
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAM  
  

 Onsdag 22/11  

 
08.30 Registrering och kaffe 

09.15 Välkomna! Örjan Samuelsson, verksamhetschef, 
Actíva 

 Jeanette Olsson, Jea´s Mänskliga Möten 

När vi får oväntat besök 

10.30 Kort paus  

10.45 Gunilla Fransson, Novare Peritos  
När funktionsvariationer blir styrkor 

11.45 Lunch  

12.45 Mats Tyrstrup, forskare vid stiftelsen Leading Health 
Care, Handelshögskolan i Stockholm 
Utmaningarna finns i de organisatoriska 

mellanrummen 

14.15 Paus med kaffe 

14.45- 
15.30 

Fortsättning Mats Tyrstrup 

15.35- 
17.00 

Kjell Kampe, Amadeus 
Att (tvingas) byta språk och kultur mitt i livet   

18:30 Mingel, middag och underhållning 

 

 Torsdag 23/11 
   

08.45 Daniel Wärnlund, Micael Björk, Sebastian Forsström 

Re:form, ett samhällsnyttigt företag 

10.00 Paus med kaffe 

10:30 Deltagarpanel med personer med egna erfarenheter av 
arbetslivsinriktad rehabilitering 

11.15 NP-resurs och samverkan, Örebro kommun 

11.45 Lunch  

12.45- 
13.40 

Bengt Eklund, Arbetsförmedlingen 
Vilka framtida utmaningar ser vi på en alltmer 

kortsiktig arbetsmarknad?  

13.45 Henrik Fexeus 

Konsten att läsa tankar 

15.20 Avslutning med kaffe och kaka 

 
 Med reservation för eventuella ändringar 

 

 

 Vänd för mer utförlig beskrivning av föreläsarna.  

  

Actívas rikskonferens 
22-23 november 2017 

 
City konferenscenter 
Klostergatan 23 
Örebro  
Anläggningen är 
handikappanpassad och 
lokalen har hörslinga 

 

Årets tema: 

 
 

 

 

 

 

Hinder och möjligheter 
för dig i ditt arbete 

 

 

Pris: 4295 kr + moms 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actíva, din värd på konferensen:  

Vår verksamhet vägleder och 

stödjer människor som 
ofrivilligt står utanför 

arbetsmarknaden. Vår vision 

är att vårt arbete ska leda till 
att de får en fungerande och 

meningsfull tillvaro i form av 

arbete eller studier. 
Actíva är en stiftelse med 

Örebro kommun och Region 

Örebro län som huvudmän. 
Årligen arrangerar vi en 

rikskonferens med många 

intressanta och spännande 
föreläsningar som rör området 

funktionsnedsättning och 

arbetsmarknad.  
 

www.s-activa.se  
 

ÄR DU 
TILL FÖR?  

 

http://www.s-activa.se/


Gunilla Fransson, Novare Peritos  

När funktionsvariationer blir styrkor 
Idag minskar arbetslösheten bland unga i Sverige. En undantagen 

grupp är unga med funktionsvariation / funktionsnedsättning. 

Kjell Kampe, Amadeus Tänk om du måste fly till TadzMbeKistan! 

- att (tvingas) byta språk och kultur mitt i livet 
Hur är det att fly(tta) till ett annat land där de gängse värderingarna i viktiga 

livsfrågor kanske skiljer sig mycket från dem jag är van att möta? Även 
vardagliga frågor som hur man hälsar, pratar, diskuterar kanske är annorlunda. 
Allt måste jag dessutom klara på ett nytt, svårt språk! 

Jeanette Olsson, Jea´s Mänskliga Möten  

När vi får oväntat besök 
Möten mellan människor är en förutsättning för 

livet självt och bidrar till att vi kan reflektera över 
hur vi ser på oss själva och hur vi ser på andra. 

Därför är hur vi möter och bemöter så viktigt! 

Mats Tyrstrup, forskare vid stiftelsen Leading Health Care, 

Handelshögskolan i Stockholm  

Utmaningarna finns i de organisatoriska mellanrummen 
Bättre samverkan har länge beskrivits som lösningen på fallerande kvalitet, 
säkerhet och effektivitet, inte minst i offentliga verksamheter – särskilt vård 
och omsorg. Men det gäller faktiskt alla specialistintensiva verksamheter 

(alltså även privata). 

Daniel Wärnlund, Micael Björk, Sebastian Forsström, Re:form 

Re:form, ett samhällsnyttigt företag 
Om deras arbete, hur organisationen ser ut, lite historia, hur verksamheten 
har utvecklats, erfarenheter under åren samt också vad de sett att arbetet 
har inneburit för den enskilda människan. Det kommer också bli några 
personliga berättelse om vad re:form har betytt för människor. 

NP-resurs och samverkan, Örebro kommun 

Neuropsykiatrisk resurs och samverkan 
Verksamhetens syfte är att stödja, vägleda och ge strategier till personer 
mellan 15 och 24 år som är folkbokförda i Örebro kommun och som 
upplever svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik 
eller funktionsnedsättning. 

Bengt Eklund, Arbetsförmedlingen 

Vilka framtida utmaningar ser vi på en alltmer kortsiktig arbetsmarknad?  
Arbetsmarknaden blir allt mer kortsiktig. Personer som är i behov av ett långsiktigt 

individuellt stöd får det svårare att komma ut i arbete. Hur kan Arbetsförmedlingen i 
samarbete med andra myndigheter och aktörer samverka för att fler personer med 

funktionsnedsättning ska hitta ett arbete? 

Henrik Fexeus 

Konsten att läsa tankar 
I den här roliga och överraskande föreläsningen lär Henrik dig 

hur du kan använda ordlös och omedveten kommunikation 
såsom kroppsspråk, tonfall och ansiktsuttryck till att på 
rekordsnabb tid skapa goda relationer med precis vem du 
önskar. 

 

 


