterat arbetssätt
Peter Hagberg, Implementeringsverket. I en familj där det finns vuxna med beroende behövs vård och
stöd både för den beroende, anhörig och barn och i det senare fallet i föräldraskapet. Peter Hagbergs
seminarium handlar om hur man kan göra för att utveckla familjeorienterade arbetssätt – och varför
det behövs. Föreläsningen tar upp ämnen som familjeperspektiv, samverkan och implementering
genom delaktighet och inflytande.

A6

Demand for Sexual Exploitation in Europe (DESIrE)
Moderator: Wanjiku Kaime Atterhög, PhD, Uppsala University and House of Plenty Foundation.
DESIrE is an EU-funded research project being carried out in Sweden, Poland, Croatia and the Netherlands in 2017 and 2018 and aims to strengthen the fight against Trafficking in Human Beings
(THB) by equipping stakeholders with up-to-date knowledge on how THB for sexual exploitation can
be reduced as a means of prevention. It is recognised that policies on sex work might impact on the
prevalence, prosecution, identification and demand for sex work and/or THB. The concept of demand
is seen as a demand for cheap, unprotected labour and services provided often by exploited and
trafficked persons in countries of destination. In the EU, different approaches to sex work coexist,
each with national particularities; thus the particular focus on 4 approaches in 4 countries. Dr Wanjiku
Kaime-Atterhög leads the team that will be undertaking this project in Sweden and will present the
project results so far.

Länsmuseet i Kalmar län genomför en tidsresa med konferensens tema om delaktighet, medverkan
och inflytande parallellt med eftermiddagens seminarier. Konferensdeltagarna blir deltagare på ett
föreningsmöte vid Fattigvårdsstyrelsen där olika dilemman tas upp och där rollkort delades ut till deltagarna innan. Diskussionen som uppstår vävs in i ett rollspel där personal från museet leder rollspelet. Det kommer finnas aktiviteter och uppgifter att lösa under rollspelet och självklart innefattar det
fika.
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Parallella seminarium 14.35–15.15

B1

Ekonomiska bekymmer och skulder – hinder för delaktighet, medverkan och inflytande
Lisbeth Sandvall Linneuniversitetet seminarium handlar om att; Pengars roll i människors liv har en
undanskymd roll inom socialt arbete där fokus mer inriktas på behandlingsinsatser.  Detta trots att de
flesta har att förhålla sig till pengar och privatekonomi. Forskning visar hur ekonomiska problem och
skulder kan få allvarliga konsekvenser, till exempel hälsomässigt och socialt. Skam och skuldkänslor
kan bidra till isolering och att inte känna sig delaktig i samhället. Utvecklingen ställer dessutom ökat
krav på tillgång till mobil och dator. Anställda inom det sociala fältet kan genom medvetenhet och
kunskap ha stor betydelse att förebygga problem. Presentationen kommer att ta upp forskning om
ekonomiska problem, skulder och skuldsanering med koppling till socialtjänstens behov för att möta
människor i olika åldrar och med olika behov relaterat till delaktighet, medverkan och inflytande över
livssituation, socialt nätverk och samhälle.

B2

Den urbana normen styr
Lotta Svensson Uppsala universitet och FoU Hälsingland och Lotti Jilsmo Västervik pratar kring sin
forskning om hur den urbana normen gör att unga som vill bo kvar i sin hemkommun blir negligerade
eller sedda som oambitiösa. Hur blir det för de unga, och våra bygder, om inte de unga blir delaktiga i
utvecklingen?

B3

Vad tycker anhöriga är kvalitet i äldreomsorgen?
Elizabeth Hanson och Lennart Magnusson Nka och Linnéuniversitetet, berättar om sina studier kring
vad anhöriga tycker är kvalitet i äldreomsorgen.
Trygghet, tillhörighet, delaktighet och att bli sedd som en samverkanspart är grundläggande för vad
som anhöriga ser som kvalitet i äldreomsorgen. Det är resultaten av en kunskapsgenomgång och
hearing med anhöriga, anhörig- och patientorganisationer, personal, chefer och politiker som Nka
genomfört som en del i den nationella kvalitetsplanen för äldreområdet. Under seminariet kommer
dessa begrepp att utvecklas och diskuteras.

B4

Välfärdsteknik med inriktning mot IKT
Anette Lundgren och Ann-Britt Nordqvist, Fyrbodal, presenterar ett utvecklings- och forskningsprojekt där syftet är att via samordnare stödja och utveckla personalens kunskap och handhavande kring
välfärdsteknik för personer med funktionsnedsättningar för att därigenom främja dessas delaktighet
och självständighet.    

B5

När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden
Maria Blad och Katarina Harström, Bräcke diakoni berättar om ett studiecirkelmaterial som de varit
med att arbeta fram. Studiecirkeln är ett sätt för föräldrar, till vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, att närma sig frågan om framtiden, där de inte längre finns med. Föräldrarna tar ett stort
omsorgsansvar trots stöd från samhället och känner oro för vad som händer när de inte längre är
med.
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Parallella seminarium 15.45–16.25

C1

Anhörigas berättelser
Ritva Gough, Nka, arbetar med en litteraturstudie om anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Personer med sjukdom eller funktionsnedsättning och deras anhöriga skildrar sitt liv: sjukdomshistoria (patografi) har under senare hälften av 1900-talet blivit en rik litterär genre och motvikt
till de professionella berättelserna – journalerna. De anhöriga och individen själv kan ge oss insikt om
hur det är att drabbas och leva med allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning i dödens skugga.

C2

”Inte utan min padda”
Ann-Christine Larsson och Marianne Carlberg, Testmiljö Norrköping,  Testmiljö Norrköping har provat
olika IKT-produkter tillsammans med äldre (80+). Vi såg ett stort behov hos målgruppen av utbildning
för att kunna testa olika applikationer. Att bli ”digital” har gett mycket mer som vi vill dela med oss
av, t.ex. en ökad social delaktighet. Vi vill också berätta om våra erfarenheter av att involvera äldre i
produktutveckling.

C3

Utvecklingsrådet – en del av den regionala stödstrukturen i Kalmar län
Utvecklingsrådet består av brukare, patienter och närstående. De berättar om hur de deltar i olika
utvecklings- och ledningssammanhang för att utveckla stöd, vård och omsorg i Kalmar län. Representanterna är personer med egen erfarenhet av att behöva stöd, vård eller omsorg, antingen för egen
del eller som närstående. Utvecklingsrådet finns etablerad sedan september 2016.

C4

Det outsagda mellan barn och föräldrar
Ann-Marie Stenhammar, Funktionsrätt Sverige och Nka. Projektet handlar om sånt som kan vara svårt
för barn och föräldrar att prata om, särskilt i familjer med barn med funktionsnedsättning. De är mer
beroende av varandra än i andra familjer och därför mer benägen att skydda varandra. Mer förblir
opratat. Opratat heter också webbplatsen som är ett underlättande verktyg för familjer att prata med
varandra om jobbiga tankar och känslor. Och ett verktyg för professionella att hjälpa till.

C5

Att gå från vårdande till stödjande arbetssätt
Anette Hjalmarsson, Halmstad kommun. För drygt ett år sedan fick Anette i uppdrag att utbilda alla
gruppbostadsanställda i hur de ska hantera skydds- och begränsningsåtgärder. Det stod då klart hur
lätt man gör en liten ”tanke-vurpa” när det kommer till självbestämmande och glömmer förhålla sig till
att de personer som man möter som har en nedsatt kognitiv förmåga och därmed nedsatt beslutsförmåga. Hon kommer belysa hur personal kan jobba med att hitta känslan av delaktighet när de möter
personer med nedsatt kognitiv förmåga, och hur de skapar förutsättningar för den enskilde individen
att få vara med och bestämma så mycket som möjligt utifrån förmåga.
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Presentation av seminarier 18 april
Parallella sminarium 08.00–08.40

D1

Familjeorienterat arbetssätt
Peter Hagberg, Implementeringsverket. I en familj där det finns vuxna med beroende behövs vård och
stöd för beroende, anhörig, föräldraskap och till eventuella barn. Peter Hagbergs seminarium handlar
om hur man kan göra för att utveckla familjeorienterade arbetssätt – och varför det behövs. Föreläsningen tar upp ämnen som familjeperspektiv, samverkan och implementering genom delaktighet och
inflytande.

D2

En återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län
Med en vision om ett framtida Recovery College arbetar vi med att utbilda peer, personer med egen
erfarenhet av psykisk ohälsa. Att med hjälp av deras erfarenhet och kunskap utveckla vård och omsorg
i syfte att sprida känslan av hopp, kontroll och möjligheter för alla.

D3

Försörjningsstöd som e-tjänst
Eleonore Schlyter Trelleborgs kommun. Medborgarna ställer allt större krav på service och tillgänglighet idag. Trelleborgs kommun möter dessa behov genom att erbjuda en e-tjänst för ansökan om
försörjningsstöd. Den digitala ansökan är integrerad med verksamhetssystemet och är ett verktyg för
att kunna fatta snabba och rättssäkra beslut.

D4

När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden
Maria Blad och Katarina Harström, Bräcke diakoni berättar om ett studiecirkelmaterial som de varit
med att arbeta fram. Studiecirkeln är ett sätt för föräldrar, till vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, att närma sig frågan om framtiden, där de inte längre finns med. Föräldrarna tar ett stort
omsorgsansvar trots stöd från samhället och känner oro för vad som händer när de inte längre är med.

D5

Den urbana normen styr
Lotta Svensson Uppsala universitet och FoU Hälsingland och Lotti Jilsmo Västervik pratar kring sin
forskning om hur den urbana normen gör att unga som vill bo kvar i sin hemkommun blir negligerade
eller sedda som oambitiösa. Hur blir det för de unga, och våra bygder, om inte de unga blir delaktiga i
utvecklingen?

D6

Handen på hjärtat – självbestämmande, delaktighet och inflytande, bara ord eller?
OBS kl 08.00–09.30
Vad innebär dessa begrepp i praktiken och betyder de olika saker för medarbetare och för dem vi är
till för? PUFF, Norrköpings kommuns FoU-enhet inom vård och omsorg, driver tillsammans med medarbetare och kommunutvecklare (s.k. brukare) ett projekt där vi tillsammans undersöker vad dessa
begrepp innebär i praktiken. Vi kommer under seminariet berätta om metoden reflekterande samtals
betydelse, rollen om att vara medforskare och de mest intressanta resultaten från vår studie. OBS!
Detta seminarium är på 80 minuter!
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Parallella seminarium 08.50–09.30

E1

Det outsagda mellan barn och föräldrar
Ann-Marie Stenhammar, Funktionsrätt Sverige och Nka. Projektet handlar om sånt som kan vara svårt
för barn och föräldrar att prata om, särskilt i familjer med barn med funktionsnedsättning. De är mer
beroende av varandra än i andra familjer och därför mer benägen att skydda varandra. Mer förblir
opratat. Opratat heter också webbplatsen som är ett underlättande verktyg för familjer att prata med
varandra om jobbiga tankar och känslor. Och ett verktyg för professionella att hjälpa till.

E2

Kulturarv som metod i omsorgsarbetet
Tina Lindström, Länsmuseet i Kalmar län, berättar tillsammans med personal från ett särskilt boende
för äldre om hur de tillsammans har använt kulturarv som metod i omsorgsarbetet med de boende.

E3

Ekonomiska bekymmer och skulder – hinder för delaktighet, medverkan och inflytande
Lisbeth Sandvall Linneuniversitetet seminarium handlar om att; Pengars roll i människors liv har en
undanskymd roll inom socialt arbete där fokus mer inriktas på behandlingsinsatser.  Detta trots att de
flesta har att förhålla sig till pengar och privatekonomi. Forskning visar hur ekonomiska problem och
skulder kan få allvarliga konsekvenser, till exempel hälsomässigt och socialt. Skam och skuldkänslor
kan bidra till isolering och att inte känna sig delaktig i samhället. Utvecklingen ställer dessutom ökat
krav på tillgång till mobil och dator. Anställda inom det sociala fältet kan genom medvetenhet och
kunskap ha stor betydelse att förebygga problem. Presentationen kommer att ta upp forskning om
ekonomiska problem, skulder och skuldsanering med koppling till socialtjänstens behov för att möta
människor i olika åldrar och med olika behov relaterat till delaktighet, medverkan och inflytande över
livssituation, socialt nätverk och samhälle.  

E4

Utvecklingsrådet – en del av den regionala stödstrukturen i Kalmar län
Utvecklingsrådet består av brukare, patienter och närstående. De berättar om hur de deltar i olika
utvecklings- och ledningssammanhang för att utveckla stöd, vård och omsorg i Kalmar län. Representanterna är personer med egen erfarenhet av att behöva stöd, vård eller omsorg, antingen för egen
del eller som närstående. Utvecklingsrådet finns etablerad sedan september 2016.

E5

Min resa till ett självständigt och kreativt liv
Malin Lucchesi, Bollnäs, berättar om sin uppväxt. Sverige har otroligt många rättigheter men färre
möjligheter för människor som lever i någon form av utanförskap. Som egen individ så blir ansvaret
sällan detsamma när en normativ samhällsgrupp definierar problematiker inom funktionsvariationer.
Diskussion och beslut gällande en icke normativ person handlar oftast om att behandla, bota eller kemiskt avstänga. Varför? Finns det andra sätt? Vem äger egentligen rätten till sitt liv? Vad händer med
människan när man aldrig blir accepterad eller bekräftat utifrån sin existens?

E6

Länsgemensam modell för brukare, patienter och närståendes medverkan i Kalmar län
Marianne Westring Nordh, Regionförbundet och Anna Olheden Landstinget i Kalmar län, båda samordnare. I februari 2015 fastslogs ett regionala styrdokument, med beslut om att under året 2015
fortsätta arbetet med Länsgemensam lednings rekommendation om en ”Länsgemensam modell för
brukare, patient och närståendemedverkan i Kalmar län”. Detta har resulterat i ett Utvecklingsråd och
en Intressebank där personer med egen erfarenhet från socialtjänst och/eller hälso- och sjukvården
finns representerade och kan medverka i olika utvecklingsarbeten för att förbättra stöd, vård och
omsorg i Kalmar län.
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Parallella seminarium 13.30–14.10

F1

Delaktighetsmodellen
Daniel Nilsson, Charlie Rosén och Lars Stedt, Alfagruppen, Laholms kommun. Alfagruppen berättar om hur
de arbetar med delaktighet, medverkan och inflytande genom Delaktighetsmodellen, där de har utbildat
Brukarvägledare. Alfa är en arbetsplats för ökad delaktighet bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar genom att erbjuda möjligheter till gemenskap, ökat självförtroende och egenkraft.

F2

Brukarrevision – brukarinflytande inom stöd, vård och omsorg
Camilla Svenonius berättar om Verdandis arbete med att stärka brukare i vården. Arbetet har utmynnat i
ett unikt samarbete med vårdgivare i så kallade brukarråd och brukarrevisioner. Detta arbete leder till stora
vinster för alla delaktiga parter. Brukarinflytandet i vården leder till bättre effektivitet och kvalitet. När man
utgår från de behov och önskemål som den som ska bli föremål för behandlingen har – då gör man rätt från
början.
Brukarinflytande handlar om allas våra möjligheter och rättigheter att ha inflytande över våra egna liv.
Det är klassiskt inom missbruks- och socialvård att människor blir objekt – föremål för andras goda vilja.
Verdandi har som uppdrag att vara med och verka för att skapa en så bra missbruks- och socialvård som
möjligt. För att nå dit är det självklart att brukarnas behov, upplevelser och tankar ska genomsyra vården.

F3

Implementering av systematisk uppföljning inom socialtjänsten – en konflikt mellan två logiker
Pauline Johansson och Ingela Furenbäck, Nka. En studie med sju svenska kommuner genomfördes 2015/16.  
Befintligt uppföljningssystem inom socialtjänsten präglades av yrkesprofessionalismens logik som bygger
på profession, kollegialitet och tillit medan den nya arbetsmetoden för systematisk uppföljningen präglas
av organisationsprofessionalismens logik som bygger på byråkrati, standardisering, hierarki, målstyrning
och kontroll. Båda logikerna är nödvändiga för socialt arbete men logikkonflikten behöver hanteras för att
främja den fortsatta implementeringsprocessen av systematisk uppföljning.

F4

Vad är egentligen våld i nära relationer?
Föreläsare är Najda Aria Garystone verksamhetschef på Fryshuset Väst, som bland annat ska prata om vad
våld i nära relationer egentligen är, vad man i allmänhet menar när man använder uttrycket och de särskilt
sårbara grupperna. Hon kommer även berätta om främjande och förebyggande arbetet mot våld i nära
relationer med utgångspunkt från fallstudier.

F5

Att gå från vårdande till stödjande arbetssätt
Anette Hjalmarsson, Halmstad kommun. För drygt ett år sedan fick Anette i uppdrag att utbilda alla gruppbostadsanställda i hur de ska hantera skydds- och begränsningsåtgärder. Det stod då klart hur lätt man gör
en liten ”tanke-vurpa” när det kommer till självbestämmande och glömmer förhålla sig till att de personer
som man möter som har en nedsatt kognitiv förmåga och därmed nedsatt beslutsförmåga. Hon kommer
belysa hur personal kan jobba med att hitta känslan av delaktighet när de möter personer med nedsatt kognitiv förmåga, och hur de skapar förutsättningar för den enskilde individen att få vara med och bestämma
så mycket som möjligt utifrån förmåga.

F6

CRAFT – en metod för att utveckla anhörigstöd
Anders Jensen och Lotta Thulin, Anhörig- och kunskapscenter Norrköping. Centret har ett brett anhörigstöd
inom socialtjänsten som täcker så gott som alla målgrupper. Det de bland annat har utvecklat, och är mycket stolta över, är anhörigstödet för anhöriga till missbrukare och detta arbete berättar de om. De använder
sig av en metod som heter CRAFT, som socialstyrelsen rekommenderar.
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Praktiskt information
Tid och Plats
Den 17–18 april 2018, KalmarSalen i Kalmar. Adress: Skeppsbrogatan 49, Kalmar.
Tel. 0480-42 10 00.
Anmälan
Anmäl ditt deltagande senast den 2018-03-10, via vår anmälningssida:
http://www.trippus.net/socialtjanst_idag_och_framat
Anmälan middag den 17/4: Vänligen ange om du vill ha Örtmarinerad lammrostbiff eller
vegetariskt alternativ rotsaksbiff med frön (se fullständig meny sidan 2).
Anmälan är bindande och du får bekräftelse på din anmälan. Får du förhinder kan platsen
överlåtas till en kollega (meddela detta i så fall).
Betalning
Avgift för konferensen är 1.800 kr (exkl. moms) för båda dagarna. I avgiften ingår lunch
och fika båda dagarna.
Avgift för 1 konferensdag (dag 1 eller dag 2) är 1.200 kr exkl moms. I avgiften ingår lunch
och fika.
Avgift för mingelträffen den 16/4 är 120 kr (inkl. ev. moms) och betalas direkt på plats till
Kalmar läns museum.
Avgift för kvällsarrangemanget den 17/4 tillkommer och är 300 kr exkl moms. Här finns även
möjlighet att ange din egen fakturaadress. OBS! Välj huvudrätt i samband med anmälan.
Kostnad för logi ingår inte. Konferensavgiften faktureras av Regionförbundet i Kalmar län.
Övrig information
Om du undrar över något är du välkommen att ringa till programansvarig:
Marianne Westring Nordh, 072-720 39 00, e-post: marianne.westring-nordh@rfkl.se
Camilla Freedeke, e-post: camilla.freedeke@rfkl.se
Arrangör
Regionförbundet i Kalmar län
Box 762
391 27 Kalmar
Tel: 0480-44 83 30

www.rfkl.se
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