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Välkommen till Stockholm
och YSDH:s
fortbildningsdagar
den 3 – 5 oktober 2007
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Kursinbjudan
Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm
den 3-5 oktober 2007.
Konferensen är ett unikt tillfälle att träffa kolleger från hela landet, att utbyta erfarenheter och
bilda nätverk.
Huvudtemat för årets kursdagar blir ”Samtalet”, ett önskemål från flera medlemmar i förra
årets utvärdering.
Onsdagen blir föreläsningsdag med två olika föreläsare. Dan Stiwne, existentiell
psykoterapeut,
docent
i
klinisk
psykologi
och
programansvarig
för
psykoterapeutprogrammet vid Linköpings Universitet, kommer att tala om ”Det
existentiella samtalet”. På eftermiddagen kommer socionom Inger-Johanne Larsson från
Transkulturellt Centrum, Stockholm att tala om samtalet i arbetet med människor från
andra kulturer.
Vi får också se enmansföreställningen ”Älska mig som jag är!” av och med Lisa Östborn -en
teaterpjäs med frågeställningar kring mötet med funktionshinder och andra kulturer.
Diskussion och reflexion.
Torsdagen lär vi av varandra utifrån gruppdiskussioner och socionomrapporter från fältet.
Bland andra får vi höra kurator Anne-Maj Söderström tala om Empowerment, socionom Lisa
Larsén ger en inblick i arbetet på Odigos – HVB för döva med psykiska funktionshinder
och/eller social anpassningsproblematik, socialkonsulent Nancy Böling informerar om
förändringar inom arbetsförmedlingen, kurator Carina Elieson berättar om hur hon använder
kognitiv psykoterap i arbetet med hörsel och tinnituspatienter, kurator Ulla Jalsenius-Lind
presenterar Dövteamet i Stockholm.
Vi vill passa på att flagga för att alla tar med sig goda erfarenheter, material och tankar
för att delge varandra antingen som rapport från fältet eller vid kommande seminarier.
På fredagen föreläser leg. psykolog Håkan Lindberg, Hörselkliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset om vad som händer i mötet med den hörselskadade, om
”stigmatisering”.
Kursdagarna är förlagda till Skepparholmen konferens/Krog/Spa i Saltsjö-Boo, Nacka,
www.skepparholmen.se/
Konferensanläggningen har ett vackert, rofyllt läge mellan Saltsjön och Kvarnsjön, ca 30 min
resa från Stockholms City. Båtresa med Waxholmsbolaget till och från Skepparholmen ger en
extra upplevelse av Stockholms vackra skärgård.
Vi ser fram emot att träffa er i höst!
Hjärtligt välkomna!
Lena Anmyr

Pia Berkman

Nancy Böling

Yvonne Lundin

Anmälningsblankett till YSDH:s
fortbildningsdagar den 3-5 oktober 2007
Kurskostnad

2 500 kr
Kostnaden betalas in på YSDH: s postgiro 75 82 21-6, c/o Nancy Böling,
Folkungagatan 140, 116 30 Stockholm i samband med anmälan, dock senast den 24
augusti. Org. nr 82 20 01-2168.

Kost och logi

Dubbelrum, 1 352 kr/person och natt. (1 202 kr exkl moms)
Enkelrum, 1 576 kr/natt. (1 404 kr exkl moms)
Vi har preliminärbokat rum Skepparholmen Konferens/krog/spa
Du bokar själv och betalar separat. För bokning, ring hotellet tfn 747 65 00
Bokning kan även ske via e-post:
Uppge bokningsnr 282741
Vi behöver veta om du kommer att bo på hotellet: ja

nej

Spa-behandlingar bokas i förväg hos hotellet (ingår ej i konferensavgiften)
Kost

Särskilda önskemål om kost

Transporter

Båt från Skeppsbron (Grand Hotel, Stockholm)

ja

nej

Returresa med båt till Skeppsbron

ja

nej

Sambokning med båt, besked via mejl. För resa inom Stockholms län se: www.sl.se
För vägbeskrivning till Skepparholmen se: www.skepparholmen.se
Tolk/teknik

Beställ tolk i ditt hemlandsting, men ange även här för vår information.
Jag behöver

teckenspråkstolk
annan form av tolkning:
teknisk utrustning i form av:

Rapport från fältet

Gruppindelning

Jag är intresserad av att delge rapport från fältet:

Önskemål om deltagande i seminarie:
Grupp 1, Hur gör vi habiliteringsplan?
Grupp 2, Hur samverkar vi inom syn och hörsel?
Grupp 3, Gruppverksamhet för tinnituspatienter
Grupp 4, Striktare bedömning i social och arbetslöshetsförsäkring

Namn
Adress
Postadress
E-post
Anmälan

Anmälningsblanketten skickas senast den 24 augusti till: YSDH c/o Nancy Böling,
Folkungagatan 140, 116 30 Stockholm
Om du önskar få bekräftelse på din anmälan så kommer den ut via YSDH´s mailgrupp
på hemsidan. Om du inte redan anmält dig där för nyhetsbrev så går du in på hemsidan
www.ysdh.se. Där anmäler du ditt intresse för nyhetsbrev och skriver in din mailadress.
Har du glömt användarnamn och lösenord kan du kontakta vår kassör Nancy Böling,
010-486 16 24 eller Britt-Marie Fransson 010-486 31 53.
OBS! Anmälan är bindande

Har Du några andra frågor eller funderingar, kontakta:
Nancy Böling, tel 010-486 16 24, e-post:nancy.boling@comhem.se

YSDH,s
Fortbildningsdagar 3-5
oktober 2007
Onsdag den 3/10
9.00–10.00
Inregistrering, kaffe
10.00–10.30
Inledning
10.30-12.30
Det existentiella samtalet
Dan Stiwne existentiell psykoterapeut, docent i klinisk psykologi
Linköpings Universitet

12.45-13.45 lunch
13.45–14.30
”Älska mig som jag är”
Lisa Östborn, skådespelare
Enmansföreställning

14.30–15.00 kaffe
15.00-17.00
Kultur och religionsaspekter i samtalssituation
Inger-Johanne Larsson, socionom
Transkulturellt centrum,
Stockholm

Torsdag den 4/10

Fredag den 5/10

09.00-12.45
Dialogseminarium
”Det goda exemplet”

09.00-10.30
Stigmatisering –

Hur gör vi habiliteringsplan?
Hur samverkar vi inom syn och
hörsel?
Gruppverksamhet för
tinnituspatienter
Striktare bedömning i
socialförsäkring och
arbetslöshetsförsäkring

12.45–13.45 lunch
Rapporter från fältet
13.45-14.00
Förändringar inom
Arbetsförmedlingen
Nancy Böling, socialkonsulent,
Af Rehabilitering, Stockholm

14.00-14.30
Empowerment - Översättning och
preliminär testning av Family Scale
Anne-Maj Söderström, kurator,
Hörselkliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset

14.30-15.00 kaffe
19.30 Middag

15.00-15.25
Odigos - HVB för döva med
psykiska funktionshinder
Lisa Larsen,socionom
Odigos Ystad

15.25-15.55
Kognitiv psykoterapi med
hörsel och tinnituspatienter
Carina Eliesson, kurator
Hörselkliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset Rosenlund

16.55-16.20
Dövteamet i Stockholm
Ulla Jalsenius mfl, socionom
Dövteamet Stockholm

16.20-16.30
Reflektion
17.15–18.15

Årsmöte
19.30 Middag

Håkan Lindberg,
psykolog/terapeut
Hörselkliniken Karolinska
universitetssjukhuset Rosenlund

10.30-11.00 kaffe
11.00-12.00
Reflektion och
utvärdering
Reservation för eventuella
förändringar i programmet.

Kallelse till årsmötesförhandling 2007
för medlemmar i YSDH - Yrkesföreningen Socionomer för döva och hörselskadade
Tid :
Plats:

Den 4 oktober klockan 17.15 – 18.15
Skepparholmen konferens i Saltsjöö-Boo, Nacka

Dagordning
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av ordförande för årsmötet
§ 3 Val av sekreterare för årsmötet
§ 4 Dagordning
§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare
§ 6 Verksamhetsberättelsen
§ 7 Ekonomisk berättelse
§ 8 Revisorernas berättelse
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
§ 10 Val av ordförande för 1 år
§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter
§ 12 Val av revisorer
§ 13 Val av valberedning
§ 14 Förslag till stadgeändring i enlighet med bilaga
§ 15 Medlemsavgift för 2007
§ 16 Ansvar för nästkommande fortbildningsdagar
§ 17 Rapporter
§ 18 Övriga frågor
§ 18 Mötet avslutas

