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Nyhetsbrev – FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri, nr 1: 

2018 
 

 

UTBILDNINGAR  
 

Studio 3 – hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande 

18 - 20 september har vi en tredagarsutbildning i studio 3 metoden. Den handlar om att förstå 

och bemöta människor med utmanande beteenden och om hur vi genom ett lågaffektivt 

bemötande kan minska eller undvika stress, oro, konflikter och utbrott. Mer information om 

kursen och anmälan via länken:  

http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-

t13j3SHcM7TYSQ0MHYGOCB55jitPLlNQGp~25UhrZno.html 

 

Webbutbildning om sexuell hälsa i socialt arbete  

Här har du länken till en introduktionsutbildning i frågor om sexuell hälsa och socialt arbete. 

Den visar hur samband mellan sexuell och social utsatthet kan se ut, varför det är viktigt att vi 

inom det sociala arbetet arbetar med sexuell hälsa och hur vi kan göra det. Webbutbildningen 

riktar sig till er som arbetar inom socialt arbete. Via länken kommer du direkt till 

utbildningen.  

http://socialutveckling.goteborg.se/team/sexuell-halsa-hivprevention/sexuell-halsa-i-socialt-

arbete/webbutbildning-for-dig-som-jobbar-inom-socialtjansten/ 

 

Webbutbildning på temat funktionshinder och åldrande 

Nu finns en webbutbildning på temat funktionshinder och åldrande. Utbildningen innehåller 

nio kapitel: Delaktighet, Åldrande, Smärta, Demenssjukdom, Arbete, Livsstil och hälsa, 

Förlust, sorg och död, Vård i livets slutskede och Goda exempel. Korta filmer och bildspel 

varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Utbildningen tar ca fyra timmar att 

genomföra och du kan när som helst avbryta eller påbörja den. Utbildningen avslutas med ett 

kunskapstest. Diplom kan laddas ned vid godkänt test. 

http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/intellekt-funktionsnedsattning/ 

 

 

 

http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7TYSQ0MHYGOCB55jitPLlNQGp~25UhrZno.html
http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7TYSQ0MHYGOCB55jitPLlNQGp~25UhrZno.html
http://socialutveckling.goteborg.se/team/sexuell-halsa-hivprevention/sexuell-halsa-i-socialt-arbete/webbutbildning-for-dig-som-jobbar-inom-socialtjansten/
http://socialutveckling.goteborg.se/team/sexuell-halsa-hivprevention/sexuell-halsa-i-socialt-arbete/webbutbildning-for-dig-som-jobbar-inom-socialtjansten/
http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/intellekt-funktionsnedsattning/
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INSPIRATIONSDAGAR 
 

Våld i nära relationer  

2 oktober har vi en inspirationsdag på temat ”våld i nära relationer inom verksamhetsområde 

funktionshinder och socialpsykiatri. Mer information och anmälan via länken: 

http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SPhD6q25TaUyl2Dluuw-

kNIUC12OQuJcM.html 

 

 

PÅ NÄTET 
 

Föreläsningar på temat Psykisk ohälsa 

Psykiatrin i Region Örebro län erbjuder en faktaserie med öppna föreläsningar, du hittar dem 

via nedanstående länk: 

https://www.regionorebrolan.se/psykiatrin/forelasningar 

 

Podcast om ovanliga diagnoser 

3 - 5 procent av Sveriges befolkningen har en ovanlig och sällsynt diagnos. Dessa diagnoser 

ger komplexa funktionsnedsättningar som varar livet ut. Vilka är dessa patienter, vilka behov 

har de och hur kan det sällsynta synliggöras? Lyssna på Elisabeth Wallenius, mamma till en 

nu vuxen dotter med en sällsynt diagnos och ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, 

Veronika Wingstedt DeFlon, Verksamhetschef Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser 

och Cecilia Gunnarsson, Verksamhetschef och Överläkare på Centrum för Sällsynta diagnoser 

i Sydöstra sjukvårdsregionen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på 

Socialstyrelsen. 

http://socialstyrelsenpadjupet.libsyn.com/29-om-ovanliga-och-sllsynta-

diagnoser?utm_campaign=20171205&utm_medium=email&utm_source=apsis 
 

 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
 

Bilder som stöd i samtal om våld 

Bildsamt har tagit fram ett material för att kunna ha förebyggande samtal om våld, kunna reda 

ut när man misstänker att någon blivit utsatt för våld och för samtal med bland annat polis, 

socialtjänst och psykolog. Det förebyggande materialet består av ett utbildningsmaterial riktat 

till personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar och handlar om våld 

http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SPhD6q25TaUyl2Dluuw-kNIUC12OQuJcM.html
http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SPhD6q25TaUyl2Dluuw-kNIUC12OQuJcM.html
https://www.regionorebrolan.se/psykiatrin/forelasningar
http://socialstyrelsenpadjupet.libsyn.com/29-om-ovanliga-och-sllsynta-diagnoser?utm_campaign=20171205&utm_medium=email&utm_source=apsis
http://socialstyrelsenpadjupet.libsyn.com/29-om-ovanliga-och-sllsynta-diagnoser?utm_campaign=20171205&utm_medium=email&utm_source=apsis
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och vad som är tillåtet och inte. Det upptäckande materialet består av två reda ut-häften, ett 

för ungdomar och ett för vuxna med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar.  

https://bildsamt.se/ 

 

 

PSYKISK HÄLSA/OHÄLSA 
 

Konst skapar mening för personer med psykisk ohälsa 

Lyssna till och läs mer om ett projekt i Göteborg med konst i fokus för att skapa mening. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6768295&utm_source=Min

ds+veckobrev&utm_campaign=c263fe2669-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_28&utm_medium=email&utm_term=0_e8de409d60-

c263fe2669-224581005 

 

Vardagshandlingar som terapi 

Hur kan enkla vardagshandlingar som att koka kaffe och svara i telefon hjälpa personer med 

svårare psykiska funktionshinder att må bättre? Den frågan ställer Marianne Boström vid 

Örebro universitet i sin avhandling ”Vardagslivets aktiviteter”. Läs mer på nedanstående länk: 

https://www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2017/vardagshandlingar-som-terapi/ 

 

 

NY LITTERATUR 
 

https://bildsamt.se/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6768295&utm_source=Minds+veckobrev&utm_campaign=c263fe2669-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_28&utm_medium=email&utm_term=0_e8de409d60-c263fe2669-224581005
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6768295&utm_source=Minds+veckobrev&utm_campaign=c263fe2669-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_28&utm_medium=email&utm_term=0_e8de409d60-c263fe2669-224581005
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6768295&utm_source=Minds+veckobrev&utm_campaign=c263fe2669-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_28&utm_medium=email&utm_term=0_e8de409d60-c263fe2669-224581005
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6768295&utm_source=Minds+veckobrev&utm_campaign=c263fe2669-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_28&utm_medium=email&utm_term=0_e8de409d60-c263fe2669-224581005
https://www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2017/vardagshandlingar-som-terapi/
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Vuxna människor med funktionsnedsättningar 
En kunskapsöversikt  

Ulrika Hallberg, Lillemor Hallberg & Caroline Hallberg 

Denna bok handlar om livssituationen och utmaningarna för vuxna människor med olika typer 

av funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Vi vill lyfta fram komplexiteten, problemen 

och utmaningarna som vuxna människor med funktionsnedsättningar har att hantera i dagens 

samhälle.  

 

 

 

 

Delaktighet för personer med funktionsnedsättningar  

Ulrika Hallberg & Lillemor Hallberg 

Människor med funktionsnedsättningar mår både fysiskt och 

psykiskt sämre än andra. De har sämre boendemiljöer, tunnare 

sociala nätverk och svårare att få och behålla ett arbete, vilket 

leder till att de lever i ekonomiskt ansträngda livssituationer och 

löper betydligt större risk än andra att drabbas av utanförskap. 

 

Denna bok ger en aktuell inblick i vad forskningen inom 

området har kommit fram till när det gäller delaktighet, 

tillgänglighet och utanförskap för både barn och vuxna med 

olika typer av funktionsnedsättningar.  

 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=20563132&uid=912707804&&&https://www.studentlitteratur.se/39066?utm_campaign%3Dunspecified%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dnyhetsbrev
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=20563132&uid=912707804&&&https://www.studentlitteratur.se/38892?utm_campaign%3Dunspecified%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dnyhetsbrev
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NYHETSBREVET 

Nyhetsbrevet ges ut av FoU-Socialtjänst och ansvarig är Maria Klamas. Har du något du vill 

ha med på nyhetsbrevet? Eller andra kommentarer, tips eller funderingar? Välkommen att 

kontakta mig på maria.klamas@fyrbodal.se 

 

 

 

 

 

 

Omsorger om funktionshindrade  

Maria Bennich & Lars Zanderin (red.) 

Vad har hänt inom funktionshinderområdet sedan LSS-reformen 

infördes 1994? Hur ser rättsläget ut? Vilka erfarenheter av LSS 

och funktionshinderområdet finns på lokal nivå? Boken 

Omsorger om funktionshindrade försöker ge svar  på dessa 

frågor utifrån några särskilt utvalda perspektiv, nämligen 

rättsregler och lokala exempel.  

 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=20563132&uid=912707804&&&https://www.studentlitteratur.se/38884?utm_campaign%3Dunspecified%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dnyhetsbrev

