Du är hjärtligt välkommen till YSDH: s fortbildningsdagar 2022
med 50-årsjubileum!
YSDH inbjuder till 2022 års fortbildningsdagar som också är föreningens försenade 50-årsjubileum
den 5 - 7 oktober på Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, Bromma. Årets tema är:
Socionomer i skärningspunkten mellan individ, grupp och samhälle
Det har resulterat i ett program med många inslag och infallsvinklar från de områden där vi
föreningsmedlemmar återfinns och verkar. Vi tittar på det som utgör ramarna för vårt arbete – nyheter,
utredningar, förändrade rutiner och samarbetspartner. En mosaik som skildrar vårt verksamhetsfält 2022,
kanske? Föreningen bjuder medlemmarna på jubileumsmiddag. Då tänker vi att vi tillsammans minns och
reflekterar över de femtio år som gått. Vad betyder det för känslan av sammanhållning bland oss
socionomer som arbetar med döva, hörselskadade och dövblinda - att ha en förening? Vad betyder det för
dig?
Detta gäller för deltagande i fortbildningsdagarna:
Ha betalat YSDH: s medlemsavgift för året, 200 kr till plusgiro 75 82 21-6.
Kursavgiften är 4.500 kr. Pensionärer (medlemmar) betalar 1.000 kr i kursavgift.
Alla måltider ingår (exkl. frukost samt fredagens lunch).
Boende ingår inte i kursavgiften – var och en bokar boende på egen hand. Se anmälningsblankett.
Sista anmälningsdag: måndag 2022-05-30.
Inbetalning av kursavgift senast torsdag 2022-08-25, sker via elektronisk faktura. Se anmälningsblankett.
Deltagare som inte har arbetsgivare betalar direkt till YSDH.
Föreningens plusgiro: 75 82 21-6. Organisationsnummer: 82 20 01-2168.
Frågor kring fortbildningsdagarna kan ställas till:
Gun-Britt Olsson, olsson.gunbritt52@gmail.com
Inger Löved Bates, inger.lovedbates@gmail.com

+4670 2646319
+4670 7171292

Varmt välkomna önskar vi i arrangörsgruppen!
Ingrid Olsson

Inger Löved Bates

Gun-Britt Olsson

Inga Säfholm
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Program

Reservation för ev. förändringar

Onsdag 5/10

Torsdag 6/10

Fredag 7/10

11.00-12.00 Registrering

8.30 Resursgrupp på Nationellt
kunskapscenter för dövblindfrågor Helene Engh, biträdande
verksamhetschef

8.30 Stresshanteringsgrupp för
personer med tinnitus i komb. med
stress och/eller spänning
Malin Andersson, leg. hälso- och
sjukvårdskurator, Audiologiska
kliniken, Region Örebro

12.00-13.00 Gemensam lunch
13.15 Välkomna till årets
fortbildningsdagar!
14.00 Vad händer i samhället?
Stora förändringar inom arbetsmarknaden och socialförsäkr.
påverkar vårt sociala arbete
Ursula Berge, samhällspolitisk
chef, Akademikerförbundet SSR
15.00 Kaffe med reflektioner
15.30-16.30 Barnrättsligt arbete
med barn och familjer: delaktighet,
integritet, skydd och
samverkan
Martin Price, barnrättsombud,
Barnombudet i Region Uppsala
16.45-18.00 Hav utan farleder,
bok om en nyligen pensionerad döv
kvinnas liv och relationer
Möt författaren Leif Bergholtz
19.00 Middag på hotellet med
samvaro

9.30 Nationell kvinnojour och
stöd på teckenspråk, NKJT, Mia
Modig verksamh.ansvarig tillsammans med medarbetare
10.15 Kaffe med reflektioner
10.45 Information om FKs
handläggning av merkostn. ers.,
omvårdn. bidrag och arb.hjälpm.
Maria Byrgren, verks.hetsutv.
Försäkringskassan, Stockholm
12.00-13.00 Gemensam lunch
13.00 Arbetsförmedlingens stöd till
personer med hörselneds., dövhet
och dövblindhet Kjetil Snapa
enhetschef, Af. Riktade insatser,
Umeå
13.30 Glimtar från kurators vardag i
SPSM Emma Sundin, Anna-Lena
Jonsson, skolkuratorer,
Birgittaskolan, Örebro

9.00 Med bredden som spets,
fördjupad diskussion om
socionomprofessionen idag och
i framtiden
Josefin Johansson, professionsstrateg Akademikerförbundet SSR
10.00 Kaffe med reflektioner
10.30 Rapport om kvalitetsreg.
för grav hörselnedsättning Hanna
Ulvenfalk Edman, kurator,
Hörselrehab, Umeå, Reg. Västerb.
Gemensam diskussion om
vårdförloppet och andra frågor inom
våra verksamhetsområden
11.30-12.00 Sammanfattning,
utvärdering och avslut
12.00 Lunch på egen hand

14.15 Betänkande SOU 2022:11
Handlingsplan för en långsiktig
utv. av tolktjänst för döva, hsk, och
personer med dövblindhet
Vad händer nu?
15.15 Kaffe
15.45-17.00 HRF, SDR, FSDB
informerar om aktualiteter
18.30 50-årsfest på restaurang
Sjöpaviljongens festvåning
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Anmälningsblankett 2022
Namn:
Elektronisk faktureringsadress (Namn och arbetsplats anges vid betalningen):
Arbetsplats:
E-post:
Middag onsdag kväll

Jubileumsmiddag torsdag kväll 

Jag vill delta på:

ja
ja




nej
nej

Önskemål om specialkost:
Jag vill använda T-slinga under kursen:  ja  nej
Jag kommer att beställa tolk:
Teckenspråkstolk
 ja
Dövblindtolk
 ja
Skrivtolk
 ja





Övriga hjälpmedel:

nej
nej
nej

Information till tolkanvändare
Beställning av tolk görs av varje tolkanvändare på den egna Tolkcentralen, för både föreläsningar och kvällsaktiviteter. Det är viktigt
att beställningarna görs i god tid. Tolkning i samband med utbildning kan komma att debiteras tolkanvändarens arbetsgivare. Det
finns möjlighet att söka stöd för denna kostnad från arbetsförmedlingen. Det skall i så fall göras före fortbildningens start. Tolkning
utanför föreläsningstid räknas som vardagstolkning.
Tolk kommer att delta i följande måltider:
Onsdag lunch
Torsdag fm-fika
Jubileumsmiddag
Fredag fm-fika






ja
ja
ja
ja






em-fika 
lunch


nej
nej
nej
nej

ja
ja




nej
nej

middag  ja
em-fika  ja




nej
nej

OBS! Anmälan (bindande) till fortbildningsdagarna senast måndag 2022-05-30.
Efter att vi mottagit din anmälan skickar vi en bekräftelse.
Anmälan brev alt. mail sändes till
Inger Löved Bates
Knipvägen 107
184 62 Åkersberga
+4670717129

inger.lovedbates@gmail.com
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Boende
Boende ingår inte i kursavgiften. Vi har reserverat 30 rum den 5 - 7 oktober 2022, på Scandic Alvik,
Gustavslundsvägen 153, Bromma, Stockholm. T-bana Alvik (gröna linjen). Rummen kostar 1. 490 kr/dygn.
(Rabatterat pris). Ej bokade rum släpps ur systemet 5 september.
Du bokar hotellrum direkt med hotellet, 08-517 661 00 – välj “2” till receptionen.
Uppge bokningskod 47906216, datum för vistelsen, samt för- och efternamn.
Rummet garanteras genom att du lämnar ett betalkortnummer, och betalningen sker på plats med kortet i
samband med incheckning. Det går också bra att maila in beställningen till alvik@scandichotels.com med
samma uppgifter – dock EJ kortnummer av säkerhetsskäl.
Det finns flera andra boendealternativ i Stockholmsområdet.
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