Inbjudan till konferens

Daglig
verksamhet 2020
Forskning, verktyg och inspiration för
en kvalitativ verksamhet
• Behovsanpassade metoder för personlig
utveckling
• Kostnadseffektivt kvalitetsarbete
• LSS-lagen – från teori till praktik

Datum
24-25 mars 2020

Plats
Centrala Stockholm

• Strategier för lågaffektivt bemötande

Se teknologiskinstitut.se för mer info

• Från daglig verksamhet till arbetsmarknaden

Anmälan
www.teknologiskinstitut.se

Ur programmet
När brukaren inte kommer – hemmasittare inom daglig verksamhet
Annelie Karlsson
Funkkonsulten

Kvalitet ur ett brukarperspektiv
Agneta Schröder
Region Örebro

…och många fler

Program
Tisdag 24 mars 2020
9:00 Registrering med kaffe och smörgås

14:20 – 15:20

9:30 Moderator Mats Jansson inleder konferensen

Lågaffektivt bemötande med fokus på etik

Mats arbetar som ombudsman på Autism- och
Aspergerförbundet och har lång erfarenhet av att arbeta
med autism och andra närliggande funktionsnedsättningar.
Han har även varit projektledare och huvudförfattare för
webbutbildningen e-autism och är sedan 2017 chefredaktör för
förbundets tidning Ögonblick. På konferensen är det Mats som
inleder dagarna och guidar oss mellan programpunkterna

•

När lågaffektivt bemötande inte alltid är självklart för ny
personal – hur introducerar du metoden?

•

Etiken bakom lågaffektivt bemötande – en fördjupning om
varför vi använder metoden

9:40 – 10:40

15:20 Eftermiddagskaffe

Deltagarstyrt arbetssätt som främjar fysisk och
psykisk utveckling

15:45-16:45

•

Konduktiv pedagogik – ur deltagarens, personalens och
conductorns perspektiv

•

Så skapar du gemenskap och delaktighet med konduktiv
pedagogik som verktyg

Representant, Move & Walk Assistans

10:50 – 11:50

Annelie Karlsson, specialpedagog, fortbildare, handledare och
författare, Funkkonsulten

Så bibehåller du kvalitet vid
kostnadseffektivisering
•

Spårindelning för en träffsäker placering utefter brukarens
behov

•

Kontinuerlig matchning av brukarens behov av aktiviteter

•

Effektiv tidsanvändning som sparar kostnader utan att
påverka kvaliteten

Jessica Sjöström, enhetschef, Umeå kommun

Kvalitet ur ett brukarperspektiv
•

Vad är kvalitet och hur upplevs kvalitet för brukarna?

•

Vilka slutsatser och lärdomar kan vi dra av forskningen?

•

Framgångsfaktorer och arbetssätt för att systematiskt
bibehålla kvalitet

16:45 Konferensens första dag avslutas

Agneta Schröder, professor, Region Örebro län och NTU
Agneta är forskare vid Universitetssjukvårdens
forskningscentrum, Örebro och professor vid NTNU, Gjövik,
Norge och har bland annat forskat kring brukares och personals
upplevelser av kvaliteten i serviceboenden och inom daglig
verksamhet. Som projektledare för sin forskargrupp var hon
med och skrev rapporterna Brukarnas upplevelse av kvalitet
inom daglig sysselsättning och Brukarnas upplevelse av kvalitet
inom daglig verksamhet.

11:50 Lunch
12:50 – 14:10

När brukaren inte kommer – hemmasittare inom
daglig verksamhet
•

Ökad frånvaro – vad kan det bero på?

•

Faktorer att ta hänsyn till vid kartläggning samt praktiska
arbetssätt när personen inte vill träffa oss

•

Metoder som får personen att komma till verksamheten –
konkreta tips i en komplex situation

Annelie Karlsson, specialpedagog, fortbildare, handledare och
författare, Funkkonsulten

www.teknologiskinstitut.se

Onsdag 25 mars 2020
8.15 Moderator Mats Jansson inleder konferensens
andra dag

8:20 – 9:20

Delaktighet som genomsyrar
hela verksamheten

Sveri
LSS-ges bästa
ko
2018!mmun

•

Från ord till handling – så implementerar du LSS
grundprinciper i din verksamhet

•

Så blir brukarna delaktiga i förbättringsarbetet kring sin
egen arbetsmiljö

•

Framgångsrik överföring av personalens arbetssätt till
brukarnas arbete

Representanter från Jönköpings kommun

9:20 Förmiddagskaffe

13.20 – 14.20

S
Arbetlutmålet:
smarkn
ade

Från daglig verksamhet till
arbetsmarknaden – senaste forskningen
och framgångsrika praktikfall

• Senaste forskningen om arbetsmarknaden för brukare
inom daglig verksamhet
• Konkreta metoder för att få deltagarna till avlönat arbete –
så har vi lyckats
Representant, Misa
Misa är specialiserade på arbetsinriktad verksamhet för
människor med arbetshinder. Utifrån den senaste forskningen
anpassar de ett individuellt stöd med målet att brukaren ska
ta plats på arbetsmarknaden.

9:40 – 11:10

14:20 Eftermiddagskaffe

Praktisk implementering av LSS-lagen i daglig
verksamhet

14:40 – 15:25

•

Lagstiftningen kring arbetstider och öppettider

Vägen till jobb via daglig verksamhet – så
lyckades jag

•

Juridiska tips – så bör du agera när en deltagare är
frånvarande

• Min resa – från diagnosen och skolan till daglig verksamhet
och till lön

•

Deltagarnas rättigheter till stöd

•

Bristande samverkan mellan daglig verksamhet,
myndigheter och andra samhällsfunktioner – så hanterar du
det

• Radio Fyris – en framgångsrik daglig verksamhet med
webbradio
Therese Wappsell, arbetshandledare, Uppsala kommun

Emilia Hermanrud, advokat, Fyrtorn Advokatbyrå

Nomin
Sverig erade:
LSS- es bästa
11:20 - 12:20
ko
2018!mmun
Framgångskonceptet – så skapar
du en meningsfull och utvecklande

15:25 Moderator Mats Jansson summerar och
avslutar konferensen

daglig verksamhet
•

Hur skapas en daglig verksamhet som främjar individuella
behov och personlig utveckling?

Representanter, Funktionsstöd, Karlstads kommun

12:20 Lunch

www.teknologiskinstitut.se

n
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Datum

Daglig
verksamhet 2020

Plats

24-25 mars 2020

Centrala Stockholm
Se teknologiskinstitut.se för mer info

Anmälan
Hur når du det slutliga målet för daglig verksamhet; att
brukaren når arbetsmarknaden? Hur bör du hantera
omotiverade hemmasittare? Hur implementerar du
LSS-lagen på rätt i verksamheten?
Detta är några av de frågor som tas upp, diskuteras
och besvaras på den uppskattade konferensen Daglig
verksamhet. Under två dagar får du ta del av lyckade
praktikfall med framgångsrika arbetssätt och metoder.
Du får även lära dig om hur du anpassar verksamheten
efter individuella behov och hur du utvecklar
kvalitetsarbetet med begränsade ekonomiska medel.
Ta chansen att utveckla dig i din roll och nätverka med
kollegor från stora delar av landet.

www.teknologiskinstitut.se

Kontakt
Fabian Wingfors
fwi@teknologiskinstitut.se
076-527 55 31

Fler utbildningstips
Särskolan 17-18 mars 2020

Varmt välkommen!

Juridisk fördjupning för LSS-boende
1-2 okt 2020

Fabian Wingfors
Projektledare

LSS-dagarna 17-18 nov 2020
Se teknologiskinstitut.se för mer info

Teknologisk Institut AB

Teknologisk Institut

Konferens

Information
T.o.m. 24 jan

T.o.m. 21 feb

Fr.o.m. 22 feb

6 980 kr

7 780 kr

8 780 kr

Kostnad för lunch och fika samt moms tillkommer.
För full återbetalning ska avbokning ske senast
4 veckor före konferensdatum. För fullständiga
villkor se www.teknologiskinstitut.se. Vi reserverar
oss för eventuella ändringar.

Con426500-002

Pris

#TeknologiskInstitutAB

