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Slutkonferens för
Projekt Delaktighet och stöd – Bräcke diakoni

Den 27 maj är du välkommen till Hotell Riverton 
i Göteborg. Det blir en heldag med spännande 
föreläsare och deltagare som har medverkat 
under projektets tre år.

Mellan 2013 och 2016 har vi mött många för-
äldrar som har en vuxen dotter eller son med 
en funktionsnedsättning. Vi har också riktat 
uppmärksamhet mot vuxna personer med en 
egen funktionsnedsättning och hur livsvillkoren 
kan se ut.

Det blir lika mycket en tillbakablick som en 
reflektion kring framtiden, både samtal om stora 
övergripande frågor som det personliga livet!

Vårt Studiecirkelmaterial ”När jag inte längre 
är med” för föräldrar och filmen ”Vardag och 
framtid” kommer att presenteras.

Anmälan
Anmäl dig senast 19 maj via. 
http://simplesignup.se/event/75627

Konferensen är kostnadsfri (förutom lunchen) 
men anmälan är bindande. Den går att överlåtas 
till annan deltagare. Meddela oss vem som kom-
mer istället.

Har du frågor är du välkommen att kontakta: 
Katarina Harström, 031-50 27 65
katarina.harstrom@brackediakoni.se eller 

Maria Blad, 031- 50 27 64
maria.blad@brackediakoni.se
 

Välkommen!

Inbjudan

Datum: fredag 27 maj

Tid: 9.00 – 16.00

Plats: Hotell Riverton – Stora Badhusgatan 26



Program

09.00 – 09.30 Registrering och kaffe/smörgås

09.30 – 11.30 Föreläsningar

11.30 – 12.50  Lunch* – bekostas av deltagarna själva

12.50 – 14.15 Film och föreläsningar

14.15 – 14.40 Kaffe

14.45 – 15.45 Föreläsningar

15.45 – 16.00   Avslut

Inbjudan

* Det finns fler lunchställen i närheten, vill du ha tips – kontakta oss. 

 Vill du boka lunch på Hotel Riverton? De erbjuder en tallriksserverad lunch där en varmrätt, sallad, bröd, smör, vatten och kaffe 
ingår.  Lunchen kostar 184 kronor (inkl moms) och betalas i förväg med kort. Boka gör du, fram till 17/5, på tel 031 750 10 50 
eller via e-post conference@riverton.se till konferensavdelningen som är öppet vardagar 08.00–17.00. 

Föreläsningar
Om vuxenföräldraskapet
Maria Persdotter är journalist och kommunikationskonsult. Sedan 2015 är hon förbundsordförande i RBU, 
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Maria har en dotter med en ovanlig led- och muskel-
sjukdom samt två söner.

Anhörigskapets olika sidor och villkor
Åsa Moberg Boije har sedan 1968 skrivit om sociala frågor, sjukvård, äldreomsorg och psykiatri, bland annat  
i böckerna “Adams bok” och ”Vara anhörig – Handbok för anhöriga till psykiskt sjuka”.

Och sen då?
Mattias Neander 
”Sen jag var ungefär 25 har jag haft återkommande komplikationer – sårproblem, urinvägsproblem, shunt-
problem, epilepsi, and – you name it. Morsan har alltid funnits där och hållit ihop mig, räddat. Vem ska  
göra det sen? Jag vet inte – men jag har några idéer och kandidater.”

Aktuella funktionshinderpolitiska frågor ur Socialstyrelsens perspektiv
Karin Flyckt arbetar på Socialstyrelsen där hon är samordnare av funktionshindersfrågor. Hon är en av  
redaktörerna för boken Perspektiv på personlig assistans som gavs ut 2013.

Reflektioner kring hur funktionshinderpolitiken fungerar idag och hur den kan se ut i framtiden om  
Myndigheten för delaktighet får bestämma.
Malin Ekman Aldén är sedan i vår vikarierande generaldirektör och chef för Myndigheten för delaktighet. 
Hon har tidigare arbetat som kansliråd på Socialdepartementet.


