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Nyhetsbrev – FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri, nr 3: 

2018 
 

UTBILDNINGAR  
 

• Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt 

missbruk 

I vår är det dags för två kursomgångar till av den uppskattade kursen ”Att i vardagen stödja 

personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk”. Det är återigen Mats Borell 

som håller i kursen (med ett par inhopp av andra föreläsare). Kursen är för dig som jobbar inom 

den kommunala socialpsykiatrin. Du kan läsa mer om utbildningen och anmäla dig på 

nedanstående länk. Antal platser är begränsade, om du inte får plats kan du sätta upp dig på 

väntelista. (Vi kommer också att ge en kursomgång i höst, men den anmälan kommer ut lite 

senare).  https://axacoair.se/go?ZeKlbLro 

 

• Fördjupningskurs för personliga assistenter 

Våren 2019 kommer vi att ge en fördjupningskurs för personliga assistenter som ger 7.5 

högskolepoäng vid godkänd examination. Det är en uppdragsutbildning vi köpt av Högskolan 

i Halmstad. Kursen är för de assistenter som har gått vår grundutbildning. Mer information och 

anmälningslänk kommer inom kort, så håll utkik på Fyrbodals kommunalförbunds hemsida, 

under kurser och konferenser. 

http://fyrbodal.se/kurserkonferenser.4.41b1d7e3135cb13e3543294.html  

 

• Funktionshinder, välfärd och livsvillkor, en 7.5 hp kurs för chefer 

Under våren 2019 startar denna kurs för chefer inom funktionshinderområdet. Det är en 

uppdragsutbildning som vi köpt av Högskolan i Halmstad. Kursens syfte är att bredda och 

fördjupa teoretiska och praktiska kunskaper om funktionshinder, välfärd och livsvillkor inom 

funktionshinderområdet och socialpsykiatrin, med målsättningen att stärka ett medvetet, 

systematiskt och kunskapsbaserat ledarskap i driften och utvecklingen av verksamheten. Mer 

information och anmälan kommer inom kort.  

Denna kurs är en av tre i den satsning vi gör på kurser för chefer och ledare inom 

funktionshinder och socialpsykiatriområdet (de övriga är kursen i systematisk uppföljning som 

startar hösten 2019 igen och chef och ledarskapskursen, vilken startar våren 2020). 

 

https://axacoair.se/go?ZeKlbLro
http://fyrbodal.se/kurserkonferenser.4.41b1d7e3135cb13e3543294.html
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• Kurs i systematisk uppföljning 

Hösten 2019 kommer vi återigen att ge kursen ”Systematisk uppföljning”. Det är en 

uppdragsutbildning som vi köpt av Högskolan Väst. Syftet med kursen är att bredda och 

fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, 

användas och komma till nytta på ett sätt som främjar verksamhetsutveckling och ökar 

förutsättningarna för en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Utbildningen vänder sig till 

professionella inom verksamhetsområdena; funktionshinder, socialpsykiatri, IFO och Vård och 

omsorg och det är för dem som jobbar med systematisk uppföljning i någon form, tex 

verksamhetsnära utvecklare, enhetschefer, verksamhetspedagoger, 1:e socialsekreterare eller 

liknande. Mer information och anmälan kommer inom kort. 

Denna kurs är en av tre i den satsning vi gör på kurser för chefer och ledare inom 

funktionshinder och socialpsykiatriområdet (de övriga är kursen i funktionshinder, välfärd och 

livsvillkor som startar våren 2019 och chef och ledarskapskursen, vilken startar våren 2020). 

 

• Reviderade strategier kring kompetens och titulatur funktionshinder och 

socialpsykiatri  

Inom funktionshinder- och socialpsykiatriområdet har vi i Fyrbodals 14 kommuner, strategier 

antagna vad gäller kompetens och titulatur. Dessa två strategier är antagna av socialcheferna 

och har nu reviderats. Vi har i dessa lagt till en kompetensutvecklingsplan som bygger på att 

vi ska få en bättre systematik kring vad det är för kompetensutveckling som behövs och hur 

många som behöver den både i den egna kommunen men också i Fyrbodal i stort. Du hittar 

båda strategierna på kommunalförbundets hemsida. 

http://fyrbodal.se/dettajobbarvimed/valfardsutveckling/fousocialtjanst.4.77acda1714f3f69856

9c00b6.html 

  

FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
 

• Barnbok för åldrar 6-9 år ”Funkisfamiljen” 

”Operation slutstirrat", är den första boken av tre i serien: "Funkisfamiljen" och handlar om 

bemötande och tar sin början i hur det känns när ett annat barn på skolgården frågar 

huvudpersonen Vide om syskonet Mio är en riktig människa. Vide blir ledsen och upprörd, men 

får snart en plan. Förhoppningen är att böckerna ska locka till läsning och ge en bredare bild 

hur det är att växa upp som syskon i en familj där det finns barn med omfattande 

funktionsnedsättning. Bok nummer två i serien kommer i mars 2019. Mer info hittar du här 

http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/flerfunktionsnedsattning/familjeliv/funkisfamiljen-

ny-bokserie-av-anna-pella/  

Boken kan du köpa exempelvis på Bokus https://www.bokus.com/cgi-

bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=funkisfamiljen  

 

http://fyrbodal.se/dettajobbarvimed/valfardsutveckling/fousocialtjanst.4.77acda1714f3f698569c00b6.html
http://fyrbodal.se/dettajobbarvimed/valfardsutveckling/fousocialtjanst.4.77acda1714f3f698569c00b6.html
http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/flerfunktionsnedsattning/familjeliv/funkisfamiljen-ny-bokserie-av-anna-pella/
http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/flerfunktionsnedsattning/familjeliv/funkisfamiljen-ny-bokserie-av-anna-pella/
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=funkisfamiljen
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=funkisfamiljen
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• Barnbok ”Alma och papegojmysteriet” 

Almas två A, A som i autism och A som i ADHD gör Alma speciell. Speciellt bra på vissa 

saker. Som att lyssna. Och på att vara detektiv. Alma är också djurens väktare som mormor 

säger och när den operasjungande papegojan Jack försvinner är det bra att Alma finns där. 

Under jakten på papegojan håller det dock på att gå riktigt illa. Kanske kan Alma nu få 

användning för den magiska kraft hon just upptäckt att hon har ärvt från sin gammelmorfar 

Ansgar? Boken riktar sig till barn, men är också en del av en modell som ska stötta skolpersonal 

i arbetet med barn och unga som har funktionsvariationer. Mer om boken och hur du beställer 

den hittar du på den här länken http://www.idusforlag.se/alma_och_papegojmysteriet 

 

PSYKISK HÄLSA/OHÄLSA 
 

• Ny rapport om brukare och närståendes upplevelse av SIP (Samordnad 

individuell plan) 

Hur blir det för den enskilde med psykisk ohälsa eller närstående när man får en SIP, Samordnad 

individuell plan? Vad fungerar och vilka svårigheter finns? Det är några av de frågor som 

NSPHiG undersökt i en ny rapport om SIP, som är gjord på uppdrag av Västra 

Götalandsregionen. Rapporten hittar du att ladda ner på  

http://www.nsphig.se/ny-rapport-om-sip-samordnad-individuell-plan-har-fokus-pa-brukarnas-

perspektiv/ 

 

• Kartläggning på gång på temat personer med psykisk hälsa och beroende  

Psykisk sjukdom är vanlig bland personer med missbruk och beroende. Regeringen vill därför 

att Socialstyrelsen ska kartlägga och analysera hur vård och omsorg fungerar för dessa 

personer, för att få kunskap om hur insatserna kan förbättras. Regeringen ger nu 

Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga förekomsten av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa 

och beroendeproblematik. Socialstyrelsen ska även analysera hur samverkan mellan olika 

verksamheter fungerar, och hur denna påverkar förutsättningarna för en god vård och omsorg. 

Socialstyrelsen får 1,5 miljoner kronor för uppdraget. Arbetet ska ske i samråd med 

Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter, samt i dialog med relevanta 

intresseorganisationer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 november 2019. Mer om 

uppdraget kan du läsa via denna länk 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/kombination-av-psykisk-

ohalsa-och-beroende-kartlaggs/ 

 

 

http://www.idusforlag.se/alma_och_papegojmysteriet
http://www.nsphig.se/ny-rapport-om-sip-samordnad-individuell-plan-har-fokus-pa-brukarnas-perspektiv/
http://www.nsphig.se/ny-rapport-om-sip-samordnad-individuell-plan-har-fokus-pa-brukarnas-perspektiv/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/kombination-av-psykisk-ohalsa-och-beroende-kartlaggs/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/kombination-av-psykisk-ohalsa-och-beroende-kartlaggs/
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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 

 

 

 

 


