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Bästa mötesplatsen!
Intradagarna har på femton 
år befäst sin position som det 
viktigaste forumet för idéutbyte 
och kunskapsinhämtning 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 
föredragshållarna. 
Specialnummer från 
tidigare år finns 
att beställa från 
www.tidskriftenintra.se

PS. Sedan starten har antalet deltagare på Intradagarna mer än tre-
dubblats. Vill du vara säker på att komma med – anmäl dig redan nu!
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Intradagar  21–22/9

Tisdagen den 22 september

09.00 – 09.20
Att leva med diagnos
Felix Swahn
09.20– 10.00
Delaktighet för personer med 
flerfunktionsnedsättning
Lena Talman 

10.00 – 10.30 Kaffe

10.30 – 11.15
Att komma till rätta med missförhållanden inom LSS
Malin Andersson och Daniel Jonsson

11.15– 12.00
Arbetsledning i gruppbostäder
Leena Berlin Hallrup

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.10
Aktuella projekt mm.
– GoGlad. Margareta Frost-Johansson

13.10 – 13.30

Årets Intrapris

13.30 – 14.10
LSS och kommunens ekonomi
Åsa Plesner, tankesmedjan Balans

14.10 – 14.40 Kaffe

14.40 – 15.40

Arbete eller daglig verksamhet – hur kan vi skapa 
en meningsfull vardag utifrån
individens önskemål och förutsättningar?
Paneldiskussion

15.40– 15.50
Avslutning

Måndagen den 21 september

09.00 – 09.30 Registrering

09.30 – 09.45
Inledning
Moderator Ida Kåhlin
Inre Ringens ordförande
Riksförbundet FUB:s ordförande

09.45 – 10.00
Perspektiv på utvecklingen
Hans Hallerfors

10.00 – 10.30 Kaffe

10.30 – 11.00
Tankar om stöd
Ragnar Furenhed

11.00– 11.35
Internet och 
intellektuell funktionsnedsättning
Camilla Ramsten

11.40 – 12.15
Tidsuppfattning och brukares erfarenheter 
av att använda tidshjälpmedel
Birgitta Wennberg

12.15 – 13.15 Lunch

13.15– 14. 00
Allt går inte att mäta
Jonna Bornemark

14.00 – 14.30 Kaffe

14.30 – 15.00
Aktuella projekt mm.
– När de skulle bli som vi. Ingalill o Per Stefansson.
– DigiJag – Anpassad IT. Kerstin Gatu.
– Vi är med. Pia Käcker.
15.05 – 15.50
Medis 5

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



Till Intradagarnas 
deltagare framställer vi 
ett special nummer av Intra 
med artiklar av och med 
föredragshållarna. 
Specialnummer från 
tidigare år finns 
att beställa från 
www.tidskriftenintra.se

Bilden på framsidan är gjord av Jenny Marcus, INUTI Kungsholmen.

Övriga medverkande:

Pia Sandberg
Konferensvärd
Kunskap och 
Kompetens

Roger 
Blomqvist
Konferensvärd
Intra

Föreläsare

Jonna Bornemark är professor i 
filosofi, lärare och forskare på Centrum 
för praktisk kunskap vid Södertörns 
högskola. Hon skrev den uppmärksam-
made boken Det omätbaras renässans 
och förekommer flitigt i radio och 
samhällsdebatt.

Åsa Plesner är statsvetare och forsknings-
assistent på Lunds universitet och arbetade 
som administrativ chef innan hon var med 
och startade tankesmedjan Balans som 
granskar och folkbildar om välfärdens 
ekonomi och arbetsmiljö. 

Ida Kåhlin
Moderator
Förbundsordf.
Sveriges Arbets-
terapeuter

Arbete och/eller Daglig verksamhet

Camilla Ramsten har skrivit en avhand-
ling om förutsättningar för personer med 
IF att använda dator, smartphone och 
annan IT-teknik inom LSS-verksamheter-
na. Intresset för ämnet väcktes då hon 
jobbade som boendestödjare. 

Lena Talman är beteendevetare 
med inriktning på social omsorg och 
avhandling handlar om inflytande 
för personer med flerfunktionsned-
sättningar. Hon är också utbildad IT-
pedagog och har i många år arbetat 
som lärare. 

Malin Andersson och Daniel Jonsson är verksamhetschef resp. enhetschef 
i Krokoms kommun. På våren 2017 blev kommunen rikskänd när det avslöja-
des allvarliga missförhållanden i en gruppbostad. Frånvarande arbetsledning, 
bristande kompetens och fusk med arbetstider hade lett till oacceptabla förhål-
landen. Sedan dess har kommunen tagit larmsignalerna på allvar. Ett medvetet 
utvecklingsarbete har lett till stora förbättringar. Malin Andersson och Daniel 
Jonsson kan berätta hur det gick till.

Hans Hallerfors har skapat Intradagar-
nas program i 15 år. Han är också redaktör 
och ansvarig utgivare för tidskriften Intra. I 
höstas kom han ut med boken "Barnen på 
Sagåsen" som handlar om hur vi låste in 
barn med intellektuell funktionsnedsätt-
ning på 1900-talet.

Felix Swahn har skrivit flera artiklar i 
Intra och Ögonblick om hur det är 
att leva med autism diagnos. Han är 
verksam som illustratör, filmare och 
radiopratare på radio Totalnormal.

Leena Berlin Hallrup är socialchef i 
Svedala kommun och har skrivit en av-
handling där vuxna personer med intellek-
tuell funktionsnedsättning, personal och 
chefer i gruppbostäder, samt närstående 
beskriver hur delaktighet kan främjas och 
utmanas i vardagen.

Birgitta Wennberg har lång erfarenhet 
inom daglig verksamhet och habilitering. 
Hennes doktorsavhandling handlar bl a 
om tidsuppfattning hos och tidshjälp-
medel för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning.

Aktuella projekt (måndag):
• Ingalill och Per Stefansson har i boken "När de skulle bli 
som vi" sammanfattat sina erfarenheter från Söderhamn.

• DigiJag är ett nytt projekt som ska ge personer med intellek-
tuell funktionsnedsättning möjlighet att använda IT. 

• "Vi är med" heter ett FUB-projekt som ska förbättra delaktig-
heten för personer med flerfunktionsnedsättningar.

Aktuella projekt (tisdag):
• Hushållningssällskapet lanserar en ny app: GoGlad – för ett 
rörligare och roligare liv.

Daglig verksamhet är den populäraste insatsen i LSS. Nästan 38 000 har fått den 
beviljad. Men hur ska den se ut? Ska arbetslinjen tvinga personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar att bli ett arbetsmarknadens C-lag som måste stå ut med de 
tråkigaste jobben eller ska de tvingas fördriva sina dagar med terapisysslor i en dag-
centerlokal avskild från det övriga samhället? Eller finns det andra vägar? Detta ska vi 
diskutera på tisdag eftermiddag!

Sedan Medis 5 startade har inget 
varit sig likt på Stockholms scener. 
Med en blandning av gripande 
sånger, humor och skådespel har 
de mötts av idel lovord och jubel.

Ragnar Furenhed  är teolog och har varit 
universitetslärare i religionsvetenskap. När 
han fick ett barn med funktionsnedsätt-
ning skrev han en avhandling om hur 
personer med grav utvecklingsstörning 
upplever sin värld. Han har också skrivit en 
bok om särskoleelevers livsfrågor.



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

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

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

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

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

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

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

Datum och tid: 
21 september, 2020  9.00-16.00  (Registrering 9.00–9.30)
22 september, 2020  9.00-16.00   

Plats: Clarion Hotel Sign. T-bana Centralen.
Östra Järnvägsgatan 35, Norra Bantorget, Stockholm.
www.nordicchoicehotels.se
Begränsat antal rum med "föreningsrabatt" finns. 
(Så anmäl i god tid.)

Konferensavgift.
Dag 1 + 2: 4 200 kronor exkl. moms.
Dag 1:    2 400 kronor exkl. moms.
Dag 2:   2 400 kronor exkl. moms.

  Jag anmäler mig till dag 1 och 2, måndag 21 och tisdag 22 sept. 
  Jag anmäler mig endast till dag 1, måndag 21 sept.
  Jag anmäler mig endast till dag 2, tisdag 22 sept. 

intra
www.tidskriftenintra.se www.fub.se

Kunskap och Kompetens – FUB
Box 1181
171 23 Solna

intradagar 2020
Anmälningsblankett

Konferens om stöd och service till personer 
med intellektuell funktionsnedsättning

I samarbete med Riksförbundet FUB och Kunskap och Kompetens

Anmälan kan göras via 
Web:  www.fub.se/anmälan-intradagarna-2020

Brev:  Kunskap och Kompetens 
  Box 1181
  171 23 Solna

Sista anmälningsdag: 
söndagen den 6 september. 

Anmälan helst via webbadressen – då 
kommer bokningsbekräftelse automatiskt. 
I annat fall kommer bekräftelse per e-post, 
senast en vecka innan konferens.

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

Vill du bli utställare?
Har du andra frågor?
Kontakta Pia Sandberg!
tel 08-508 866 41.
E-post: pia.sandberg@fub.se
eller
E-post: intradagarna@fub.se

Vi reserverar oss för ändringar i 
programmet.

www.kunskapochkompetens.se

Jubileums-
erbjudande!

Boka fyra platser
– betala för tre!

I år tjänar du på 
att skicka fler 
medarbetare till 
Intradagarna 
– var fjärde plats 
som du bokar 
är gratis!

www.arbetsterapeuterna.se

OBS! SÄNKT PRIS!I år har vi sänkt priset med 700 kr så att fler ska ha möjlighet att delta!


