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Nyhetsbrev – FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri, nr 2: 

2018 
 

INSPIRATIONSDAG 
 

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 

 

 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
 

Föreningen Funkisglädje - Funkisfestivalen 

Föreningen Funkisglädje, som arrangerar Funkisfestivalen varje år sedan 2011, söker kontakt 

med nya kommuner. De är stora i Stockholms län och börjar sprida sig runt om i landet med 

Halmstad som representant för andra delar än Stockholms län samt Uppsala, Linköping och 

Gävle som nya medlemmar.  

Funkisfestivalen är Sveriges största melodifestival för personer över 15 år med kognitiv och 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. För att ännu fler ur målgruppen ska få möjligheten stå 

på scenen och sjunga sin favoritlåt, vill de nå ut till fler kommuner. Artisterna behöver inte vara 

några fantastiska sångare, bara de tycker om att sjunga och vill uppträda. En av projektets idéer 

är att låta individerna växa under resans gång - från anonym till artist.  

De vill gärna komma ut till er i våra kommuner för att presentera föreningen och projektet. Det 

kan vara ett möte på cirka 30 minuter, eller så får de lite längre tid och kan då ta med sig några 

artister så ni själva får se, höra och uppleva. Se gärna deras 90-sekundersfilm här:  

https://www.youtube.com/watch?v=EcJJnAgJjEU&t  

Vill ni veta mer, kontakta Ann Epstein, projektledare på telefon 0706-306 307 

Vill ni läsa mer om Funkisglädje så följ länken nedan: 

https://www.funkisgladje.se/start.html 

 

http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SPhD6q25TaUyl2Dluuw-kNIUC12OQuJcM.html
http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SPhD6q25TaUyl2Dluuw-kNIUC12OQuJcM.html
https://www.youtube.com/watch?v=EcJJnAgJjEU&t
https://www.funkisgladje.se/start.html
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GDPR – lättläst via DART 

Här kan ni ladda ner information som är framtagen av DART om GDPR på ett lättläst sätt. 

http://www.dart-gbg.org/public/anpassningar/GDPR-lattlast-Dart.pdf 

 

UTBILDNINGAR  
 

Studio 3 – hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande 

ETT FÅTAL PLATSER KVAR – ANMÄL ER SNARAST! 

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 

 

PSYKISK HÄLSA/OHÄLSA 
 

Hurmårdu.nu – en sajt för ungdomar med psykisk ohälsa 

Bland 22 bidrag i Guldskalpellens nya kategori Årets banbrytare vann den lättillgängliga sajten 

hurmårdu.nu som hjälper ungdomar med psykisk ohälsa att få kontakt med vården. Med ett 

klick på en emoji kan man tala man om hur man mår. Läs mer via nedanstående länk: 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/06/12/Sajt-for-unga-blev-Arets-banbrytare/ 

 

Rapport om Personliga ombuds nätverksmöten 

FoU Södertörn har gett ut rapporten ”De personliga ombudens nätverksmöten—på klientens 

villkor?” Rapporten visar på att användandet av nätverksmötet förstärker den maktförskjutning som 

PO-uppdraget i sig innebär, det vill säga att göra individens röst hörd, ge ökad makt till individen, 

empowerment, föra in individens perspektiv och frågor. Läs mer om rapporten och ladda ner den 

via 

https://fou-sodertorn.se/project/15718-de-personliga-ombudens-natverksmoten-pa-klientens-

villkor/ 

 

Supported Employment  

Kan Supported Employment hjälpa personer med psykisk funktionsnedsättning att få ett arbete? 

Rapporten ”Supported Employment – för sysselsättning och delaktighet” skriven av David 

Matscheck, projektledare i socialpsykiatrifrågor på FoU Nordost finns nu publicerad.  

http://www.dart-gbg.org/public/anpassningar/GDPR-lattlast-Dart.pdf
http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7TYSQ0MHYGOCB55jitPLlNQGp~25UhrZno.html
http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7TYSQ0MHYGOCB55jitPLlNQGp~25UhrZno.html
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/06/12/Sajt-for-unga-blev-Arets-banbrytare/
https://fou-sodertorn.se/project/15718-de-personliga-ombudens-natverksmoten-pa-klientens-villkor/
https://fou-sodertorn.se/project/15718-de-personliga-ombudens-natverksmoten-pa-klientens-villkor/
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Syftet med utvärderingen har varit att undersöka vilka förutsättningar personerna som får 

insatsen SE har inför att söka arbete, hur man arbetar med insatsen för att stödja deras kontakter 

med arbetsplatser och vilka resultat som uppnåtts. Rapporten hittar du via länken: 

http://founordost.se/wp-content/uploads/2018/05/Supported-Employment-rapport-2018.pdf 

 

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 

 

 

 

 

http://founordost.se/wp-content/uploads/2018/05/Supported-Employment-rapport-2018.pdf

