Projekt Funktionshinder i etableringen
bjuder in till vårens temaseminarier
Kompetensutveckling 2015
Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal

20 februari

Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling

26 februari

Migration och hälsa

5 mars

Etnicitet, kultur och funktionshinder

12 mars

Hur går vi vidare ? – Att omsätta kunskap i praktisk handling

20 mars

Tillfällena som är både halv- och heldagsseminarier äger rum i Stockholm på Quality Hotel
Globe och i Solna på och Quality Hotel Friends. Deltagande är kostnadsfritt.
För mer information och anmälan: Se separata inbjudningar och www.fhie.se
Kontaktpersoner: Julio Fuentes, julio.fuentes@sios.org
och Katrin Broms Esen, katrin.broms.esen@sios.org

Tema Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal
Sofie Bäärnhielm, Transkulturellt Centrum
Fredag 20 februari, kl.08.00 – 13.00 (inklusive lunch)
Quality Hotel Globe, Nya Pluto, Arenaslingan 7, Stockholm
T-station Globen
Projektet Funktionshinder i etableringen har som syfte att införa ett funktionshinderperspektiv på
etableringen. Vuxna nyanlända i Stockholms län med funktionsnedsättning och/eller trauma ska
säkerställas samma möjligheter som övriga deltagare.
Syfte
Syftet med seminariet är att ge handläggarna en ökad förståelse för individens sociokulturella
bakgrund och aktuella livssituation för att kunna ge stöd och förutsättningar för en bättre etablering.
Beskrivning
Halvdagen omfattar en genomgång av vad som förstås med begreppen kultur, psykisk ohälsa och
psykiska funktionsnedsättningar. Vi presenterar innehållet i kulturformuleringsintervjun som inom
sjukvården används som ett verktyg för att utforska bland annat patientens syn på sina besvär samt
betydelsen av det kulturella sammanhanget. Deltagarna ges tillfälle till att reflektera kring om och
hur frågorna i kulturformuleringsintervjun är användbara i yrkesrollen som handläggare för att kunna
ringa in den enskildes uppfattning om sin situation.
o Kulturella förklaringar till individens hälsotillstånd – uttryck och meningsskapande
o Migration och ackulturation
o Individens kulturella identitet
o Kulturella faktorer relaterade till psykosocial miljö och funktionsnivå
o Kulturella faktorer i relationen mellan individen och handläggaren
Program
08.00 – 08.30 Anmälan och kaffe
08.30 – 09.45 Föreläsning varvad med interaktiva inslag
09.45 – 10.15 Kaffepaus
10.15 – 12.00 Föreläsning varvad med interaktiva inslag
12.00 – 13.00 Lunch
Medverkande
Sofie Bäärnhielm, överläkare och enhetschef vid Transkulturellt Centrum inom Stockholms läns
landsting.
Målgrupp
Handläggare och tjänstemän inom Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, kommunerna, Landstinget
och Försäkringskassan.
Mer information: www.fhie.se
Kontaktpersoner: Julio Fuentes, julio.fuentes@sios.org och
Katrin Broms Esen, katrin.broms.esen@sios.org

Föreläsning om andraspråksinlärning och
andraspråksutveckling hos vuxna
Anna Flyman Mattson, Lunds universitet
Torsdag 26 februari 2015, kl. 12.00 – 16.30 (inklusive lunch)
Quality Hotel Globe, Stora Stjärnrummet
Arenaslingan 7, Stockholm, T-station Globen
Projektet Funktionshinder i etableringen har som syfte att införa ett funktionshinderperspektiv på
etableringen. Vuxna nyanlända i Stockholms län med funktionsnedsättning och/eller trauma ska
säkerställas samma möjligheter som övriga deltagare.
Syfte
Syftet med föreläsningen är att förmedla kunskap om andraspråksinlärning och andraspråksutveckling hos vuxna till berörda inom olika verksamheter så att de bättre kan förstå de villkor som
deltagare i etableringen har. Språkinlärning är en betydligt mer komplex process än vad de flesta tror
– särskilt för vuxna. Då Sfi, utbildning i svenska för invandrare, är en central aktivitet inom
etableringsperioden är det viktigt att tillhandahålla en gemensam plattform för att de berörda inom
verksamheterna lättare ska kunna kommunicera med varandra om andraspråksinlärares
måluppfyllelse.
Föreläsningen varvas med moment som innehåller diskussionsfrågor. I föreläsningen redogörs för
hur vuxna lär in språk och vilka förutsättningar som krävs samt hur språkutvecklingen ser ut med
eventuella avvikelser.
Program
12.00 – 13.00 Anmälan och lunch
13.00 – 16.30 Föreläsning varvad med diskussionsfrågor
16.30
Avslutning
Medverkande
Anna Flyman Mattsson är lektor i svenska som andraspråk vid Lunds universitet.
Målgrupp
Handläggare på Arbetsförmedlingen, Sfi-ansvariga, Sfi-lärare, tjänstemän inom Komvux,
arbetsmarknads- och socialförvaltningen i kommunerna.
Mer information
Finns på projektets hemsida www.fhie.se
Kontaktpersoner: Julio Fuentes, julio.fuentes@sios.org och
Katrin Broms Esen, katrin.broms.esen@sios.org

Tema Migration och hälsa
Torsdag 5 mars, kl. 12.00 – 16.30 (inklusive lunch).
Quality Hotel Globe, Stora Stjärnrummet, Arenaslingan 7,
Stockholm, T-station Globen
Projektet Funktionshinder i etableringen har som syfte att införa ett funktionshinderperspektiv på
etableringen. Vuxna nyanlända i Stockholms län med funktionsnedsättning och/eller trauma ska
säkerställas samma möjligheter som övriga deltagare.
Syftet med temat Migration och hälsa är att öka kunskapen om migrationens påverkan på hälsa och
dess betydelse för människors etablering i samhället och på arbetsmarknaden.
Halvdagen vänder sig till handläggare och tjänstemän inom Arbetsförmedlingen, Migrationsverket,
kommunerna, Landstinget och Försäkringskassan.
Program
12.00 – 13.00 Anmälan och lunch
13.00 – 13.05 Inledning
Julio Fuentes, SIOS
13.05 – 13.50 Migrationens påverkan på hälsan
Joakim Lindqvist, distriktsläkare och Anne Johansson Olsson distriktssköterska/vårdlärare, Transkulturellt Centrum
13:50 – 13.55 Bensträckare
13.55 – 14:40 Psykisk ohälsa – Migration och psykologiska konsekvenser
utifrån första linjens psykiatri
Joakim Lindqvist, distriktsläkare och Anne Johansson Olsson distriktssköterska/vårdlärare, Transkulturellt Centrum
14.40 – 15.00 Paus
15.00 – 15.45 Hälsolitteracitet – Vad är det och varför är det viktigt?
Josefin Wångdahl, doktorand vid Uppsala universitet
15:45 – 16.25 MILSA – migration och hälsa i Skåne
Bedömning av arbets- och prestationsförmåga inom etableringen
Andreas Vilhelmsson, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet
16.25 – 16.30 Avslutning
Målgrupp
Handläggare och tjänstemän inom Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, kommunerna, Landstinget
och Försäkringskassan.
Deltagande är kostnadsfritt.
Information om projektet finns på www.fhie.se
Kontaktpersoner: Julio Fuentes, julio.fuentes@sios.org och
Katrin Broms Esen, katrin.broms.esen@sios.org

Tema Etnicitet, kultur och funktionshinder
Torsdag 12 mars, kl.08.00 – 16.30 (inklusive lunch)
Quality Hotel Friends, Camp Nou, Råsta Strandväg 1, Solna, J-Solna
Projektet Funktionshinder i etableringen har som syfte att införa ett funktionshinderperspektiv på
etableringen. Vuxna nyanlända i Stockholms län med funktionsnedsättning och/eller trauma ska
säkerställas samma möjligheter som övriga deltagare.
Syfte
Syftet med temadagen är att öka kunskapen om människor med etnisk minoritetsbakgrund och
funktionsnedsättning när det gäller deras förutsättningar, stöd och möjligheter att etablera sig i
samhället och på arbetsmarknaden.
Beskrivning
Temadagen inleds med en föreläsning om etnicitet, kultur och funktionshinder och relationen dem
emellan. Funktionshinderorganisationer berättar om vad det innebär att ha olika
funktionsnedsättningar samt människor med funktionsnedsättning och etnisk minoritetsbakgrund
berättar om sina erfarenheter av att etablera sig i samhället. KommSyns verksamhet inom
Stockholms läns landsting kommer också att presenteras.
Program
08.00 – 08.30
08.30 – 09.45
09.45 – 10.05
10.05 – 10.45
Riksförbund
10.45 – 11.25
folkhögskola
11.25 – 12.05
12.05 – 13.05
13.05 – 13.45
13.45 – 14.25
14.25 – 14.55
14.55 – 15.35
15.35 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30

Anmälan och kaffe
Etnicitet, kultur och funktionshinder. Julio Fuentes, SIOS
Paus
Anna Quarnström, Marianne Rogell-Eklund och Vian Gahzi, Hörselskadades
Mimount Tebibel, Sveriges Dövas Riksförbund och Eva Norberg, Västanviks
Agneta Söder, Autism- och Aspergerförbundet
Lunch
Inger Rålenius och Ebrahim Tabrizi, Dyslexiförbundet FMLS
Cecilia Ekstrand och Urban Fernquist, Synskadades Riksförbund
Paus
Ambassadör från Hjärnkoll
Viktoria Edefur, Kommsyn inom Stockholms läns landsting
Deltagarnas reflexioner kring dagen
Avslutning

Målgrupp
Handläggare och tjänstemän inom Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, kommunerna, Landstinget
och Försäkringskassan.
Deltagande är kostnadsfritt.
Mer information och anmälan: www.fhie.se
Kontaktpersoner: Julio Fuentes, julio.fuentes@sios.org och Katrin Broms Esen,
katrin.broms.esen@sios.org

Workshop
Hur går vi vidare ? –
Att omsätta kunskap i praktiskt handling
Fredag 20 mars 2015, kl. 08.30 – 13.00 (inklusive lunch)
Quality Hotel Globe, Lilla Stjärnrummet
Arenaslingan 7, Stockholm, T-station Globen
Projektet Funktionshinder i etableringen har som syfte att införa ett funktionshinderperspektiv på
etableringen. Vuxna nyanlända i Stockholms län med funktionsnedsättning och/eller trauma ska
säkerställas samma möjligheter som övriga deltagare.
Syfte
Syftet med workshopen är att diskutera hur de kunskaper och erfarenheter som förmedlats inom
ramen för projektets seminarier kan omsättas i praktisk handling och samverkan, för att stödja
personer med funktionsnedsättning i etableringen.

Program
08.00 – 08.30
08.30 – 09.00
09.00 – 10.15
10.15 – 10.30
11.30 – 12.00
12.00

Anmälan och kaffe
Inledning
Diskussion i smågrupper
Paus
Samling och summering
Lunch

Medverkande
Företrädare för berörda verksamheter.
Målgrupp
Deltagare i tidigare seminarer och föreläsningar.
Mer information
Finns på projektets hemsida www.fhie.se
Kontaktpersoner: Julio Fuentes, julio.fuentes@sios.org och
Katrin Broms Esen, katrin.broms.esen@sios.org

