
  
 

   

Inbjudan  

Detta är inte slutet - bara början! 
 

10 oktober 
 

08:00 Registrering och fika  
 

08:45 Välkommen! Elisabet Norlinder 
 

09:00 Välkända toner med trubaduren Yuri Yanez 
Yuri föddes i Chile, växte upp i Ryssland och bor sedan 1992 i Sverige. Han är  

arbetsterapeut i botten och jobbar som seniorlots på Frivillig och hälsofrämjande 

enheten i Örebro kommun. 
 

09:20 Inspirerande framtidsföreläsning 
Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande, Örebro läns 

landsting 
 

09:50 Frukt och mingel 
 

10:20 Fitnesskultur i ur och skur! 
Kan hälsofrämjande insatser minska risken för utanförskap? Har gemenskap och känsla av 

sammanhang betydelse för hur jag mår? Kan jag påverka mina egna odds med mina egna val även 

om jag drabbats av sjukdom?  

Birgitta J Huuva, ordf samverkansgrupp, Hälsofrämjande sjukvård ÖLL 
 

11:10 Parallella seminarier med attitydambassadörer: 
 

 Orka vara anhörig  
Hur förändras livet och hur tillgodoser man sina egna behov och drömmar? Ida  

Otterholm föreläser om sin erfarenhet som syster, mamma, sambo och som barn. 
 

 När själen skenar!  
Att komma tillbaka från en inre och yttre resa. I Eva-Karin Jakobsson fall Indien  

som utgångspunkt samt hennes diagnos schizoaffektivt syndrom. 
 

11:55 Parallella seminarier med attitydambassadörer:  
 

 Adhd på jobbet - ett kreativt kapital 
Att få en adhd-diagnos kan vara en hjälp att förstå, förlåta och acceptera sig själv 

och en stor tillgång i arbetslivet. Anders Odel berättar om sin väg och sitt liv före 

och efter diagnos och hur hans yrkesliv förändrades från kaos till framgång. 
 

 Autistiskt Initiativ - fungerande strategier för högfungerande autister  
Susanna Larsson berättar om projektet vars syfte är att öka autistiska människors tillträde till 

arbetsmarknaden samt att öka förståelsen för annorlundahet. Unikt i konceptet är att alla i 

projektledningen själva är högfungerande autister. 
 

12:30 Lunch 
 

13:30 Churchill var inte heller klok - om arbetslivet för personer med 

funktionsnedsättning  
Östra Teatern (Maria Lindström, Petter Billengren och Joakim Sikberg) 

Vi får följa tre unga människors kamp för att ta sig in i arbetslivet: Anton med 

en lindrig utvecklingsstörning, Hanna med adhd och Jonas med Aspergers 

syndrom.  
 

14:20 Reflektion och diskussion 
 Örjan Samuelsson, verksamhetschef, Stiftelsen Activa 
 

14:40 Fika och mingel 
 

15:00 Avtackning och avslutning 
Birgitta J Huuva, områdeschef, Psykiatri och Marie Gustafsson, enhetschef, Regionförbundet 

Foto: Urban Wedin.  

 

Praktisk information – se nästa sida!

 

 



  
 

   

 

Målgrupp 

Allmänheten.  

Tid 

Fredagen den 10 oktober 2014 klockan 08:00-16:00. 

Plats 

Conventum, Olof Palmes torg 1, Örebro. Lokal: Club 700 (entré från Olof Palmes torg). 

Avgift 

Ingen avgift! Vi bjuder på fika och lunch.  

Anmälan 
Senast den 1 oktober 2014 via webbplatsen: www.regionorebro.se/kurser  

Bekräftelse 

Bekräftelse kommer via e-post efter anmälningstidens utgång. 

Information 

Frågor angående konferensen besvaras av Elisabet Norlinder, tfn: 070-544 50 23,  

e-post: elisabet.norlinder@orebroll.se.  

 

Frågor för dig som utställare besvaras av Gert Andersson, tfn: 070-250 97 35,  

e-post: gert.andersson@orebroll.se.  

 

Frågor angående anmälan besvaras av Ann-Louise Gustafsson, tfn: 019-602 63 19. 

 

Konferensen arrangeras i samarbete med nedanstående aktörer:  

 

 

 

  

 

(En av våra sponsorer) 

 

Örebro län 

(En av våra sponsorer) 
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