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De här studiedagarna är till för dig som är engagerad i stödet till personer med utvecklingsstörning. 
Vi har bjudit in föreläsare som kan ge dig inspiration och kunskap. Välkommen!

Tisdagen den 24 september

09.00 – 09.45
LSS och framtiden
Bengt Westerberg  

9.50– 10.30
Att leva och bo i samhället som funktionshindrad
Berith Nyqvist Cech

10.30 – 11.00 Kaffe

11.00 – 11.45 
Att vara sjuk men frisk
Om hinder, möjligheter värderingar och vård
Ann Heberlein

12.45 – 12.15
Kompetens som behövs
Sirpa Niemi

12.15 – 13.25 Lunch

13.25 – 13.35

Årets Intrapris

13.35 – 14.20
Syskonskap
Christina Renlund

14.20 – 14.50
Inflytande och självbestämmande
Sofia Andersson, Cecilia Karlsson och
Susanne Rosenström

14.50 – 15.15 Kaffe

15.15– 15.45
Aktuella frågor
Karl Grunewald, Intra

– Avslutning –

Lyckade intradagar!
Intradagarna har på 
åtta år befäst sin posi-
tion som det viktigaste 
forumet för idéutbyte 
och kunskapsinhämt-
ning för alla som är 
engagerade i LSS-
verksamhet. Personal, 
Intraläsare, forskare, 
FUB:are och andra 
engagerade har mötts 
och fått viktiga idéer 
och kunskaper. 

Till Intradagarnas deltagare 
framställer vi ett special-
nummer av Intra med 
artiklar av och med alla 
föredragshållare. 
Specialnummer från tidi-
gare år finns för nedladd-
ning på Intras hemsida: 
       www.intra.info.se

PS. Sedan 2006 har antalet deltagare på Intradagarna mer än tredubblats. 
      Vill du vara säker på att komma med – anmäl dig redan nu!

Måndagen den 23 september

09.00 – 09.30 Registrering, kaffe

09.30 – 09.45
Inledning 
Hans Hallerfors, Intra
Conny Bergqvist, Riksförbundet FUB

09.45 – 10.05
Angeläget
Thomas Jansson, Riks-FUB:s ordförande

10.05 – 10.25
Kompetens och kvalitet
Annelie Nordström, Kommunals ordförande

10.25 – 10.50 Kaffe

10.50 – 12.20
Hälsa, mat och motion
Representanter för hälsoprojekt i Vänersborg,
Katrineholm och högskolan i Gävle, samt Kristina 
Engwall och Hjördis Gustafsson från Södertörns 
FOU och Inger Stevén från Livsmedelsverklet.

12.20 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.10
Skämt som sitter
Jesper Odelberg

14.10– 14.50
Människosyn och kompetens 
Lena Söderman

14.50 – 15.15 Kaffe

15.15 – 16.00
Problemskapande beteende 
Bo Hejlskov Elvén
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Bilden på framsidan är gjord av Anne-Marie Brügge, Östersund.

Föreläsare

Övriga medverkande:

Hans 
Hallerfors
Konferensvärd
Intra

Tuula 
Augustsson
Konferensvärd
FUB

Conny 
Bergqvist
Ombudsman 
FUB

Roger 
Blomqvist
Konferensvärd
Intra

Karl Grunewald är flitig debattör och 
ansvarig utgivare för Intra. Han var 
under de avgörande åren på 1900-talet 
drivande i att utveckla omsorgerna bort 
från torftiga institutioner till dagens 
individuella och integrerade stöd. 

Berith Nyqvist Cech är fil dr och 
lektor vid Karlstads universitet. Hon har 
arbetat tillsammans med personer med 
utvecklingsstörning i ett slags cirklar 
som kallas ”Alobis” (Att Leva Och Bo 
I Samhället som funktionshindrad). 
Arbetet har hon dokumenterat i en rad 
skrifter. 

På många håll i landet pågår projekt för att förbättra hälsoläget hos personer med ut-
vecklingsstörning. Vi presenterar projekt, utbildningar och nya skrifter från Vänersborg 
och Katrineholm, FoU Södertörn, Livsmedelsverket och Gävle högskola.

Unni Norén är 
hälsoutvecklare i 
Vänersborg.

Sara Svensson är 
dietist i 
Katrineholm.

Inger Stevén är 
dietist på Livs-
medelsverket.

Kristina Engwall och Hjördis 
Gustafsson är forskare vid FoU 
Södertörn.

Christina Renlund är psykolog med 
lång erfarenhet av att stödja barn 
med funktionshinder och deras för-
äldrar. Hon har skrivit en rad böcker 
om hur barn som har funktionshinder 
och deras syskon tänker.

Thomas Jansson har, sedan han blev 
ordförande i FUB, varit flitig med debatt-
artiklar och föreläsningar. Han är orolig 
för LSS-lagens framtid.

Annelie Nordström är ordförande i 
Kommunal. Hon vill att samhället och 
de privata utförarna ska satsa på de 
anställda och höja deras kompetens 
och löner. 

Lena Söderman har arbetat 
inom "omsorgerna" sedan 70-ta-
let, som enhetschef, byråkrat och 
utbildare. Är författare till en rad 
böcker om utvecklingsstörning 
och har varit redaktör för "Nya 
Omsorgsboken".

Ann Heberlein  är teologie doktor 
i etik. Har skrivit den uppmärksam-
made boken Jag vill inte dö, jag vill 
bara inte leva. Har även gett ut bland 
andra En liten bok om ondska samt 
Ett gott liv. Skriver regelbundet i DN 
och Sydsvenskan.

Sirpa Niemi  arbetar som verksam-
hetschef inom funktionshinder i Ale 
kommun. Hon har lång erfarenhet 
av yrkesutveckling och har speciellt 
intresserat sig för kompetensfrågor. 

Bo Hejlskov Elvén  är 
psykolog och har skrivit flera 
böcker om problemskapande 
beteende och annorlunda 
barn. Han är en flitig före-
dragshållare.

Bengt Westerberg  var folkpartile-
dare 1983–1995 och socialminister 
1991–1994. Han var, tillsammans 
med Bengt Lindqvist (s) drivande 
bakom LSS-lagens tillkomst. Har varit 
flitig debattör och författare och nu 
senast regeringens utredare om främ-
lingsfientlighet.

Jesper Odelberg  är en av 
Sveriges mest efterfrågade 
ståupp-komiker.

Sofia Andersson, Cecilia 
Karlsson och Susanne 
Rosenström har arbetat 
med brukarinflytande i 
Landskrona.

Nu finns en högskole-
utbildning för hälso-
inspiratörer i Gävle.



intra Intra – En tidskrift om inlär-
ningssvårigheter och flerhan-
dikapp i kultur och samhälle.

Hemsida: www.fub.se Hemsida: www.intra.info.se

Namn........................................................................................................................Befattning:.......................................................................                                                         

Arbetsplats:........................... .............................................................................................................................................................................

Adress:.....................................................................................................Postnummer:............................... Ort:.............................................

Telefon:................................................................Mobiltelefon:........................................................Fax:.........................................................

E-postadress:.......................................................................................................................................................................................................

Faktureringsadress (om annan än ovanstående):...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
        
o Jag önskar specialkost (ange vilken): ……………………………………………………………………………………………………….

Anmälan kan göras via 
E-post:   intradagarna@fub.se
Fax:   08-508 866 66
Brev:  Riksförbundet FUB 
   Box 6436
   113 82 Stockholm

Datum och tid: 
23 september, 2013  9.00-16.00  (Registrering 9.00–9.30)
24 september, 2013   9.00-16.00   

Plats:
Essinge Konferenscenter. Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen, Stockholm.
För karta och kommunikationer se: www.essingekonferenscenter.se

Konferensavgift
Dag 1 + 2: 3 100 kronor exkl. moms.
Dag 1:    1 900 kronor exkl. moms.
Dag 2:   1 900 kronor exkl. moms.

o Jag anmäler mig till dag 1 och 2, måndag 23 och tisdag 24 september.
o Jag anmäler mig endast till dag 1, måndag 23 september.
o Jag anmäler mig endast till dag 2, tisdag 24 september. 

Anmälan till Intradagarna är bindande.
Avgiften inkluderar lunch, för- och efter-
middagskaffe och dokumentation.

Utställare – kontakta 
Tuula Augustsson

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

Vid frågor kontakta:
Tuula Augustsson
tel 08-508 866 41.
E-post: intradagarna@fub.se

Sista anmälningsdag: onsdagen den 10 september. 
Bokningsbekräftelse skickas senast en vecka före 
intradagarna och fungerar som inträdesbiljett.
Jag vill ha bekräftelse  o med e-post,  o med vanlig post.

    Erbjudande!
Du som kommer på Intradagarna

har möjlighet att prenumera på Intra
till ett MYCKET förmånligt pris!

 Ja! Jag vill prenumerera på Intra! 
 Pris 220 kr (normalpris 320 kr).
 Då får jag 4 nr (en årsprenumeration)
 av Intra.

Erbjudandet gäller givetvis bara dem som inte 
redan är Intra-prenumeranter. Vi skickar en 
separat faktura på prenumerationen.

o

Anmälningsblankett

intradagar
i samarbete med Riksförbundet FUB och Stiftelsen ALA

Konferens om stöd och service
till personer med intellektuell funktionsnedsättning

 

Riksförbundet FUB 
Box 6436
113 82 Stockholm

Plats för porto


