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VÄLKOMMEN TILL

INSPIRATIONSKONFERENS LSS 

23 NOVEMBER 2017 KARLSTAD

EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ  
VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

http://www.kau.se/fou-valfard-varmland


FoU Välfärd Värmland är glada över att kunna bjuda in till ännu en Inspirationskonferens LSS. Under 
dagen kommer det ges möjligheter till nätverkande och goda exempel från olika verksamheter runtom i 
Värmland kommer att presenteras. Detta för att ge inspiration till nya idéer som kan leda till utveckling 
av LSS- verksamheter.

Under förmiddagen har du möjlighet att välja mellan ett flertal seminarier och inspireras av dina kolle-
gor runt om i länet. Eftermiddagens föreläsare kommer att bjuda på både kultur, allvar och humor. Ta 
även tillfället i akt att prata och nätverka med kollegor från övriga värmländska kommuner under semi-
narierna och i samband med paus och måltider. 

Vi hoppas att årets Inspirationskonferens LSS blir en stimulerande mötesplats och att du kommer att 
lämna konferensen med inspirationsglädje att ta med hem till er verksamhet.

Vi vill ha din anmälan senast den 3 november 2017.
Väl mött i Karlstad!

VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSKONFERENS LSS 2016



PROGRAM

08.00-08.45  REGISTRERING MED KAFFE

08.45-09.00  ÖPPNANDE AV KONFERENSEN

09.10-09.40  VALBARA SEMINARIER. PASS 1 (1-5)

09.40-10.10  KAFFE

10.10-10.40  VALBARA SEMINARIER. PASS 2 (6-9)

10.50-11.20 VALBARA SEMINARIER. PASS 3 (10-14)

11.30-12.00 VALBARA SEMINARIER. PASS 4 (15-18)

12.00-13.30  LUNCH MED TID FÖR NÄTVERKANDE

13.30-14.30  DANSFÖRESTÄLLNING MED KARLSTAD DANSFÖRENING

14.30-15.00 KAFFE

15.00-16.00  PÄR JOHANSSON - I HUVUDET PÅ EN NORMALSTÖRD  
  - ATT BLI SEDD, BEHÖVD OCH TAGEN I ANSPRÅK

16.00-16.15 AVSLUT



1. Lex Sarah. Martina Sundler och Anna Setterström, socialt ansvariga samordnare på 
Vård och omsorgsförvaltningen Karlstad kommun, informerar om lex Sarah, hur man 
arbetar i förvaltningen och på vilket sätt lex Sarah kan bidra till en god kvalitet inom 
LSS-verksamheten. 

2. Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. TRIADE är ett pågående 
EU-projekt som står för: Training for Inclusion of Ageing people with Disabilities through 
Exchange. Projektet har gått ut på att byta erfarenheter ang vilken utbildning personal 
behöver och vilket stöd man kan ge till personer med intellektuell funktionsnedsättning 
som åldras. Resultatet ska mynna ut i internationella rekommendationer. Funktionsstöd i 
Karlstads kommun har varit en deltagande part och Monica Tolla, verksamhetsutvecklare 
och Jill Mattsson, enhetschef kommer att berätta om projektet. 

3. Introduktionsutbildning för personliga assistenter. Kan vem som helst arbeta som 
personlig assistent? Vad innebär arbetet? Vilka kompetenser behövs? Ing-Marie Fors och 
Jenny Asserwall, personliga assistenter i Arvika kommun, berättar om introduktionsut-
bildningen som ska ge ny personal information om yrket och dess innehåll för att få en 
bra start i arbetet.

4. Funca Sunne – ur ett teamperspektiv .Representanter från Sunne kommun berättar 
om hur de arbetar med arbetsverktyget Funca och hur de tidigt bestämde sig för att foku-
sera på hela teamet och vikten av att alla professioner finns med i arbetet. Fördelar och 
nackdelar samt vilka vinster man sett med verktyget kommer att presenteras.

5. Ökad självständighet för personer inom LSS-verksamheten. Stödassistent från 
funktionsstöd i Karlstad berättar om hur personalens arbetssätt kan bidra till att underlät-
ta vardagen samt bidra till självständighet för personer med kognitiva funktionsnedsätt-
ningar.

6. Folktandvården Värmlands ansvar. Lena Lindqvist, Munhälsostrateg och leg tandhy-
gienist vid Hälsoodontologiska utvecklingsenheten kommer att ge tips om stöd vid daglig 
munvård för personer vi möter inom LSS-verksamheten samt informera om Lagen om 
rätt till nödvändig tandvård.

7. Gruppbostad för äldre personer med utvecklingsstörning. Stödassistent och 
enhetschef från gruppbostaden N:a Kyrkogatan i Karlstad berättar hur de gör bra dagar 
för sina kunder som åldras. Vidare beskrivs det nationella arbetet med att ta fram en 
webbutbildning om utvecklingsstörning, åldrande och demens. Funktionsstöd i Karlstad 
deltar som referensgrupp i arbetet. 

8. Att mötas på offentlig arena. Enhetschef Terese Christiansen tillsammans med med-
arbetarna Laila Albinsson och Ann-Marie Andersen från Forshaga kommun berättar om 
hur man kan skapa samarbeten och naturliga möten på andra arenor än inom omsorgen.

9. Funca – så har det funkat för oss. Karin Boström, Silviasyster från Hammarö kom-
mun presenterar den pågående implementeringen av arbetsverktyget Funca och hur de 
planerar framåt. Utmaningar, resultat och goda sidoeffekter kommer att beskrivas. 

VALBARA SEMINARIER PASS 1, KL 09.10-09.40

VALBARA SEMINARIER PASS 2, KL 10.10-10.40



10. Funca – så har det funkat för oss. Karin Boström, Silviasyster från Hammarö kom-
mun presenterar den pågående implementeringen av arbetsverktyget Funca och hur de 
planerar framåt. Utmaningar, resultat och goda sidoeffekter kommer att beskrivas. 

11. Gruppbostad för äldre personer med utvecklingsstörning. Stödassistent och 
enhetschef från gruppbostaden N:a Kyrkogatan i Karlstad berättar hur de gör bra dagar 
för sina kunder som åldras. Vidare beskrivs det nationella arbetet med att ta fram en 
webbutbildning om utvecklingsstörning, åldrande och demens. Funktionsstöd i Karlstad 
deltar som referensgrupp i arbetet. 

12. Att mötas på offentlig arena. Enhetschef Terese Christiansen tillsammans med 
medarbetarna Laila Albinsson och Ann-Marie Andersen från Forshaga kommun berättar 
om hur man kan skapa samarbeten och naturliga möten på andra arenor än inom omsor-
gen.

13. Folktandvården Värmlands ansvar . Lena Lindqvist, Munhälsostrateg och leg 
tandhygienist vid Hälsoodontologiska utvecklingsenheten kommer att ge tips om stöd vid 
daglig munvård för personer vi möter inom LSS-verksamheten samt informera om Lagen 
om rätt till nödvändig tandvård.

14. Introduktionsutbildning för personliga assistenter. Kan vem som helst arbeta som 
personlig assistent? Vad innebär arbetet? Vilka kompetenser behövs? Ing-Marie Fors och 
Jenny Asserwall, personliga assistenter i Arvika kommun, berättar om introduktionsut-
bildningen som ska ge ny personal information om yrket och dess innehåll för att få en 
bra start i arbetet.,

VALBARA SEMINARIER PASS 3, KL 10.50-11.20

VALBARA SEMINARIER PASS 4, KL 11.30-12.00
15. Lex Sarah . Martina Sundler och Anna Setterström, socialt ansvariga samordnare 
på Vård och omsorgsförvaltningen Karlstad kommun, informerar om lex Sarah, hur man 
arbetar i förvaltningen och på vilket sätt lex Sarah kan bidra till en god kvalitet inom 
LSS-verksamheten. 

16. Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. TRIADE är ett pågående 
EU-projekt som står för: Training for Inclusion of Ageing people with Disabilities through 
Exchange. Projektet har gått ut på att byta erfarenheter ang vilken utbildning personal 
behöver och vilket stöd man kan ge till personer med intellektuell funktionsnedsättning 
som åldras. Resultatet ska mynna ut i internationella rekommendationer. Funktionsstöd i 
Karlstads kommun har varit en deltagande part och Monica Tolla, verksamhetsutvecklare 
och Jill Mattsson, enhetschef kommer att berätta om projektet. 

17. Ökad självständighet för personer inom LSS-verksamheten. Stödassistent från 
funktionsstöd i Karlstad berättar om hur personalens arbetssätt kan bidra till att underlät-
ta vardagen samt bidra till självständighet för personer med kognitiva funktionsnedsätt-
ningar.

18. Funca Sunne – ur ett teamperspektiv . Representanter från Sunne kommun berät-
tar om hur de arbetar med arbetsverktyget Funca och hur de tidigt bestämde sig för att 
fokusera på hela teamet och vikten av att alla professioner finns med i arbetet. Fördelar 
och nackdelar samt vilka vinster man sett med verktyget kommer att presenteras.



KARLSTAD DANSFÖRENING,  
KL 13.30-14.30
Karlstad Dansförening presenterar arbetet med 
Alla Kan Dansa som har varit ett projekt under 
stöd av Karlstad kommun men som nu är DANS 
kontinuerligt för barn, ungdomar och vuxna med 
olika funktionsvariationer.

De arbetar för att mötas, lära och inspireras av 
varandra och många barn och ungdomar på 
Dansstudion har fått dansa tillsammans med 
Stjärnorna, Solarna och Månarna.

Det egna skapandet och att se individers behov 
och ta hänsyn till gruppen är några av riktlinjerna 
i vardagen. Gemenskap och att öka förståelse för 
varandras olikheter, att våga och att växa. Utöver 
presentationen ges en dansuppvisning.

PÄR JOHANSSON,  
KL 15.00-16.00
I huvudet på en normalstörd - att bli sedd, 
behövd och tagen i anspråk

Pär är flerfaldigt belönad både som ledare och 
talare och visar i sitt arbete på hur individer kan 
utvecklas, trots att de till synes har svaga förut-
sättningar att lyckas. Hans devis är: det är bättre 
att vara riktigt bra på en sak än halvdålig på tio. 
Oavsett om talangen är att stapla konservburkar 
eller att sjunga som en fågel. Att få visa vad man 
kan och få uppskattning ger ytterligare växtkraft.
Pärs föreläsning som lockar fram både skratt och 
gråt ger oss ett kvitto på vad som kan ske om 
man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på 
människor och ger dem en chans att utvecklas.



INFORMATION
DATUM:  23 november 2017

TID:  8:00-16:15

PLATS:  Värmlandssalen, BEST WESTERN  
Gustaf Fröding Hotell & Konferens i Karlstad

ANMÄLAN:   Sista anmälningsdag är den 3 november 2017  
och anmälan görs via länk:  
axacoair.se/go?Q83Q72EH

KOSTNAD:  650 kr (ex. moms). Lunch och fika ingår i priset. Anmälan är bindande 
men platsen kan överlåtas, utebliven närvaro debiteras med fullt pris. 
Deltagarantalet är begränsat och principen först till kvarn tillämpas.  

VID FRÅGOR KONTAKTA: 
FoU Välfärd Värmland

Madeleine Andersson 
madeleine.andersson@kau.se

Jennie Halldin 
jennie.halldin@kau.se

https://axacoair.se/go?Q83Q72EH
https://axacoair.se/go?hxzPggTb
mailto:madeleine.andersson%40kau.se?subject=
mailto:jennie.halldin%40kau.se?subject=


KONTAKT
Birgit Häger, föreståndare

birgit.hager@kau.se

054 – 700 18 55

Madeleine Andersson, administratör

madeleine.andersson@kau.se

054 – 700 19 57

ADRESS 
Karlstads universitet, FoU Välfärd 

Värmland, 651 88 Karlstad

WEBB 
kau.se/fou-valfard-varmland

FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND
FoU Välfärd Värmland är en centrumbildning  
för forskning och utveckling vid Karlstads  
universitet. Vårt uppdrag är att bidra till en  
kunskapsbaserad utveckling av socialtjänsten 
och andra välfärdsverksamheter i Värmland. 
FoU Välfärd Värmland har tre huvudmän:  
Värmlands 16 kommuner, Karlstads universitet 
och Landstinget i Värmland. Centrumbildningen 
leds av en styrelse vars ledamöter representerar 
samtliga parter. Antal medarbetare varierar över 
tid beroende på antal aktuella uppdrag.
 

KONTAKT
Madeleine Andersson, 
madeleine.andersson@kau.se

Jennie Halldin, 
jennie.halldin@kau.se

ADRESS 
Karlstads universitet
FoU Välfärd Värmland 
651 88 Karlstad

WEBB 
kau.se/fou-valfard-varmland

http://www.kau.se/fou-valfard-varmland

