Välkommen
till myndighetsgemensamma halvdagskonferenser inom
ramen för KUR-projektet.
Konferenserna är kostnadsfria.
KUR-projektet vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, kommunerna i nordöstra Skåne och Region Skåne i syfte att
öka samverkan och kunskapen om rehabilitering av personer med psykisk
diagnos och funktionsnedsättning.
Halvdagskonferenserna ska ses som en serie, som man som deltagare väntas
följa i sin helhet.

Tider: onsdagen den 11 mars 2015
onsdagen den 15 april 2015
onsdagen den 6 maj 2015 och
onsdagen den 9 september 2015.
Plats: Yllans konferenscenter i Kristianstad.
Anmälan: via mail till annica.nilsson@sfsno.se
Sista anmälningsdag: fredagen den 6 februari 2015.

Samordningsförbundet Skåne Nordost bjuder på kaffe/te och tilltugg.

Program:

Den 11 mars 2015
Emma Igelström föreläser. Emma Igelström har 5 VM-guld och 13 EM-guld på meritlistan. Hon slog
dessutom 7 världsrekord under sin karriär och var den första kvinna någonsin som simmade under
drömgränsen 30 sekunder på 50 meter bröstsim. Emma Igelström har varit nominerad till både
Bragdguld och Victoria-stipendiet. Efter avslutad simmarkarriär har hon gått igenom en identitetskris
men hittat sin väg tillbaka. Denna resa gör att Emma Igelström har en unik livserfarenhet, som hon
delar med sig av till oss.

Den 15 april 2015
Alain Topor föreläser. Alain Topor är psykolog, fil. dr och chef vid enheten för Forskning och
utbildning, SPO Södra, Stockholms läns landsting. Han är också forskningschef på institutionen för
socialt arbete vid Stockholms universitet. Vidare deltog Alain Topor i arbetet med att avveckla den
slutna vården på Långbro sjukhus och bygga upp alternativ i brukarnas sociala miljö. I mitten av 90talet började han arbeta med ett forskningsprojekt om återhämtning från allvarliga psykiska
störningar, som han doktorerade på 2001. På senare tid har hans forskning ägnats åt brukares eget
hanteringsarbete av svårigheter, symptom och stigma. Alain Topor har gett ut böckerna Återhämtning
från svåra psykiska störningar (2001) och Vad hjälper (2004).

Den 6 maj 2015
Improvisationsteatern Solvere gästar oss. Solvere har interaktiv teater som specialitet och kommer att
ta fram olika scener för oss där de gestaltar och arbetar interaktivt bl.a. kring bemötande och
samarbete mellan våra fyra organisationer.
Den 9 september 2015
Brukarpanel med Selene Cortes, Christian Dahlström m.fl. Både Selene Cortes och Christian
Dahlström har såväl praktisk som teoretisk kunskap om psykisk ohälsa och förankrar den teoretiska
basen i egna erfarenheter, med förhoppningen att få oss åhörare att tänka utanför ramarna.
Vid samtliga konferenstillfällen kommer vi också att i mindre grupper diskutera gemensamma
verksamhetsöverskridande frågor.
Konferenserna leds av
Jimmie Trevett, förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. Jimmie
Trevett har varit medlem och aktiv i RSMH i mer än 20 år och har egen erfarenhet av psykos. Efter en
tid som medlem i RSMH Lund började han arbeta i föreningens träfflokal men även utåtriktat med
attitydpåverkan och opinionsbildning. Han är också delaktig i sändningarna av närradioprogrammet
Radio Galen.

