
Minnesanteckningar från Intradagarna 21-22/9  

 

Lite av mina reflexioner från Intra dagarna 2015. Lite synd kan man tycka att endast 7 personer från Västerås 

deltog. För några år sedan var det mellan 20-50 personer från Västerås som deltog. 

Intra dagarna är bra utbildning för alla som jobbar inom LSS målgrupp i kommun och landsting. Det var fjärde 

året jag deltog men jag tror att denna var den bästa av dom alla.  

Dag 1)  

Conny Bergqvist ombudsman på RFUB med egen erfarenhet av utvecklingsstörning. Inledde som med lite 

önskningar ”Jag har en dröm” att själv kunna välja personal på mitt boende och vem som ska väcka mig på 

morgonen.  

Thomas Jansson ordförande RFUB pratade om framtiden stöd. Mänskliga rättigheter för alla. Tillträde till 

arbetsmarknaden. Följ lagar och regler. Höjd HAB ersättning för personer med daglig verksamhet.  

Guy Lööv sakkunnig från socialdepartementet pratade om att ”vi vill återgå till LSS som det var från början” 

låter ju lovande.  

Pehr Granqvist forskare föreläste om sin forskning. Andra gången jag hörde den nu var den ännu bättre. 

Mödrar med lindrig utvecklingsstörning ”många har fördomar mot föräldrar med utvecklingsstörning”  

bilaga 

Linda Vikdahl präst i Svenska kyrkan föreläste om vilken gemenskap kan kyrkan erbjuda? Linda har skrivit en 

bok Jag vill också vara en ängel. Många som bor på särskilt boende kommer sällan iväg till kyrkan. Ingen följer 

med. Varför finns inte bibeln på lättläst? Linda har en syster med utvecklingsstörning. Gode män hindrar 

deltagande vid begravningar. Var några frågor som Linda pratade om. Boken finns att beställa på www.artos.se  

Örebro LSS-verksamheter har samtalsgrupper där Kärlek och relationer diskuterats. ”Vi visste inte hur vi skulle 

handskas med detta” En policy har tagit fram. bilaga 

Johanna Nyberg från RFSL berättade om Funkisprojektet. www.funkisprojektet.se  

 

Lotta Löfgren Mårtensson pratade om Kärlek och sexualitet. ”Väck inte den björn som sover”. Så kunde det 

ofta låta i gruppbostäder och dagliga verksamheter. Björnen har aldrig sovit. Vanligaste frågan är hur gör man? 

Frågan hur får elever i grundsärskolan/gymnasiesärskolan undervisning.  

www.lofgren-martenson.com  

 



 

Eric Löwenthal berättade på ett skämtsamt sätt om samhällets regelverk runt LSS. http://standup.se/fadern-2/ 

Dag 2)  

Per Iversen från Hudiksvall berättade om arbetssättet som dom har Intraprenad. Dom vill undersöka hur vi 

kunde skapa ett ökat personalinflytande. Bifogar en PDF.  

 

June Jansson och Tobias Skog föreläste om Struktur i verksamheterna. Utifrån genomförandeplanen skrivs 

arbetsbeskrivningar vad personalen har för arbetsuppgifter. Arbetsbeskrivningarna beskriver tydligt hur du vill 

att stödet ska ges, detta för att det ska bli på samma sätt varje gång, oberoende av vem i personalgruppen 

som arbetar. Du följer upp din genomförandeplan minst fem gånger per år genom ”Mitt samtal”. Vi använder 

oss av individuellt anpassade kommunikations hjälpmedel till exempel Bildstöd, stegberättelser och lättläst 

text. Den enskilde ska också förstå genomförandeplanen.  

Projekt scen underhöll oss. Läs mer på deras hemsida www.medis5.se 

Helena Harrysson berättade om sitt liv med sin son Angelmans syndrom.  

 

Patrik Arvidsson psykolog föreläste om ”Delaktighet leder till välbefinnande” Han har använt ICF för att 

personer med utvecklingsstörning ska kunna uttrycka aspekter av vardagsfungerande. Avhandlingsarbetet 

bedrivs inom ramen för forskningsmiljön CHILD. 

Malin Nystrand Distriktsläkare Lövgärdets vårdcentral i Göteborg. Det finns ingen speciell sjukvård 

eller speciella mediciner för människor som har utvecklingsstörning. ”Men de kräver extra tid, 

flexibilitet och ett annat sätt att bemöta. Vårt yrke handlar överhuvudtaget mycket om att bemöta 

människor som individer”. Malin är specialist i allmänmedicin och arbetar som distriktsläkare på 

vårdcentralen Närhälsan i förorten Lövgärdet i de nordöstra delarna av Göteborg. Hon har mellan 60 

och 70 personer med utvecklingsstörning som sina patienter, ett 40-tal av dem har ett eget boende, 

drygt 25 bor i gruppbostäder. Hon har förstås också många andra patienter, och tycker själv att det är 

bra. Läs mer  

www.dagensomsorg.se/artikel/malin-satter-alltid-patienten-i-centrum 

Eva Olofsson och Monica Larsson berättade om konsten som metod. www.inuti.se  

Kerstin Ivarsson Ahlstrand projektledare för Begripsam berättade kort om projektet 

www.fungerandemedier.se/begripsam 

Hans Hallerfors reflekterade över 10 år Intradagar. www.tidskriftenintra.se 

Vid dator  

 

Margareta Hallner  

 


