
Maud Deckmar är kommunikationsvetare, och har 
föreläst, hållit utbildningar och handledningar inom 
LSS under många år. Hon talar gärna om vikten av att 
tydliggöra syftet med det stöd som ges i grupp- 
bostäder och i daglig verksamhet.
Maud tar ofta avstamp i sina egna erfarenheter som 
mamma till Fred, med autism och utvecklingsstörning, 
för att därigenom visa på olika perspektiv, synsätt och 
värderingar.
Maud Deckmar har även skrivit ett antal böcker 
t.ex. – Freds bok och Ärrvävnad.
http://www.deckmar.se/

Motsvarande  föreläsning  anpassad för  personal ges  den 8 februari

Välkommen till en föreläsning med Maud Deckmar där 
hon delar med sig av sina kunskaper inom LSS och sina 
personliga erfarenheter som mamma till Fred, som bor 
i en LSS-bostad.

Maud Deckmar reflekterar kring den livslånga relationen 
som anhörig – om att vara förälder, att släppa taget, om 
att vara syskon. Hon talar också om förhållandet till 
personalen – när personal börjar och slutar, när det känns 
bra och mindre bra. Och vem bestämmer? Personal eller 
föräldrar/anhöriga? Eller är brukaren central i sitt eget liv?

Och vad betyder det när man talar om att brukarens 
behov ska styra? Ska tonvikten ligga på att skapa lugn 
och trygghet eller ska stödet leda till utveckling och 
större självständighet för den enskilde? Måste det  
vara en motsättning?

För dig som är anhörig 

Föreläsning med Maud Deckmar 
Tema:  Om LSS och att vara anhörig
När: Den 7 februari 2017, kl. 18.00–ca. 21.00.
Var: Musikhallen, Sankt Gertrud Konferens,  
Östergatan 7B, Malmö.

Anmäl dig till: Anhörigkonsulent Annie Mattelin 
Tel: 0729-613639 eller  
e-post: annie.mattelin@malmo.se
Antal platser är begränsat.

• Varför jobbar personalen som de gör?
• Att bry sig om – är det att lägga sig i?
• Vem ansvarar för vad?
• Olika kompetenser och erfarenheter
• Beslut och ansvarstagande
• Det svåra samtalet – hur gör vi?
• Konflikter och konfliktlösningar
• Hur kan personal och anhöriga 

bli ett samarbetande team?

Maud Deckmar om LSS 
och att vara anhörig 


