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31/8 Social dokumentation

Tvådagarskurs som förtydligar det professionella uppdraget inom stöd till
personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri och hur de olika
delarna i den sociala dokumentationen hänger ihop. Du får bland annat
kunskap i lagar och direktiv för dokumentation liksom att skriva genomförandeplan, sätta mål, föra journalanteckningar och följa upp insatser.
Föreläsaren Johan Appel utbildar och handleder inom omsorgen och har
medverkat i framtagandet av Socialstyrelsens kunskapsstöd; delaktighet och
inflytande i arbetet med genomförandeplaner (2014)
Målgrupp Medarbetare och chefer i utförarverksamheter inom LSS och
socialpsykiatri.
Tid 31/8 samt 7/9, kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 17/8 på forumcarpe.se

2/9 Autism och neuropsykiatri – grundläggande nivå

Tvådagarskurs som ger grundläggande kunskap om autismspektrumtillstånd

med eller utan intellektuell funktionsnedsättning samt andra neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och ADD. Du får också lära dig olika strategier,
bemötande och metoder för att stödja den enskilde på bästa sätt utifrån
tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och
har lång erfarenhet av arbete i specialistteam med personer som har svåra
beteenden.
Målgrupp Medarbetare och chefer inom LSS utförarverksamhet
Tid 2/9 samt 10/9 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 19/8 på forumcarpe.se

3/9 Öppet nätverk för utbildade gruppledare VIP

 ätverksträffen är en möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i länet,
N
ha dialog om aktuella frågor och sprida goda exempel på arbetssätt och
metoder. När du anmäler dig kan du notera frågor som du önskar lyfta med
nätverket eller något utvecklingsarbete som du vill dela med dig av.
Målgrupp Utbildade gruppledare i VIP
Tid 3/9 kl. 09.00-11.00
Anmälan Senast 27/8 på forumcarpe.se

13/9 Psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning

Utbildningsdagen ger översiktlig kunskap om olika psykiatriska diagnoser och
symtom hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Andra teman
som tas upp är beteendeproblematik, förebyggande insatser och stöd liksom
vikten av samverkan och professionellt bemötande.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har
lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam med personer som har svåra
beteenden.
Målgrupp Medarbetare och chefer inom LSS utförarverksamhet
Tid 13/9 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 30/8 på forumcarpe.se
På grund av pandemin är det ännu inte klart om vissa kurser och nätverk
v kommer att genomföras digitalt eller i fysisk form. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar i kalendariet på forumcarpe.se
så fort vi vet vilken form det blir. Redan nu är det dock klart att en stor
del av utbudet kommer att genomföras digitalt .

Forum Carpe
14/9 Öppet nätverk fysioterapeuter inom HSL
Nätverksträffen är ett forum för dialog om aktuella frågor, erfarenhetsutbyte
och spridning av goda exempel - en möjlighet att få inspireras och lära av
varandra över länet. 
Målgrupp Fysioterapeuter inom de kommunala HSL-teamen
Tid 14/9 kl. 13.30-16.00
Anmälan Senast 7/9 på forumcarpe.se

14/9 Rättshaveristiskt beteende

En heldagsföreläsning om kännetecken för och orsaker till ett ’rättshaveristiskt’ beteende. Föreläsningen tar bland annat upp förhållningssätt och
modeller som lågaffektivt bemötande liksom hur man kan agera vid hot och
våldsamma situationer ur ett rättsligt perspektiv.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har
lång erfarenhet av arbete med problemskapande beteenden.
Målgrupp Handläggare och chefer
Tid 14/9 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 31/8 på forumcarpe.se

17/9 Stereotypt självskadebeteende vid intellektuell funktionsnedsättning

Föreläsningen baseras på aktuell forskning och kliniska erfarenheter av stereotypt självskadebeteende som förknippas med bland annat intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och Downs syndrom. Du
får kunskap om olika orsaker till beteendet liksom hur det kan bemötas och
behandlas.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har
lång erfarenhet av arbete med problemskapande beteenden.
Målgrupp Medarbetare och chefer inom LSS och yrkesfunktioner från
HSL-teamen
Tid 17/9 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 3/9 på forumcarpe.se
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17/9 Öppet nätverk musikskapande verksamheter

Nätverksträffen är en möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i länet,

ha dialog om aktuella frågor, sprida goda exempel på arbetssätt och metoder, inspireras och lära av varandra. Det blir en förmiddag av workshopkaraktär om musikinstrumentet lyra, tillverkning av plektrum och regnrör samt
film- och ljudklipp.
Målgrupp Medarbetare som arbetar inom daglig verksamhet med musik
Tid 17/9 kl. 09.00-12.00
Anmälan Senast 10/9 på forumcarpe.se

17/9 Öppet nätverk för chefer inom personlig assistans

Nätverksträffen är en möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i länet,
ha dialog om aktuella frågor och sprida goda exempel på arbetssätt och
metoder. Teman för denna nätverksträff är ekonomi inom personlig assistans, ledsagning, avlösning och kontaktpersoner. När du anmäler dig kan du
notera frågor som du önskar lyfta med nätverket eller något utvecklingsarbete som du vill dela med dig av.
Målgrupp Chefer inom personlig assistans
Tid 17/9 kl. 09.00-11.00
Anmälan Senast 10/9 på forumcarpe.se

24/9 Lex Sarah

Föreläsningen tar bland annat upp lagar och direktiv som styr Lex Sarah,
medarbetares skyldigheter, förebyggande arbete, dokumentation och Lex
Maria. Föreläsningen innehåller även fallbeskrivningar med påföljder och
tillsynsrapporter samt belyser Lex Sarah som en del av systematiskt kvalitetsarbete.
Föreläsaren Marie Wedin är organisationskonsult, handledare i personalgrupper inom socialtjänsten och vårdlärare med lång erfarenhet av personalutveckling och kvalitetsarbete.
Målgrupp Medarbetare och chefer inom daglig verksamhet, boende, personlig assistans och socialpsykiatri

Forum Carpe
Tid 24/9 kl. 09.00-12.00
Anmälan Senast 10/9 på forumcarpe.se

28/9 Öppet nätverk arbetsterapeuter inom HSL

Nätverksträffen är en möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i länet,
ha dialog om aktuella frågor och sprida goda exempel på arbetssätt och
metoder.
Målgrupp Arbetsterapeuter inom de kommunala HSL-teamen
Tid 28/9 kl. 13.30-16.00
Anmälan Senast 21/9 på forumcarpe.se

29/9 Öppet nätverk stödpedagoger och chefer

Nätverksträffen är en möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i länet,
ha dialog om aktuella frågor och sprida goda exempel på arbetssätt och
metoder.
Målgrupp Stödpedagoger och chefer
Tid 29/9 kl.09.00-12.00
Anmälan Senast 22/9 på forumcarpe.se

30/9 Öppet nätverk för verksamhetsutvecklare

Öppet nätverk för dig som är verksamhetsutvecklare eller har motsvarande

titel. Nätverksträffen är en möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor
i länet, ha dialog om aktuella frågor och sprida goda exempel på arbetssätt
och metoder.
När du anmäler dig kan du notera frågor som du önskar lyfta med nätverket
eller om du vill dela med dig av något utvecklingsarbete.
Målgrupp Verksamhetsutvecklare eller motsvarande funktion
Tid 30/9 kl. 09.00-11.00
Anmälan Senast 23/9 på forumcarpe.se
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1/10 Öppet nätverk konstskapande

Öppet nätverk för dig som arbetar med skapande inom daglig verksamhet
eller boende. När du anmäler dig kan du anmäla frågor som du önskar lyfta
med nätverket eller om du vill dela med dig av något utvecklingsarbete.
Målgrupp Medarbetare som arbetar med konstskapande verksamheter
Tid 1/10 kl. 09.00-12.00
Anmälan Senast 24/9 på forumcarpe.se

1/10 Autism på fördjupad nivå

Förkunskaper krävs för denna kurs, läs mer på forumcarpe.se.
Föreläsningen ger fördjupad kunskap om autism liksom de vanligaste diagnoserna för psykiatrisk samsjuklighet och vilka konsekvenser det kan leda
till. Andra teman är systematiskt arbete för att förebygga och minska utmanande beteenden liksom strategier, metoder och bemötande för att stödja
den enskilde på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den
enskildes delaktighet.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har
lång erfarenhet av arbete med problemskapande beteenden. .
Målgrupp Medarbetare inom LSS utförarverksamhet
Tid 1/10 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 17/9 på forumcarpe.se

6/10 Öppet nätverk HSL chefer, MAS och MAR

Nätverksträffen är en möjlighet till dialog om aktuella frågor och att sprida
goda exempel på arbetssätt och metoder, inspireras och lära av varandra. 
När du anmäler dig kan du notera frågor som du önskar lyfta med nätverket
eller om du vill dela med dig av något utvecklingsarbete.
Målgrupp HSL chefer, MAS och MAR
Tid 6/10 kl. 09.00-11.00
Anmälan Senast 29/9 på forumcarpe.se

Forum Carpe
7/10 Öppet nätverk arbetsterapeuter inom daglig verksamhet

Syftet med nätverksträffen är att utbyta erfarenheter med kollegor i länet, ha
dialog om aktuella frågor, sprida goda exempel på arbetssätt och metoder,
inspireras och lära av varandra. 
Målgrupp Arbetsterapeuter inom daglig verksamhet
Tid 7/10 kl. 13.00-16.00
Anmälan Senast 30/9 på forumcarpe.se

7/10 Kommunikativt och kognitivt stöd – för handläggare

En utbildningsdag om kommunikativt och kognitivt stöd som skapar förståelse för kognition och kognitiva funktionsnedsättningar. Du får kunskap
om bland annat Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) liksom
hur de olika stöden kan användas i rollen som handläggare. Utbildnings
dagen innebär en blandning av teori, dialog och praktiska exempel.
Föreläsaren Therese Pettersson är utbildare och arbetsterapeut.
Målgrupp Handläggare inom LSS och socialpsykiatri
Tid 7/10 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 23/9 på forumcarpe.se

8/10 Förvärvad hjärnskada

En grundläggande föreläsning om förvärvad hjärnskada som också erbjuder
dialog mellan deltagare utifrån erfarenheter och fallbeskrivningar. Föreläsningen tar bland annat upp vad förvärvad hjärnskada är och dess konsekvenser i vardagen liksom kommunikativt och kognitivt stöd, mental trötthet,
bemötande och delaktighet.
Föreläsaren Anders Widmark är utbildare på Kompetensutvecklingsinstitutet
med 30 års erfarenhet inom vård och omsorg. Anders var tidigare adjunkt på
Sophiahemmets högskola med ansvar för programmet om vård vid neurologiska sjukdomstillstånd.
Målgrupp Medarbetare som behöver grundläggande kunskaper
Tid 8/10 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 24/9 på forumcarpe.se
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12/10 Smärta vid intellektuell funktionsnedsättning

En heldagsföreläsning där du får ökad kunskap om smärta hos personer med
intellektuell funktionsnedsättning samt verktyg för att tolka och utvärdera
smärtan. Föreläsningen tar bland annat upp smärtskattning/smärtanalys,
smärttyper, ökad beröringskänslighet – Central sensitisering, och komplementära behandlingar.
Föreläsaren Ulrika Thorsson är leg. specialistsjuksköterska, inklusive smärtsköterska, med 25 års klinisk erfarenhet av svårigheter till följd av smärta.
Målgrupp Medarbetare och chefer inom LSS-verksamhet samt
medarbetare och chefer från de kommunala hälso- och sjukvårdsteamen
Tid 12/10 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 28/9 på forumcarpe.se

13/10 Öppet nätverk för enhetschefer socialpsykiatri

Öppet nätverk för dig som är chef inom socialpsykiatri. Syftet med nätverket är att få utbyta erfarenheter med kollegor i länet, ha dialog om aktuella
frågor och sprida lärande exempel på arbetssätt och metoder.
När du anmäler dig kan du notera frågor som du önskar lyfta med nätverket
eller om du vill dela med dig av något utvecklingsarbete.
Målgrupp Enhetschefer socialpsykiatri
Tid 13/10 kl. 09.00-11.00
Anmälan Senast 6/10 på forumcarpe.se

14/10 Kompetensombudsträff

Träffen är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, spridning av goda exempel
och en möjlighet att få inspireras och lära av varandra.
Målgrupp Kompetensombud
Tid 14/10 kl. 13.00-16.00
Anmälan Senast 7/10 på forumcarpe.se

Forum Carpe
19/10 Salutogent förhållningssätt och arbetssätt för chefer

En heldagsföreläsning som ger inspiration och stöd i uppgiften att som chef
och gruppledare hålla det salutogena förhållnings- och arbetssättet levande i
vardagens gemensamma arbete. Föreläsningen tar bland annat upp det salutogena synsättet utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Ett
annat tema är utveckling genom självinsikt och positiv ”maktmedvetenhet” i
kommunikation och samspel.
Föreläsaren Anna Gilbe är utbildad i psykosocialt arbete, leg. sjukgymnast
och handledare inom individ-, grupp- och ledarutveckling.
Målgrupp Chefer, gruppledare och nyckelpersoner inom LSS, socialpsykiatri
och HSL-teamen
Tid 19/10 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 5/10 på forumcarpe.se

20/10 Social dokumentation

En heldagsföreläsning som förtydligar det professionella uppdraget inom
omsorg och socialpsykiatri och hur de olika delarna i den sociala dokumentationen hänger ihop. Du får grundläggande kunskaper i att skriva genomförandeplan, sätta upp mål, föra journalanteckningar och att följa upp
insatsen.
Föreläsaren Johan Appel utbildar och handleder inom omsorgen och har
medverkat i framtagandet av Socialstyrelsens kunskapsstöd; delaktighet och
inflytande i arbetet med genomförandeplaner (2014)
Målgrupp Medarbetare och chefer inom utförarverksamheter
Tid 20/10 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 6/10 på forumcarpe.se

22/10 Öppet nätverk för utbildade vägledare och chefer i
Delaktighetsmodellen

Nätverksträff för dig som är utbildad vägledare i Delaktighetsmodellen

(DMO) eller för dig som är chef och arbetar med modellen. Syftet med
träffen är att föra dialog om aktuella frågor, dela erfarenheter och hålla sig
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uppdaterad i modellen. Det blir en uppdatering av hur arbetet med Delaktighetsmodellen fungerar och vad som planeras framåt i er kommun/stadsdelsförvaltning.
Målgrupp Utbildade vägledare och chefer i Delaktighetsmodellen
Tid 22/10 kl. 09.00-11.00
Anmälan Senast 15/10 på forumcarpe.se

26/10 Kommunikativt och kognitivt stöd – för medarbetare
inom utförarverksamhet

Tvådagarskurs om kommunikativt och kognitivt stöd som för personer med
kognitiva funktionsnedsättningar är en förutsättning för delaktighet, självbestämmande och inflytande. Kursen fokuserar på Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), när och hur det ska användas utifrån fallbeskrivningar och praktiskt arbete. I kursen ingår en hemuppgift som utgör
grunden för dialogen under dag 2.
Föreläsaren Therese Pettersson är utbildare och arbetsterapeut.
Målgrupp Medarbetare inom utförarverksamhet
Tid 26/10 samt 9/11 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 12/10 på forumcarpe.se

27/10 Öppet nätverk för handläggare

Nätverksträff för dig som är handläggare inom LSS eller Socialpsykiatri och
vill utbyta erfarenheter med kollegor i länet, ha dialog om aktuella frågor
och sprida goda exempel på arbetssätt och metoder. När du anmäler dig kan
du notera frågor som du önskar lyfta med nätverket eller om du vill dela med
dig av något utvecklingsarbete.
Målgrupp Handläggare inom funktionshinder eller socialpsykiatri
Tid 27/10 kl. 09.00-11.00
Anmälan Senast 20/10 på forumcarpe.se
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Forum Carpe
29/10 Neuropsykiatri för handläggare

En utbildningsdag som ger kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, dess konsekvenser vid möten, planering och behov av stöd i ett livsperspektiv. Kursen tar upp centrala begrepp som t.ex. theory of mind, exekutiva
funktioner liksom samsjuklighet, beroende vs missbruk, lågaffektivt bemötande och råd för mötesplanering. Utbildningsdagen innehåller en
kombination av teoretiska avsnitt, fallbeskrivningar och gruppreflektioner.
Utbildare är George Rein, leg. psykolog med KBT-inriktning, som har lång
erfarenhet av arbete i specialistteam med fokus på svåra beteenden.
Målgrupp Handläggare inom funktionshinder och sociapsykiatri
Tid 15/10 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 15/10 på forumcarpe.se

3/11 Salutogent förhållningssätt och arbetssätt för medarbetare

Föreläsningen tar bland annat upp det salutogena synsättet utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Ett annat tema är utveckling genom
självinsikt och positiv ”maktmedvetenhet” i kommunikation och samspel.
Föreläsaren Anna Gilbe är utbildad i psykosocialt arbete, leg. sjukgymnast
och handledare inom individ-, grupp och ledarutveckling
Målgrupp Medarbetare inom LSS, socialpsykiatrin och yrkesfunktioner från
HSL-teamen
Tid 3/11 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 20/10 på forumcarpe.se

10/11 Ett gott liv för personer på gruppbostad med stora fysiska
behov

Sjukgymnasterna Malin Falk Langton och Karin Olgemar från LSS hälsan delar
med sig av sina kunskaper och erfarenheter av arbete med personer som har
omfattande fysiska behov. Seminariets fokus är hur personalen kan arbeta
konkret för att öka aktiviteten hos dessa personer och främja ett hälsosamt
liv.
Målgrupp Medarbetare och chefer i gruppbostad enligt LSS
Tid 10/11 kl. 13.00-16.00
Anmälan Senast 27/10 på forumcarpe.se

9/11 Vågar vi tala om döden?

Ett seminarium där du lär dig mer om hur upplevelsen i anslutning till dödlig sjukdom och död kan göras mer begriplig för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Seminariet leds av Ingeli Simmross och Kerstin Witalis
som är sjuksköterskor och vårdutvecklingsledare på Palliativt kunskapscentrum i Stockholm. Moderator är med.dr. Eva Flygare Wallén som forskar på
hälsa under hela livet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Målgrupp Medarbetare som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning
Tid 9/11 kl. 09.00-12.00
Anmälan Senast 26/10 på forumcarpe.se

10/11 Kognitivt stöd för personer på grupp- och servicebostad

Ett seminarium där arbetsterapeuterna Erika Karlsson och Paulina Sandlund
berättar om sitt arbete med det kognitiva stödet inom LSS-hälsan i Stockholm stad. De lyfter erfarenheter och goda exempel för att inspirera medarbetare i grupp- och servicebostad att fördjupa sig i stödet och skapa förutsättningar för en mer strukturerad vardag.
Målgrupp Medarbetare och chefer i gruppbostad/servicebostad enligt LSS
Tid 10/11 kl. 09.00-12.00
Anmälan Senast 27/10 på forumcarpe.se

11/11 Autism och neuropsykiatri – grundläggande nivå

Tvådagarskurs som ger grundläggande kunskap om autismspektrumtillstånd
med eller utan intellektuell funktionsnedsättning liksom andra neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och ADD. Du får även lära dig olika strategier, bemötande och metoder för att stödja den enskilde på bästa sätt utifrån
tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och
har lång erfarenhet av arbete i specialistteam med personer som har svåra
beteenden.
Målgrupp Medarbetare och chefer inom LSS utförarverksamhet

Forum Carpe
Tid 11/11 samt 19/11 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 28/10 på forumcarpe.se

12/11 Öppet nätverk för chefer inom personlig assistans

Nätverksträffen är en möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i länet,
ha dialog om aktuella frågor och sprida goda exempel på arbetssätt och
metoder.När du anmäler dig kan du notera frågor som du önskar lyfta med
nätverket eller något utvecklingsarbete som du vill dela med dig av.
Målgrupp Chefer inom personlig assistans
Tid 12/11 kl. 09.00-11.00
Anmälan Senast 5/11 på forumcarpe.se

15/11 Psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning

Utbildningsdagen ger översiktlig kunskap om olika psykiatriska diagnoser och
symtom hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Andra teman
som tas upp är beteendeproblematik, förebyggande insatser och stöd liksom
vikten av samverkan och professionellt bemötande.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har
lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam med personer som har svåra
beteenden.
Målgrupp Medarbetare och chefer inom LSS utförarverksamhet
Tid 15/11 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 1/11 på forumcarpe.se

16/11 Självskadebeteende inom socialpsykiatri

En heldagsföreläsning där innehållet utgår ifrån ett humanistiskt perspektiv,
aktuell forskning och föreläsaren George Reins kliniska erfarenheter av självskadebeteende. Föreläsningen tar bland annat upp myter om och orsaker
till självskadebeteende, professionellt bemötande och egna känslor samt
copingorienterat självskadebeteende.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har
lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam med personer som har svåra
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beteenden.
Målgrupp Medarbetare och chefer inom socialpsykiatri och HSL-teamen
Tid 16/11 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 2/11 på forumcarpe.se

16/11 Utmanande beteende - förstå, förebygga och bemöta

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med personer som har behov av
stöd i form av till exempel gruppbostad eller daglig verksamhet och som har
intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Föreläsare från ett tvärprofessionellt team som är specialiserade på allvarliga utmanande beteenden
kommer under dagen bland annat beröra teman som tydliggörande pedagogik, anpassat förebyggande bemötande, positivt beteendestöd samt Alternativ och kompletterande kommunikation.
Föreläsarna är Magnus Ivarsson och Pernille Roch Norlund som båda är psykologer och Channa Lönnå som är specialpedagog.
Målgrupp Medarbetare och chefer inom LSS
Tid 16/11 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 2/11 på forumcarpe.se

17/11 Posttraumatisk stress och emotionellt instabil
personlighetsstörning

En utbildningsdag som ger ökade kunskaper om vilka uttryck dessa diagnoser kan ta sig i det dagliga livet och hur kan man stödja på bästa sätt. Du får
också reflektera över din egen roll som stödgivande person och vilken betydelse det har för att du ska känna dig trygg i yrkesrollen. Du får lära dig mer
om olika metoder, förhållningssätt och behandling.
Föreläsaren Ewa-Karin Ottosson är utbildare, legitimerad psykiatrisjuksköterska och KBT-terapeut.
Målgrupp Medarbetare och chefer inom socialpsykiatri
Tid 17/11 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 3/11 på forumcarpe.se
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23/11 Professionellt medberoende

Att vara professionellt medberoende innebär att en person, inom ramen för
sitt arbete, låter andra människors handlingar styra och påverka sina egna
tankar, känslor och handlingar. Utbildningsdagen belyser begreppets innebörd, vilka uttryck det kan ta och hur det kan vändas till ett mer konstruktivt
förhållningssätt.
Föreläsaren Magnus Carlsson är handledare och utbildare i bland annat professionellt medberoende och har lång erfarenhet av arbete med personer
som har beroendeproblematik.
Målgrupp Handläggare, chefer och medarbetare inom socialpsykiatri
Tid 23/11 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 9/11 på forumcarpe.se

23/11 Trygg när döden närmar sig

En utbildningsdag som ger kunskap om de palliativa hörnstenarna i arbetet
med personer som omfattas av LSS. Du lär dig mer om palliativa förhållningssätt, vård, hur man kan prata om döden och möta närståendes frågor.
Föreläsarna Ingeli Simmross och Kerstin Witalis är sjuksköterskor och vårdutvecklingsledare vid Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län
Målgrupp Medarbetare och chefer inom LSS-boende och HSL-teamen
Tid 23/11 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 9/11 på forumcarpe.se

24/11 Epilepsi

Föreläsning som ger aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för
att kunna hjälpa en person vid ett anfall. Du får lära dig mer om orsaker till
epilepsi, olika former av kramper, anfallsutlösande faktorer och anfallsförebyggande åtgärder liksom farmakologisk behandling.
Föreläsaren Anders Widmark är utbildare på Kompetensutvecklingsinstitutet
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med 30 års erfarenhet inom vård och omsorg. Anders var tidigare adjunkt på
Sophiahemmets högskola med ansvar för programmet om vård vid neurologiska sjukdomstillstånd.
Målgrupp Medarbetare som möter personer med epilepsi
Tid 24/11 kl. 09.00-12.00
Anmälan Senast 10/11 på forumcarpe.se

25/11 Social dokumentation

Tvådagarskurs som förtydligar det professionella uppdraget inom omsorg
och socialpsykiatri och hur de olika delarna i den sociala dokumentationen
hänger ihop. Du får bland annat kunskap i lagar och direktiv för dokumentation liksom att skriva genomförandeplan, sätta mål, föra journalanteckningar
och följa upp insatser.
Föreläsaren Johan Appel utbildar och handleder inom omsorgen och har
medverkat i framtagandet av Socialstyrelsens kunskapsstöd; delaktighet och
inflytande i arbetet med genomförandeplaner (2014)
Målgrupp Medarbetare och chefer i utförarverksamheter inom LSS och
socialpsykiatri.
Tid 25/11 samt 9/12, kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 11/11 på forumcarpe.se

26/11 Öppet nätverk stödpedagoger och chefer

Nätverksträffen är en möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor i länet,
dialog om aktuella frågor och att sprida goda exempel på arbetssätt och
metoder.
Målgrupp Stödpedagoger och chefer
Tid 26/11 kl. 09.00-12.00
Anmälan Senast 19/11 på forumcarpe.se
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29/11 Lex Sarah

Föreläsningen tar bland annat upp lagar och direktiv som styr Lex Sarah,

medarbetares skyldigheter, förebyggande arbete, dokumentation och Lex
Maria. Föreläsningen innehåller även fallbeskrivningar med påföljder och
tillsynsrapporter samt belyser Lex Sarah som en del av systematiskt kvalitetsarbete.
Föreläsaren Marie Wedin är organisationskonsult, handledare i personalgrupper inom socialtjänsten och vårdlärare med lång erfarenhet av personalutveckling och kvalitetsarbete.
Målgrupp Medarbetare och chefer inom daglig verksamhet, boende, personlig assistans och socialpsykiatri
Tid 29/11 kl. 09.00-12.00
Anmälan Senast 11/15 på forumcarpe.se

3/12 Autism på fördjupad nivå

Förkunskaper krävs för denna kurs, läs mer på forumcarpe.se.
Föreläsningen ger fördjupad kunskap om autism liksom de vanligaste diagnoserna för psykiatrisk samsjuklighet och vilka konsekvenser det kan leda
till. Andra teman är systematiskt arbete för att förebygga och minska utmanande beteenden samt strategier, metoder och bemötande för att stödja
den enskilde på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den
enskildes delaktighet.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har
lång erfarenhet av arbete med problemskapande beteenden. .
Målgrupp Medarbetare inom LSS utförarverksamhet
Tid 3/12 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 19/11 på forumcarpe.se
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7/12 Professionellt medberoende

Att vara professionellt medberoende innebär att en person, inom ramen för
sitt arbete, låter andra människors handlingar styra och påverka sina egna
tankar, känslor och handlingar. Utbildningsdagen belyser begreppets innebörd, vilka uttryck det kan ta och hur det kan vändas till ett mer konstruktivt
förhållningssätt.
Föreläsaren Magnus Carlsson är handledare och utbildare i bland annat professionellt medberoende och har lång erfarenhet av arbete med personer
som har beroendeproblematik.
Målgrupp Handläggare, chefer och medarbetare inom socialpsykiatri
Tid 7/12 kl. 09.00-16.00
Anmälan Senast 23/11 på forumcarpe.se

10/12 Öppet nätverk HSL chefer, MAS och MAR

Forum för dialog om aktuella frågor, erfarenhetsutbyte med kollegor i länet
och spridning av goda exempel på arbetssätt och metoder - en möjlighet att
få inspireras och lära av varandra.
Målgrupp Chefer, MAS och MAR
Tid 10/12 kl. 09.00-11.00
Anmälan Senast 7/12 på forumcarpe.se
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Håll utkik i Forum Carpes
kalendarium!

Prenumerera på nyheter
från Forum Carpe!

Nya aktiviteter tillkommer och

Gå till webbplatsen forumcarpe.se

befintliga aktiviteter kan ändras

Klicka på rubriken till valfri nyhet.

så håll dig uppdaterad genom

Längst ned på nyhetssidan finns ett
blått fält där du fyller i din e-postadress
och klickar på Prenumerera.

kalendariet på forumcarpe.se.

Du får sedan ett mejl till din e-postadress
där du bekräftar din prenumeration.

Forum Carpes gymnasiekurser
hösten 2021 hittar du i ett eget kursblad
och i kalendariet på forumcarpe.se

Forum Carpe är en kommungemensam funktion för
kompetens- och verksamhetsutveckling inom
funktionshinderområdet i Stockholms län.
Administrativt ansvarig för
Forum Carpe är Stockholms stad.

