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16/1 Psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning
Personer med intellektuell funktionsnedsättning riskerar att utveckla psykisk ohälsa
i högre grad än andra. Hur kan vi som arbetar närmast personerna upptäcka att
någon mår dåligt och hur kan vi arbeta förebyggande? Kursdagen ger bland annat
översiktlig kunskap om olika psykiatriska diagnoser och symtom. Vi lyfter även vikten av samverkan med andra för att kunna stödja på bästa sätt.
Tid Torsdag 16/1, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer inom LSS-verksamhet
Anmälan Senast torsdag 2/1 på forumcarpe.se

31/1 Öppet nätverk Konstskapande
verksamheter
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att få
inspireras och lära av varandra. Den här gången gör vi en workshop där alla tar med

sig och visar olika tekniker eller projekt som ni håller på med. Redan nu är det klart
att vi kommer få ta del av alabasterteknik, radioteater och modellpolystyren tryck.
Tid Fredag 31/1, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare i konstskapande verksamheter
Anmälan Senast 24/1 på forumcarpe.se

4/2 Brukarundersökningar i all ära - men sen då?
Sundbybergs stad har sedan starten 2016 deltagit i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet. Nu vill de dela med sig av de erfarenheter de
fått kring genomförandet, återkoppling och utvärdering. De berättar om de utmaningar de mött och hur de ser på det fortsatta arbetet. På det här seminariet får du
möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte med kollegor över kommungränserna.
Tid Tisdag 4/2, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer, verksamhetsutvecklare och du som har en aktiv roll i arbetet
med brukarundersökningar
Anmälan Senast torsdag 23/1 på forumcarpe.se
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4/2 Självskadebeteende
Självskadebeteende är vanlig förekommande, hos såväl ungdomar som vuxna.
Många verksamheter och anhöriga möter människor med självskadebeteende som
kan ta sig uttryck på många sätt. I bemötandet är det nödvändigt med en fast kunskapsmässig grund att stå på. Under denna dag får du kunskap om hur självskadebeteende kan se ut, varför man skadar sig själv och hur du bäst stödjer och förstår
den drabbande. Innehållet utgår från ett humanistiskt perspektiv, aktuell forskning
och föreläsarens kliniska erfarenheter av självskadande.
Tid Tisdag 4/2, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetar och chefer inom LSS, socialpsykiatri och HSL-teamen
Anmälan Senast tisdag 21/1 på forumcarpe.se

11/2 Öppet nätverk Chefer personlig assistans
Temat för den här gången är ekonomi och organisation. Hur klarar vi ekonomin och
samtidigt att vara en attraktiv arbetsgivare? Hur möter vi krav på kompetens?
Vi kommer prata om hur man gör och organiserar kring dokumentation och genomförande planer, kommunikation och information.
Tid Tisdag 11/2, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer och nyckelpersoner inom personlig assistans, ledsagare och
avlösare
Anmälan Senast tisdag 4/2 på forumcarpe.se

12/2 Öppet nätverk Verksamhetsutvecklare
Syftet med nätverket är att få 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 finns möjlighet att ge förslag på ämnen/frågor att lyfta med
kollegor i länet. Eller kanske har du ett utvecklingsarbete du vill dela med dig av?
Tid Onsdag 12/2, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
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Målgrupp Verksamhetsutvecklare eller motsvarande titel
Anmälan Senast tisdag 5/2 på forumcarpe.se

13/2 Autism och neuropsykiatriska diagnoser grundläggande nivå
Kursen ger dig en grundläggande kunskap om autismspektrumtillstånd med eller
utan intellektuell funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen. Även
en översiktlig kunskap om andra neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och ADD.
Vidare om olika strategier, bemötande och metoder för att stödja den enskilde på
bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.
Tid Torsdag 13/2 och måndag 24/2, kl.9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetareoch chefer inom LSS-verksamheter och socialpsykiatri
Anmälan Senast fredag 31/1 på forumcarpe.se

18/2 Öppet nätverk Arbetsterapeuter HSL
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. Träffen innehåller dialog med aktuella frågor från
deltagarna. Observera att det här nätverket håller deltagarna i själva.
Tid Tisdag 18/2, kl. 13.30-16.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Arbetsterapeuter anställda inom den kommunala HSL-verksamheten
Anmälan Senast fredag 14/2 på forumcarpe.se

18/2 Din roll och uppdrag som personlig assistent
Dagen leds av Suzanne Elmqvist som själv lever med personlig assistans sedan 30 år.
Du kommer att få reflektera över hur ditt förhållningssätt och din syn på personlig
assistans påverkar resultatet av ditt arbete. Hur vet du att du gör rätt och vad är
kopplingen mellan makt, etik och bemötande?
Tid Onsdag 18/2, kl. 9.00-16.00
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Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) trapphus A, Stockholm
Målgrupp Personliga assistenter
Anmälan Senast onsdag 4/2 på forumcarpe.se

Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL-organisationerna
Anmälan Senast fredag 14/2 på forumcarpe.se

19/2 Öppet nätverk Gruppledare i VIP

5/3 Social dokumentation för alla yrkesområden

I rollen som gruppledare väcks många gånger frågor och känslor som gör att det
finns behov av att träffa andra gruppledare för att reflektera, lära av och med varandra och utvecklas i rollen. Nätverket har tillkommit genom att flera utbildade gruppledare i VIP har lyft ett behov av att skapa ett regionalt nätverk med syfte att dela
erfarenheter samt ge stöd och tips till varandra för ett kollegialt lärande. I anmälan
finns det möjlighet att ge förslag på ämnen och frågor som du vill lyfta i nätverket.
Tid Onsdag 19/2, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Utbildade gruppledare inom VIP (Viktig Intressant Person)
Anmälan Senast onsdag 12/2 på forumcarpe.se

21/2 Öppet nätverk Chefer, samordnare &
MAS:ar inom HSL
Syftet med nätverket är att få 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 finns möjlighet att ge förslag på ämnen/frågor att lyfta med
kollegor i länet. Eller kanske har du ett utvecklingsarbete du vill dela med dig av?
Tid Fredag 21/2, kl. 9.00-12.00

Syftet med föreläsningen är att du som deltagare ska få grundläggande kunskap i arbetet med social dokumentation. Föreläsningen har sin grund i de lagar och direktiv
som styr dokumentationsarbetet och hur processen ser ut från beslut till genomförandeplan. Du får kunskap i att skriva en genomförarplan och att utforma mål, föra
journalanteckningar och att följa upp utförandet. Under dagen får du också lära dig
om lagar och direktiv, rättsäkerhet och sekretess, Socialstyrelsens allmänna råd och
hur man följer Lex Sarah och rapporterar avvikelser. Föreläsaren har stor erfarenhet
av social dokumentation, kvalitetsarbete och kontaktmannaskap inom LSS.
Tid Torsdag 5/3, kl. 9.00-16.00
Plats Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetareoch chefer
Anmälan Senast torsdag 20/2 på forumcarpe.se

5/3 Öppet nätverk Träfflokal socialpsykiatrin
Syftet med nätverket är att få möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i länet,
ha dialog om aktuella frågor och sprida goda exempel på arbetssätt och metoder.
Den här gången träffas vi på Lejdarens träfflokal och gör ett studiebesök och sedan
har vi en gemensam dialog efter rundvandringen.
Tid Torsdag 5/3, kl. 13.00-16.00

Håll alltid utkik i kalendariet!
Aktiviteter kan tillkomma eller ändras, så se till att vara uppdaterad.
Bäst översikt får du om du håller koll på kalendariet på hemsidan.
Du hittar det enklast via puffen på förstasidan.
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Plats Lågskärsvägen 7, Johanneshov
Målgrupp Medarbetare och chefer ansvariga för träfflokal inom socialpsykiatrin
Anmälan Senast söndag 1/3 på forumcarpe.se

10/3 Öppet nätverk Fysioterapeuter
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. Träffen innehåller dialog med aktuella frågor från
deltagarna. Observera att det här nätverket håller deltagarna i själva.
Tid Tisdag 10/3, kl. 13.30-16.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Fysioterapeuter/sjukgymnaster anställda inom den kommunala
HSL-verksamheten
Anmälan Senast fredag 6/3 på forumcarpe.se

10/3 Utmanande beteende
Välkommen till en föreläsning med mål att besvara frågor som: Vad är ett utmanandebeteende och vad kan utlösa och vidmakthålla det? Hur kan vi ge stöd? Föreläsarna kommer från ett tvärprofessionellt team som är specialiserade på allvarliga
utmanande beteenden och kommer beröra ämnen som tydliggörande pedagogik,
anpassat bemötande, positivt beteendestöd och AKK, Alternativ kompletterande
kommunikation. Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med personer som får
stöd i exempelvis gruppbostad eller daglig verksamhet enligt LSS.
Tid Tisdag 10/3, kl. 9.00-16.00
Plats Bolindersplan 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer
Anmälan Senast tisdag 25/2 på forumcarpe.se

12/3 Öppet nätverk Chefer inom socialpsykiatrin
Syftet med nätverket är att få 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 finns möjlighet att ge förslag på ämnen/frågor att lyfta med
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kollegor i länet. Eller kanske har du ett utvecklingsarbete du vill dela med dig av?
Tid Torsdag 12/3, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer inom socialpsykiatrin
Anmälan Senast torsdag 5/3 på forumcarpe.se

17/3 Gemensamhetsutrymmen - brukarnas eller
personalens?
Hur används gemensamhetsutrymmen knutna till LSS:s servicebostäder? Bidrar
de till social samvaro? Dana Hagström har skrivit rapporten ”Rum för gemenskap”
på FoU Södertörn och kommer under eftermiddagen lyfta frågor som rör brukares
delaktighet. Vad betyder det att arbeta med människor i behov av stöd i fråga om
bemötande och hjälpmedel och vad delaktighet betyder i praktiken? Materialet i
rapporten har tagits fram med hjälp av deltagande observation och Dana har intervjuat brukare och anställda.
Tid Tisdag 17/3, kl. 13.00-16.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare på boenden och servicebostad
Anmälan Senast tisdag 3/3 på forumcarpe.se

19/3 Rättshaveristiskt beteende
Som handläggare och chef möter vi ibland personer som på ett destruktivt sätt
driver sin egen sak och vägrar acceptera beslut eller andra omständigheter. Kontakt
och samarbete är mycket svårt, personen kan också bli hotfull och våldsam. Hur kan
vi arbeta på ett professionellt sätt i dessa sammanhang? Under dagen kommer du
också bland annat få lära dig om varför personerna agerar som de gör och vad som
leder till ett rättshaveristiskt beteende.
Tid Torsdag 19/3, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) trapphus A, Stockholm
Målgrupp Handläggare och chefer i LSS-verksamhet
Anmälan Senast torsdag 5/3 på forumcarpe.se

Forum Carpe
25/3 Epilepsi - en grundläggande föreläsning
Välkommen till en halvdag som blandar teori med dialog & reflektioner. Om man i
sitt arbete kommer i kontakt med personer med Epilepsi är det viktigt att ha kunskap om och förståelse för vad det innebär för individen och vad man kan göra
för att bemöta och stödja denne i vardagen. Under den här föreläsningen får man
aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för att kunna hjälpa en person
vid ett anfall.
Tid Onsdag 25/3, kl. 9.00-12.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetare
Anmälan Senast onsdag 11/3 på forumcarpe.se

26/3 Öppet nätverk Handläggare
Syftet med nätverket är att få 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 finns möjlighet att ge förslag på ämnen/frågor att lyfta med
kollegor i länet. Eller kanske har du ett utvecklingsarbete du vill dela med dig av?
Tid Torsdag 26/3, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Handläggare
Anmälan Senast torsdag 19/3 på forumcarpe.se

27/3 Öppet nätverk Musikskapande verksamheter
En förmiddag med flera olika workshops. Vi får bland annat lära oss hur man gör
lyror och maracas, tillverka regnrör och kommer få lyssna till podcasts och tillverka
plektrum. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter, ha dialog kring aktuella
frågor och sprida goda exempel som finns i länet.
Tid Fredag 27/3, kl 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
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Målgrupp Medarbetare i musikskapande verksamheter
Anmälan Senast fredag 20/3 på forumcarpe.se

31/3 Autism - fördjupad nivå
Kursen ger dig en fördjupad kunskap om autism och de vanligaste diagnoserna för
psykiatrisk samsjuklighet och vilka konsekvenser det kan leda till. Kursen handlar
också om hur man kan arbeta systematiskt för att förebygga och minska utmanande
beteenden genom att kartlägga behov och ompröva arbetssätt och anpassa miljöer.
Vidare lyfts strategier, metoder och bemötande för att stödja den enskilde på bästa
sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet. Kursen
kräver förkunskaper.
Tid Tisdag 31/3, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer inom LSS
Anmälan Senast tisdag 17/3 på forumcarpe.se

2/4 Samlarsyndrom - hur man kan jobba med personer som har ett patologiskt samlande

När hemmet överbelamrats med saker och inte längre kan användas, kan det röra
sig om ett patologiskt samlande. Ett samlande som leder till försämrad livskvalitet
och kan exempelvis leda till vräkning. Hur kan vi då arbeta för att ge bästa stöd?
Välkommen till ett seminarium då vi får ta del av Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltnings unika projekt kring just hur arbeta med personer med samlande.
Tid Torsdag 2/4, kl. 9.00-12.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Du som möter personer med patologiskt samlande exempelvis boendestödjare, medarbetare i boende och handläggare
Anmälan Senast onsdag 18/3 på forumcarpe.se

2/4 Socialpsykiatri i fokus
En eftermiddag där du bland annat får ta del av exempel från länet. Du kommer få
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höra hur Ekerö kommun har arbetat med att samordna stöd mellan handläggare,
psykiatrin, boendestöd och den enskilde. Dessutom kommer Stockholms stads
funktionshinderinspektörer presentera två granskningar, där den ena handlar om
stödboende utifrån perpekstiven självbestämmande och integritet och den andra
belyser helhetssyn och samordning av målgruppen 18-30 år inom socialpsykiatrin
Tid Torsdag 2/4, kl. 13.00-16.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer från utförarsidan och handläggare och chefer
inom socialpsykiatrin
Anmälan Senast onsdag 18/3 på forumcarpe.se

Letar du efter
gymnasiekurser?
Gymnasiekurserna för vårterminen 2020 hittar du i ett
eget kursblad eller i kalendariet på hemsidan. Gå in på
forumcarpe.se för mer information.

2/4 Öppet nätverk Arbetsterapeuter inom daglig
verksamhet
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Här får du
möjlighet att få inspireras och lära av kollegor runt om i länet. Träffen innehåller
dialog med aktuella frågor från deltagarna. Observera att det här nätverket håller
deltagarna i själva.
Tid Torsdag 2/4, kl. 13.00-16.00
Plats Dagliga verksamheten Glasade gången, Radiusbacken 7, T-bana Telefonplan
Målgrupp Arbetsterapeuter inom daglig verksamhet och sysselsättning
Anmälan Senast fredag 27/3 på forumcarpe.se
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14/4 Neuropsykiatri och samtidigt psykisk ohälsa för handläggare
Kursen ger kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, dess konsekvenser
vid möten, planering och behov av stöd i ett livsperspektiv. Under dagen tas bland
annat ämnen som neuropsykiatriska diagnoser, centrala begrepp, samsjuklighet och
lågaffektivt bemötande upp. Utbildare är George Rein, leg. psykolog med KBT-inriktning. Han ar lång erfarenhet för svåra beteenden på Habiliteringen för barn och
vuxna.
Tid Tisdag 14/4, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) trapphus A, Stockholm
Målgrupp Handläggare inom LSS och socialpsykiatri
Anmälan Senast onsdag 1/4 på forumcarpe.se

16/4 Kompetensombudsträff
En träffplats för dig som i er verksamhet har uppdraget att vara Kompetensombud.
Ett tillfälle för erfarenhetsutbyte, dialog och information som hjälper dig i ditt uppdrag. Innehållet presenteras närmare aktuellt datum. Anmäl dig gärna redan nu och
skriv in i anmälan vad du skulle vilja lyfta för ämne eller fråga.
Tid Torsdag 16/4, kl. 9.00-12.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Kompetensombud
Anmälan Senast fredag 3/4 på forumcarpe.se

21/4 Konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning - från teori till praktik
Vill du bekanta dig med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Tycker du också att det är svårt att veta hur man ska omsätta konventionen i praktiken? Vill du få tips och inspiration kring hur man kan gå till väga
från kollegor över kommungränserna? Då är du välkommen till det här seminariet.
Under förmiddagen får ni möjlighet att reflektera med kollegor kring hur man kan
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koppla konventionen till praktiken.
Tid Tisdag 21/4, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer och verksamhetsutvecklare
Anmälan Senast tisdag 7/4 på forumcarpe.se

5/5 Social dokumentation - 2 dagar
Du som har ett särskilt ansvar för dokumentation får en fördjupad kunskap i arbetet
med social dokumentation. Kursen tar grund i de lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet och hur processen ser ut från beslut till genomförandeplan. Du
får kunskap i att skriva en genomförarplan, utforma mål, föra journalanteckningar
och följa upp utförandet. Seminariet innefattar en hemuppgift att diskutera med
kollegor och chef som redovisas i diskussionsform dag 2.
Tid Tisdag 5/5 och 28/5. Båda dagarna kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer som har ett särskilt ansvar för den sociala dokumentationen för att kunna vägleda sina kollegor
Anmälan Senast tisdag 21/4 på forumcarpe.se

6/5 Öppet nätverk Gruppledare i VIP
I rollen som gruppledare väcks många gånger frågor och känslor som gör att det
finns behov av att träffa andra gruppledare för att reflektera, lära av och med varandra och utvecklas i rollen. Nätverket har tillkommit genom att flera utbildade gruppledare i VIP har lyft ett behov av att skapa ett regionalt nätverk med syfte att dela
erfarenheter samt ge stöd och tips till varandra för ett kollegialt lärande. I anmälan
finns det möjlighet att ge förslag på ämnen och frågor som du vill lyfta i nätverket.
Tid Onsdag 6/5, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Utbildade gruppledare inom VIP (Viktig Intressant Person)
Anmälan Senast fredag 29/4 på forumcarpe.se
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8/5 Kommunikativt och kognitivt stöd –
för handläggare
Välkommen till en utbildningsdag om kommunikativt och kognitivt stöd, ett stöd för
många personer med kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter är en förutsättning för delaktighet, självbestämmande och inflytande. Du kommer få föreståelse
för kognition och kognitiva funktionsnedsättningar, vad Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och kognintivstöd är, samt hur det kan användas i
rollen som handläggare.
Tid Fredag 8/5, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) trapphus A, Stockholm
Målgrupp Handläggare inom funktionshinderområdet och socialpsykiatri
Anmälan Senast fredag 24/4 på forumcarpe.se

12/5 Trygg när döden närmar sig
Hur ser vi att livets slut närmar sig och vad är viktigt då? Vad är palliativ vård och
förhållningssätt, och hur funkar det i praktiken? Vilka är de palliativa hörnstenarna och hur kan vi jobba med dem med personer som omfattas av LSS? Hur kan du
som personal hjälpa till så att den enskilde kan påverka hur livets sista tid ska se
ut? Hur kan vi prata om döden? Det är några av de frågor vi tar upp under denna
utbildningsdag. Vi kommer också prata om vad du som personal kan behöva, för att
kunna hjälpa och stötta den enskilde och de som står nära.
Tid Tisdag 12/5, kl. 9.00-16.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare, chefer från boendesidan och medarbetare från HSL-teamen inom LSS
Anmälan Senast tisdag 28/4 på forumcarpe.se

14/5 Psykisk ohälsa och intellektuell
funktionsnedsättning
Personer med intellektuell funktionsnedsättning riskerar att utveckla psykisk ohälsa
i högre grad än andra. Orsaken till detta är okänd, men bidragande orsaker kan vara
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en ökad känslighet och/eller en ökad stress till följd av levnadsomständigheter. Hur
kan vi som arbetar närmast personerna upptäcka att någon mår dåligt och hur kan
vi arbeta förebyggande? Utbildningsdagen ger bland annat översiktlig kunskap om
olika psykiatriska diagnoser och symtom samt beteendeproblematik.
Tid Torsdag 14/5, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer inom LSS-verksamhet
Anmälan Senast fredag 1/5 på forumcarpe.se

19/5 Konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning - från teori till praktik
Vill du bekanta dig med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? En konvention som tillsammans med LSS och socialtjänstlagen
innehåller värden som ska bli verklighet i praktiken. Vill du få tips och inspiration
från kollegor över kommungränserna? Då är du välkommen till det här seminariet.
Tid Tisdag 19/5, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare inom LSS-verksamhet (utförare)
Anmälan Senast tisdag 5/5 på forumcarpe.se

20/5 Kommunikativt och kognitivt stöd - från teori
till praktik - 2 dagar
Ett stöd som för personer med kognitiva funktionsnedsättningar många gånger är
en förutsättning för delaktighet, självbestämmande och inflytande. På kursen kommer du bland annat få förståelse för kognition och kognitiva funktionsnedsättningar
och vad Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt kognitivt stöd är
för något och när och varför man ska använda det.
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Tid Onsdag 20/5 och tisdag 2/6. Båda dagarna kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetare inom LSS-verksamhet (utförare) och medarbetare från
kommunala HSL-organisationer
Anmälan Senast onsdag 6/5 på forumcarpe.se

9/6 Öppet nätverk Chefer, samordnare &
MAS:ar inom HSL
Syftet med nätverket är att få 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 finns möjlighet att ge förslag på ämnen/frågor att lyfta med
kollegor i länet. Eller kanske har du ett utvecklingsarbete du vill dela med dig av?
Tid Tisdag 6/9, kl. 9.00-12.00
Plats Sabbatbsergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL-organisationerna
Anmälan Senast tisdag 2/6 på forumcarpe.se

11/6 Öppet nätverk Stödpedagoger och chefer
Syftet med nätverket är att få 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 finns möjlighet att ge förslag på ämnen/frågor att lyfta med
kollegor i länet. Eller kanske har du ett utvecklingsarbete du vill dela med dig av?
Tid Torsdag 11/6, kl. 9.00-12.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Stödpedagoger och ansvariga chefer
Anmälan Senast torsdag 28/5 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.
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Delaktighetsmodellen, DMO
Delaktighetsmodellen, DMO, är ett arbetssätt för att stärka den enskildes engagemang och inflytande över sitt liv och sin vardag. Den bygger på dialogsamtal mellan
personer som har någon form av insats (till exempel boende eller sysselsättning)
och medarbetare kring önskade teman och frågor.
DMO kan också användas som en del i verksamhetsutvecklingen. För att kunna
använda modellen behövs utbildade vägledare som inte arbetar med den enskilde.
Läs mer om Delaktighetsmodellen på forumcarpe.se/delaktighetsmodellen-dmo

4/3 Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen

Välkommen till utbildning i Delaktighetsmodellen, DMO. Modellen innebär ett arbetssätt som underlättar dialog mellan personer som tar emot stöd och personal.
Syftet med modellen är att stärka inflytande och delaktighet på gruppnivå. Första
och sista tillfället sker tillsammans med vägledare, vägledares chefer och chefer
från de verksamheter där delaktighetsslingor ska genomföras. Observera att det
är viktigt att cheferna är med för att kunna implementera Delaktighetsmodellen i
verksamheten.
Kurskostand på 2000 kronor per vägledare betalas av respektive arbetsgivare.
Tid Onsdag 4/3 kl. 9.00-12.00, onsdag 25/3 kl. 9.00-16.00, onsdag 15/4 kl. 9.0012.00, onsdag 29/4 kl. 9.00-12.00, onsdag 13/5 kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer och blivande vägledare
Anmälan Senast onsdag 12/2 på www.forumcarpe.se
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Viktigt! Nya rutiner för
avbokningar och ersättare
Från och med våren 2020 kommer du
som anmäler dig eller din medabetare
att själv ansvara för eventuell avanmälan eller ändringar i anmälan. Ni kommer också kunna byta ut namnet på
deltagaren i fall det är så att ni behöver
skicka en ersättare. Länkar för detta
hittar ni längst ner i det bekräftelsemejl
som skickas ut efter en genomförd
anmälan.
Det är därför viktigt att alltid spara
bekräftelsemejlet för att kunna göra
eventuella ändringar!

Reservlistan tas bort...

Det nya systemet påverkar också den så
kallade reservlistan. I det nya systemet
kommer en avbokad plats släppas ledig
direkt vid en avbokning. Det innebär att
en aktivitet som var full i dag kan ha en
ledig plats i morgon. Det är därför klokt
att kontinuerligt gå in på de kurser och

föreläsningar som man är intresserad
av.

...sista minuten-platser läggs till

Man kommer däremot kunna anmäla
sitt intresse för platser som blir avbokade med kort varsel. Det innebär att alla
som anmält sitt intresse för så kallade
”sista minuten-platser” kommer att få
ett mejl om att det finns en eller flera
lediga platser. Utskicket görs en till sju
dagar innan kursen eller föreläsningen
hålls och det är först till kvarn-principen
som gäller. Syftet med ändringarna är
att ge deltagarna ökad möjlighet att
styra över sin anmälan, men också se
till att aktiviteter inte står med tomma
platser.

Frågor?

Frågor kring det nya systemet mejlas till
Forum Carpes funktionsbrevlåda
forumcarpe@stockholm.se

Du prenumerar väl på nyheter från Forum Carpe?
Om du prenumererar får du ett mejl varje gång en ny nyhet läggs upp. Då missar du inget viktigt som händer i forumet!
Så här gör du1.Gå in på en nyhet. Du hittar dem på startsidan på forumcarpe.se. 2. Längst ner i nyhetsinlägget hittar du en ruta där du kan fylla i din mejl
adress för att prenumerera. 3. Bekräfta din prenumeration genom att klicka på länken i det mejl som skickas till din inkorg. 4. Klart!

