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AUGUSTI

Forum Carpes utbud
Mer information om anmälan och samtliga föreläsningar, seminarier,
kurser samt nätverksträffar finns i kalendariet på forumcarpe.se
Forum Carpes kompetensutvecklingsaktiviteter bygger på
identifierade gemensamma kompetensbehov i de kommuner och
stadsdelsdelsförvaltningar som ingår i Forum Carpes samverkan.
Forum Carpes samordningsgrupp bjuder även in forskare, myndighetsrepresentanter och yrkesverksamma till seminarier om aktuella
frågor, kunskapsstöd, forskning och lärande exempel. Aktiviteterna
finansieras genom samverkan och är kostnadsfria för anställda på
utförar- och myndighetssidan inom stöd till personer med
funktionsnedsättning, socialpsykiatri och kommunernas HSLorganisationer.

Aktiviteterna
genomförs i digital
eller fysisk form, mer
information finns på

forumcarpe.se

Läs mer om hur Forum Carpes aktiviteter skapas.

25

Social dokumentation
från teori till tillämpning

30

Psykisk ohälsa och I.F.

Tvådagarskurs som ger fördjupade kunskaper om
lagar och direktiv för dokumentation, hur man skriver
genomförandeplaner, sätter mål, för journalanteckningar och följer 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).

Utbildningsdagen ger översiktlig kunskap om olika
psykiatriska diagnoser hos personer med intellektuell
funktionsnedsättning liksom beteendeproblematik,
förebyggande insatser och stöd samt vikten av samverkan och professionellt bemötande.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog
med KBT-inriktning och lång erfarenhet av att arbeta i
specialistteam med svåra beteenden.

Målgrupp: Medarbetare och chefer inom LSS och
socialpsykiatri
Tid: 2022-08-25 samt 2022-09-08, kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-08-11

Målgrupp: Medarbetare och chefer inom LSS
utförarverksamhet
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-08-16

SEPTEMBER
2

Autism och NPF –
grundläggande nivå

13

Stereotypt självskadebeteende inom LSS

21

Lex Sarah i praktiken

26

Rättshaveristiskt beteende
- För handläggare och chefer
på beställarsidan

Tvådagarskurs som ger grundläggande kunskap om
autismspektrumtillstånd med eller utan intellektuell
funktionsnedsättning liksom andra neuropsykiatriska
diagnoser som ADHD och ADD samt olika strategier,
bemötande och metoder för att ge stöd utifrån
tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes
delaktighet.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog
med KBT-inriktning och lång erfarenhet av att arbeta
i specialistteam med personer som har svåra
beteenden.

Föreläsningen baseras på aktuell forskning och
kliniska erfarenheter av stereotypt självskadebeteende som förknippas med bl.a. intellektuell
funktionsnedsättning, autism 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.

I det här seminariet berättar en verksamhetsutvecklare, en resultatenhetschef, två verksamhetschefer
och en utredare om sina olika perspektiv på det
praktiska arbetet med lex Sarah. Du få lära dig mer
om hur arbetet med lex Sarah blir en del av det
systematiska kvalitetsarbetet genom medarbetarnas
delaktighet, verksamhetsnära ledarskap och struktur
för uppföljning.
Du får också möjlighet att delta i gruppdialoger med
erfarenhetsutbyte och gemensam reflektion.

En heldagsföreläsning om kännetecken och orsaker
till ett ’rättshaveristiskt beteende’. Du får lära dig mer
om 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: Medarbetare och chefer inom LSS
utförarverksamhet
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-08-19

Målgrupp: Medarbetare och chefer inom LSS och
HSL-teamen
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-08-30

Målgrupp: Chefer och personer med ansvar för
kvalitetsarbete i utförarverksamhet
Tid: kl. 09.30-15.30
Sista anmälningsdatum: 2022-09-07

Målgrupp: Handläggare och chefer på
beställarsidan
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-09-12

SEPTEMBER
27

Neuropsykiatri
för handläggare

29

Förutsättningar för
självbestämmande

30

- medarbetare inom LSS

Autism och samsjuklighet
- på fördjupad nivå

Förkunskapskrav

En utbildningsdag om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och dess konsekvenser vid möten, planering
och behov av stöd. Andra teman är centrala begrepp
som theory of mind, exekutiva funktioner liksom samsjuklighet, beroende vs missbruk, lågaffektivt bemötande och råd för mötesplanering. Dagen innehåller
en kombination av teori, fallbeskrivningar och gruppreflektioner.
Utbildaren George Rein är psykolog med KBT-inriktning
och har lång erfarenhet av arbete i specialistteam
med fokus på svåra beteenden.

Möjligheten till självbestämmande för personer med
måttlig intellektuell funktionsnedsättning och LSSinsats beror bland annat på personalens förhållningssätt i stödrelationen, verksamhetens organisering och
hur man använder genomförandeplanen som verktyg.
Det visar Susanne Larsson i sin avhandling
”Självbestämmande i LSS – en villkorad rättighet för
personer med intellektuell funktionsnedsättning” som
den här föreläsningen bygger på. Det blir också
möjlighet till reflektion med kollegor i länet utifrån egna
erfarenheter.

Kursen ger fördjupad kunskap om autism och de
vanligaste diagnoserna för psykiatrisk samsjuklighet.
Kursen tar också upp hur man kan arbeta systematiskt
för att förebygga och minska utmanande beteenden
genom att kartlägga behov, ompröva arbetssätt och
anpassa miljöer. Vidare lyfts strategier, metoder och
bemötande för att stödja den enskilde på bästa sätt
utifrån tillgänglig kunskap och forskning med den
enskildes delaktighet.
Kursen kräver förkunskaper motsvarande Forum
Carpes grundkurs om Autism och NPF.

Målgrupp: Handläggare inom LSS och
socialpsykiatri
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-09-13

Målgrupp: Medarbetare inom LSS
Tid: kl. 09.00-12.00
Sista anmälningsdatum: 2022-09-15

Målgrupp: Medarbetare och chefer inom LSS
utförarverksamhet
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-09-23

OKTOBER
7

Lära i vardagen

– på egen hand och
tillsammans

17

Kommunikativt och
kognitivt stöd

18

Epilepsi

– för handläggare

21

Självskadebeteende
inom socialpsykiatri

Två halvdagsseminarium om arbetssätt för
strukturerat lärande som ger effekt i vårt uppdrag
och når ut till de personer vi är ett stöd för. Du får
bland annat lära dig mer om feedback som stöd för
utveckling och förstärkt samspel i verksamheten
liksom arbetssätt och modeller för att stödja
gemensamt utforskande, reflektion och lärande.
Föreläsaren Anna Gilbe är konsult, handledare inom
individ-, grupp och ledarutveckling, psykoterapeut
och legitimerad sjukgymnast.

En utbildningsdag om kommunikativt och kognitivt
stöd som för personer med kommunikativa och/eller
kognitiva svårigheter är en förutsättning för
delaktighet, självbestämmande och inflytande. Du
får bland annat lära dig mer om Alternativ och
kompletterande kommunikation (AKK) och hur man
kan använda kommunikativt och kognitivt stöd i
rollen som handläggare.
Utbildningsdagen innehåller en blandning av teori,
dialog och praktiska exempel.

Den här föreläsningen ger aktuell kunskap om epilepsi
liksom handlingsberedskap för att kunna hjälpa en
person vid ett anfall. Du får bland annat lära dig mer
om olika former av kramper, anfallsutlösande faktorer,
anfallsförebyggande åtgärder. farmakologisk
behandling liksom omhändertagande och omvårdnad
av en person med epileptiskt anfall.
Anders Widmark är utbildare på Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI). Andres var tidigare ansvarig för
Sophiahemmetss program om vård vid neurologiska
sjukdomstillstånd.

En utbildningsdag om vad självskadebeteende är, hur
det kan se ut, orsaker till beteendet och copingorienterat självskadebeteendestöd. Du får även lära
dig mer om professionellt bemötande och stöd när
beteendet uppstår.
Föreläsningens innehåll bygger på ett humanistiskt
perspektiv, aktuell forskning liksom föreläsaren George
Reins kliniska erfarenheter av självskadande beteende.
George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning
och har lång erfarenhet av arbete med
problemskapande beteende.

Målgrupp: Chefer, gruppledare, samordnare och
medarbetare
Tid: kl. 09.00-12.30
Datum: 2022-10-07 och 2022-11-02
Sista anmälningsdatum: 2022-09-23

Målgrupp: Handläggare inom funktionshinderområdet och socialpsykiatrin
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-10-10

Målgrupp: Medarbetare som möter personer med
epilepsi
Tid: kl. 09.00-12.00
Sista anmälningsdatum: 2022-10-05

Målgrupp: Medarbetare och chefer inom
socialpsykiatri och HSL-teamen
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-10-07

Sida 2

OKTOBER
24

Förvärvad hjärnskada

28

NOVEMBER
Trygg när döden
närmar sig

7

Psykisk ohälsa och IF

9

Kommunikativt och
kognitivt stöd
- för medarbetare

En föreläsning på grundläggande nivå om vad en
hjärnskada är och vilka konsekvenser skadan kan få
i vardagen. Andra teman som tas upp är
kommunikativt och kognitivt stöd, delaktighet och
självständighet, bemötande och förhållningssätt
liksom mental trötthet och hur man kan skapa
struktur för att hantera tröttheten.
Föreläsaren Anders Widmark är utbildare vid Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) och var tidigare
ansvarig för Sophiahemmets program om vård vid
neurologiska sjukdomstillstånd.

En utbildningsdag om de palliativa hörnstenarna i
arbetet med personer som omfattas av LSS. Du får
lära dig mer om palliativa förhållningssätt, vård, hur
man kan prata om döden och möta närståendes
frågor.
Föreläsaren Kerstin Witalis är sjuksköterska och
vårdutvecklingsledare vid Palliativt kunskapscentrum
i Stockholms län. Kerstin håller utbildningsdagen
tillsammans med Mia Grauers från Forum Carpes
samordningsgrupp.

Målgrupp: Medarbetare som behöver
grundläggande kunskaper
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-10-10

Målgrupp: Medarbetare och chefer inom LSSboende och HSL-teamen
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-10-14

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
utförarverksamhet LSS
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-10-24

En tvådagarskurs om kommunikativt och kognitivt
stöd som för många personer med kognitiva och
kommunikativa funktionsnedsättningar är en förutsättning för delaktighet, självbestämmande och
inflytande. Kursen går från teori till praktisk tillämpning
och deltagarna får utföra en hemuppgift mellan
kurstillfällena som ligger till grund för dialogen under
dag 2.
Föreläsaren Therese Pettersson är utbildare och
arbetsterapeut.

Målgrupp: Medarbetare i utförarverksamhet
Tid: kl. 09.00-16.00
Datum: 2022-11-09 och 2022-11-25
Sista anmälningsdatum: 2022-10-26

NOVEMBER
8

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: kl. 09.00-12.30
Sista anmälningsdatum: 2022-09-23

11

Autism och NPF

– 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 daglig
verksamhet, boende, personlig assistans och
socialpsykiatri
Tid: kl. 09.00-12.30
Sista anmälningsdatum: 2022-09-23

14

Social dokumentation

– från teori till tillämpning

15

Professionellt
medberoende

Tvådagarskurs som ger fördjupade kunskaper om
lagar och direktiv för dokumentation, hur man
skriver genomförandeplaner, sätter mål, för
journalanteckningar och följer upp insatser. Kursen
tar även upp Lex Sarah och kvalitetsarbete med
uppföljning, synpunkter och klagomål.
Föreläsaren Johan Appel utbildar och handleder
inom omsorgen och har medverkat i framtagandet
av Socialstyrelsens kunskapsstöd Delaktighet och
inflytande i arbetet med genomförandeplaner
(2014).

Utbildningsdagen belyser innebörden av begreppet
professionellt medberoende, vilka uttryck det kan ta
och hur det kan vändas till ett mer konstruktivt
förhållningssätt. Utbildningen innehåller teoretiska
pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.
Föreläsaren Magnus Carlsson är handledare och
utbildare i bland annat ämnet professionellt
medberoende och har lång yrkeserfarenhet av
beroendeproblematik.

Målgrupp: Medarbetare och chefer inom LSS och
socialpsykiatri
Datum: 2022-11-14 och 2022-11-28, kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-11-01

Målgrupp: Handläggare, chefer och medarbetare
inom socialpsykiatri
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-11-08
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NOVEMBER
18

Vågar vi tala om döden
– får alla möjlighet att förstå
och sörja?

22

Utmanande beteende

– förstå, förebygga och bemöta

24

Din roll och ditt uppdrag
som personlig assistent

29

Smärta och intellektuell
funktionsnedsättning

En workshop om hur man kan ge stöd och
kommunicera med personer som har en intellektuell
funktionsnedsättning när någon är dödligt sjuk eller
går bort. Vi får också lyssna till praktiker som berättar
om sitt arbete och sina erfarenheter när en hyresgäst
dog.
Workshopen leds av Ingeli Simmross som är sjuksköterska och vårdutvecklingsledare på Palliativt
kunskapscentrum i Stockholm och Mia Grauers från
Forum Carpes samordningsgrupp.

En föreläsning om hur utmanande beteenden
uppstår och hur de kan förebyggas. Du får lära dig
mer om vad som kan utlösa utmanande beteenden
och hur man inom verksamheten kan agera när det
händer.
Föreläsarna ingår i ett tvärprofessionellt team som
är specialiserat på allvarliga utmanande beteenden.
Pernille Roch-Norlund är psykolog och Håkan Al Fakir
samt Channa Lönnå är specialpedagoger från VUBteamet vid Habilitering och hälsa.

Under två halvdagar får du möjlighet att reflektera
över hur ditt förhållningssätt och din syn på personlig
assistans påverkar resultatet av ditt arbete. Kursen
leds av Suzanne Elmqvist som själv lever med
personlig assistans sedan 30 år. Suzanne är
organisationskonsult och handledare och arbetar
bland annat med handledning av personalgrupper,
ledarutveckling och coaching. Under 10 år arbetade
hon även som personalchef och har stor erfarenhet
av utbildning inom LSS.

Ett seminarium som ger ökad kunskap om verktyg för
att tolka och utvärdera smärta hos personer med IF.
Du får lära dig mer om hjälpmedel och praktisk
hantering av smärta. Andra ämnen som tas upp är
ökad beröringskänslighet, farmakologisk och
komplementär behandling.
Föreläsaren Ulrika Thorsson är legitimerad specialistsjuksköterska och smärtsköterska med lång klinisk
erfarenhet av svårigheter till följd av smärta och hur
smärta påverkar livet för den drabbade.

Målgrupp: Medarbetare och chefer som arbetar
med personer som har IF
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-11-04

Målgrupp: Utförare inom LSS
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-11-08

Målgrupp: Personliga assistenter
Datum: 2022-11-24 och 2022-12-02, kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-11-11

Målgrupp: Medarbetare och chefer inom LSSboende och HSL-teamen
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-11-15

NOVEMBER
30

Förutsättningar för
självbestämmande

– nyckelpersoner och chefer

Möjligheten till självbestämmande för personer
med måttlig intellektuell funktionsnedsättning och
LSS-insats beror bland annat på personalens
förhållningssätt i stödrelationen, verksamhetens
organisering och hur man använder genomförandeplanen som verktyg. Det visar Susanne
Larsson i sin avhandling ”Självbestämmande i LSS –
en villkorad rättighet för personer med intellektuell
funktionsnedsättning” som den här föreläsningen
bygger på. Det finns också utrymme för reflektion
med kollegor i länet utifrån egna erfarenheter.

Målgrupp: Nyckelpersoner och chefer inom LSS
Tid: kl. 09.00-12.00
Sista anmälningsdatum: 2022-11-16

DECEMBER
6

Autism och samsjuklighet
– fördjupad nivå
Förkunskapskrav

14

Introduktion till SOSFS 2011:9
– Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete

Kursen ger fördjupad kunskap om autism och de
vanligaste diagnoserna för psykiatrisk samsjuklighet.
Kursen tar också upp hur man kan arbeta systematiskt
för att förebygga och minska utmanande beteenden
genom att kartlägga behov, ompröva arbetssätt och
anpassa miljöer. Vidare lyfts strategier, metoder och
bemötande för att stödja den enskilde på bästa sätt
utifrån tillgänglig kunskap och forskning med den
enskildes delaktighet.
Kursen kräver förkunskaper motsvarande Forum
Carpes grundkurs om Autism och NPF.

Ett seminarium där vi reder ut ut begrepp som
processer, rutiner, egenkontroll, riskanalys, avvikelsehantering och kvalitet i SOSFS 2011:9. Det finns även
utrymme för dialog, möjlighet att dela goda exempel
och diskutera utmaningar kopplat till SOSFS 2011:9.
Seminarieledaren Kristoffer Willstedt är gruppledare
för Forum Carpes samordningsgrupp och har tidigare
arbetat som kvalitetsutvecklare med uppdrag att
följa upp verksamheters följsamhet till SOSFS 2011:9.
Kristoffer har även arbetat som chef i verksamheter
som omfattas av föreskriften inom LSS, socialpsykiatri
och äldreomsorg.

Målgrupp: Medarbetare och chefer inom LSS
utförarverksamhet
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 2022-11-22

Målgrupp: Chefer och personer med ansvar för
kvalitetsarbete
Tid: kl. 09.00-12.00
Sista anmälningsdatum: 2022-11-30

Läs mer om
Forum Carpes
gymnasiekurser

Sida 4

Nätverksträffar höstterminen 2022

- öppna för yrkesverksamma i Forum Carpes samverkanskommuner
Forum Carpes öppna nätverk bygger på identifierade gemensamma behov i kommuner och stadsdelsförvaltningar inom Forum
Carpes samverkan. Nätverk tillkommer även efter önskemål från olika yrkesgrupper. Nätverken är en möjlighet för yrkesverksamma i
länet att diskutera aktuella frågor, utbyta erfarenheter och sprida lärande exempel. Närverken är öppna för alla anställda på utförar och myndighetssidan inom stöd till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri och kommunernas HSL-organisationer i
Forum Carpes samverkanskommuner.

Information om nätverksträffarnas innehåll hittar du i kalendariet på forumcarpe.se.
.
Utbildade gruppledare
VIP

Musikskapande
verksamheter

Fysioterapeuter inom
HSL-teamen

Verksamhetsutvecklare
eller motsvarande titel

Arbetsterapeuter inom
daglig verksamhet

1 september

16 september

20 september

22 september

23 september

HSL–chefer, MAS
och MAR

Arbetsterapeuter inom
HSL-teamen

Chefer inom
socialpsykiatri

Handläggare

Stödpedagoger och
chefer

30 september

4 oktober

5 oktober

14 oktober

19 oktober

Sista anmälningsdatum:
2022-08-25

Sista anmälningsdatum:
2022-09-09

Sista anmälningsdatum:
2022-09-16

Sista anmälningsdatum:
2022-09-15

Sista anmälningsdatum:
2022-09-19

15 december

Sista anmälningsdatum:
2022-12-08

Sista anmälningsdatum:
2022-09-23

Sista anmälningsdatum:
2022-09-30

Sista anmälningsdatum:
2022-09-28

Sista anmälningsdatum:
2022-10-07

13 december

1 december

Sista anmälningsdatum:
2022-12-06

Forum Carpes fokusområde 2022
Under 2022 är en del av Forum Carpes aktiviteter
och omvärldsbevakning särskilt inriktade på fokusområdet ”Från sysselsättning och daglig verksamhet
mot arbete eller studier”.
Forum Carpes samordningsgrupp har bland annat
hållit nätverksträffar för chefer och arbetscoacher
om vägen från daglig verksamhet till praktik
samt inlett ett samarbete med Försäkringskassan om aktivitetsersättning och arbete.
I kalendariet och nyheterna på forumcarpe.se
hittar du mer information om fokusområdet.

Sista anmälningsdatum:
2022-10-12

Sista anmälningsdatum:
2022-11-24

Konstskapande
verksamheter

Delaktighetsmodellen

Kompetensombudsträff

21 oktober

25 oktober

27 oktober

Sista anmälningsdatum:
2022-10-14

utbildade vägledare och chefer

Sista anmälningsdatum:
2022-10-18

Sista anmälningsdatum:
2022-10-20

Sida 5

Forum Carpes samverkan
Forum Carpe är en kommunsamverkan i Stockholms län
som erbjuder behovsbaserad kompetens- och
verksamhetsutveckling samt länsövergripande lärande
nätverk för olika yrkesgrupper inom funktionshinderområdet.
På regional nivå samarbetar Forum Carpe med bland
andra FoU-enheter, Länsstyrelsen och StorSTHLM. På
nationell nivå är Forum Carpe representerat i SKRs
nationella nätverk för funktionshinderfrågor samt
Nationella kompetensrådet.
Läs mer om Forum Carpes uppdrag.

Forum Carpes organisation
Representanter för samtliga
medlemskommuner
- Vägleder i Forum Carpes
Styrgrupp
planering, inriktning
Kontaktpersoner
och prioriteringar
1 gruppledare, 2 projektledare
- Kvalitetssäkrar, upphandlar
Samordnings- och planerar aktiviteter
- Representerar Forum Carpe
grupp
i regionala och nationella
nätverk

Medlemskommuner

SDF

CKA

Representanter för medlemskommuner
och stadsdelsförvaltningar
- Samordningsgruppens dialogpart
- Sprider och inhämtar information

Läs mer om Forum Carpes organisation.

Forum Carpes omvärldsbevakning
Forum Carpes samordningsgrupp sprider information, forskning
och kunskapsstöd om funktionshinderområdet från den
regionala och nationella nivån till Forum Carpes medlemskommuner och stadsdelar genom CKA, mailutskick,
nätverksträffar och seminarier.
Du kan också ta del av omvärldsbevakningen via Forum Carpes
webbplats och facebooksida. För att prenumerera på nyheter
från Forum Carpe klickar du på valfri nyhet, fyller i din epostadress längst ned på sidan och följer instruktionerna.
Följ Forum Carpe på facebook

