SN-DD inbjuder till konferens den 5 december 2014
City Conference Centre Stockholm
Barnhusgatan 12-14, Folkets hus, Stockholm

Hur får vi det att funka?
SN-DD bjuder in till en heldag om kognitiva funktionsnedsättningar och
problemskapande beteende.
Problemskapande beteende - från ett moralistiskt förhållningsätt till ett individuellt anpassat arbetssätt. Hur kan vi genom ett lågaffektivt bemötande, kravanpassning och
individuell kartläggning av bl.a. stress och belastning utveckla bemötandet av personer
som uppvisar beteenden som utmanar oss i våra verksamheter?
OBS! Konferensen är kostnadsfri för medlemmar i SN-DD. Icke-medlemmar betalar 500 kr per person. Lunch ingår.

Lotta Lindholm är socionom med anställning som utvecklingsledare inom Boendeverksamheten, Social resursförvaltning i Göteborg stad. Lotta har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv riktat mot personer med komplexa svårigheter inom både socialtjänst- och
funktionshinderområdet. Sedan ca 2 ½ år tillbaka arbetar hon med metodutveckling och utbildningsinsatser utifrån Bo Hejlskov Elvéns tankegångar och förhållningssätt kring förståelse
av hur ”problemskapande beteende” uppkommer och kan bemötas.
Lotta arbetar med att utifrån nya icke moralistiska förhållningssätt utveckla metoder som bl.a.
innehåller kartläggning av kognitiva funktioner och nedsättningar hos personer med olika
typer av social, psykiatrisk- och/eller missbruksproblematik. Tankesättet har sitt ursprung
från funktionshinderområdet och integreras nu i metodutvecklingsarbetet med arbetssätt från
missbruk- och psykiatriområdet.
Katarina Nordström är socionom med anställning som Behandlingsassistent på akutboendet
Vägskälet inom Boendeverksamheten, Social resursförvaltning i Göteborgs Stad. Katarina har
mångårig erfarenhet av att möta hemlösa personer med hög grad av psykisk ohälsa oftast i
kombination med ett aktivt missbruk. Många av dessa personer har olika beteenden som upplevs problemskapande för omgivningen. Personalgruppen på Vägskälet har sedan ca 1 år tillbaka gjort en satsning på att integrera detta förhållningssätt, och hitta metoder att möta personen utifrån ett mer individuellt perspektiv, genom bl.a. regelbunden handledning med Lotta
Lindholm varannan vecka.
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Program
9.30
10.00
10.15
12.15
13:30
14.30
14.50
16.00

Kaffe och smörgås
SN-DD hälsar välkommen, ordförande Lena Karlsson
Lotta Lindholm, Kognitiva funktionsnedsättningar och PSB
Lunch (lunch ingår)
Lotta Lindholm forts. kartläggning och verktyg - stress och belastning
Fika
Lotta Lindholm och Katarina Nordström, praktiska exempel
Dagen avslutas

________________________________________________________________
Anmälan om deltagande
Styrelsen för SN-DD har anlitat IFS/CS Steg för Steg att ta hand om anmälningar till konferensen. IFS/CS Steg för Steg är detsamma som intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser i centrala Stockholm.
Anmälan om deltagande görs till följande mejladress: sn-dd@stegforsteg.nu
Vid anmälan ska följande uppgifter lämnas:
(1) Medlem eller inte medlem? Om ej medlem ska även fakturaadress anges.
(2) Namn på verksamheten/arbetsplatsen.
(3) Antal personer som kommer, samt namn på dessa – vem av dessa ska ha bekräftelse på
anmälan.
(4) Specialkost?
Konferensen har plats för drygt 100 personer och det är ”först till kvarn” som gäller. Sista
anmälningsdag är den 21/11.

Varmt välkomna!
Styrelsen för SN-DD
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