11/3-22

Välkommen till digital minikonferens

Fokus funktionshinder

forskning – utveckling – kompetens
i Stockholms län
Till dig
som arbetar med styrning,
ledning och utveckling på
strategisk nivå inom
socialtjänst eller hälso- och
sjukvård i Stockholms län

Onsdag 16 mars 2022
Kl: 13.30 – 15.00
Anslut gärna 13.10 för test av teknik.
Vi är kvar till 15.30 för frågor etc
Länk mailas ut separat

Anmäl dig senast den
14 mars

Anmäl dig här!

Innehåll
▪ Korta presentationer av
aktörer inom forskning,
utveckling och kompetens i
Stockholms län
▪ Tips om spännande
forskning och utveckling
som pågår i länet

Möt
aktörer i Stockholms län
som på olika sätt arbetar
med att stödja utveckling
av stöd, vård och omsorg
till personer med
funktionsnedsättning

I samarbete
med
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Medverkande

Storsthlm - samverkansarena för kommunerna i länet, har till uppdrag att främja samverkan
och utveckling utifrån kommunernas behov genom att fånga frågor, olika aktörer och
verksamheter till samarbete. Modererar minikonferensen tillsammans med FOU nu.
Länsstyrelsen i Stockholms län - med uppdrag att ge stöd till kommuner och regioner att
genomföra sina funktionshinderspolitiska planer och strategier.
- berättar om Delaktighetsboosten
Forum Carpe - en samverkan kring verksamhets- och kompetensutveckling inom
funktionshinderområdet i Stockholms län (kommunerna i Stockholms län).
- berättar om verksamheten och årets fokusområde
FoUU enheten för Habilitering & Hälsa – forskning, utveckling och utbildning inom Region
Stockholms habiliteringsverksamheter.
- berättar om föräldraskap vid barnets funktionsnedsättning, pågående projekt
FOU nu - forsknings och utvecklingsenhet med fokus äldre och personer med funktionsnedsättning, socialtjänst och hälso- och sjukvård (kommunerna i nordvästra Stockholm och
Region Stockholm).
- berättar om samarbete kring öppna jämförelser och kognitiv sjukdom
FoU Nordost – forsknings och utvecklingsenhet för socialtjänst och hälso- och sjukvård
(kommunerna i nordöstra Stockholm och Region Stockholm)
- berättar om ett forskningsprojekt i samverkan – exempel insatser för personer med
IF under Covid- 19.
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum – forsknings- och utvecklingsenhet inom äldreområdet. (Stockholms stad och Region Stockholm)
- berättar om påbörjat samarbete med Svenskt Demenscentrum kring att ta fram en
webutbildning om verktyget Tidiga Tecken (för upptäckt av kognitiv sjukdom inom
LSS-verksamheter).
Funktionsrätt i Stockholms län - ett ideellt samarbetsorgan för föreningar i Stockholms län
som arbetar med funktionsrättsfrågor
- berättar om FKB = Funktionsrättskonsekvensbeskrivning - ett nytt verktyg med
användbar handbok där funktionsrättigheter står i fokus.

11/3-22

Independent Living Institute – ideell stiftelse som arbetar för att främja möjligheterna för
människor med funktionshinder till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full
delaktighet och jämlikhet.
- berättar om Vems val: ett bedömningsverktyg om rätten till ett självbestämt liv i
samhällsgemenskapen. Projektet Artikel 19 som verktyg har tagit fram ett verktyg
som hjälper myndigheter och andra aktörer att mäta graden av tillgång till rätt till
självbestämmande med individens perspektiv i fokus.
SamMA-projektet – ESF-projekt som syftar till att öka övergångar mot arbete för unga vuxna
med funktionsnedsättning (Samordningsförbundet Östra Södertörn)
- berättar om förstärkt stöd, arbetsinriktade rutiner och tydlig samverkansstruktur som
förutsättning för lyckade övergångar mot arbete.
Rätt stöd för mig! – ett projekt som riktar sig till unga i behov av samordnat stöd för att
komma ut i arbete eller studier. Projektet bedrivs i 6 kommuner i Stockholms län
(Samordningsförbundet Stockholms stad).
- berättar om utmaningar och framgångsfaktorer med att hitta välfungerande arbetssätt
och samverkansstrukturer för unga som tidigare inte blivit inkluderade på arbetsmarknaden.

Frågor om konferensen? Tvekan inte att höra av dig
Vill du veta mer om anmälan, länk mm kontakta
Ingela Nilsson Forum Carpe; ingela.s.nilsson@stockholm.se
Vill du veta mer om innehåll, medverkande mm kontakta
Elisabeth Lauritzen, FOU nu; Elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se
Malin Carlson, STORsthlm; Malin.carlson@storsthlm.se

Varmt välkommen!

I samarbete
med

