
Inbjudan 20 november 2015, kl. 08:30–16:00 

VÄLKOMMEN TILL EN MYNDIGHETSGEMENSAM 
UTBILDNING PÅ TEMAT INTEGRATION OCH HÄLSA 

Välkommen till en inspirerande utbildningsdag på temat; integration och hälsa. Vi får lära oss mera om 

att identifiera psykisk ohälsa och känna till kulturella variationer av hälsa samt hur psykisk ohälsa på-

verkar arbetsförmåga. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tid och plats 

Fredagen den 20:e november, 2015, 

kl. 08:30–16:00 på Scandic konferens, Skellefteå 

Målgrupp 

Förtroendevalda, ledare och medarbetare hos 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Norsjö 

kommun, Skellefteå kommun och 

Västerbottens läns landsting samt företag/

projekt/organisationer som arbetar inom eller 

har intresse av verksamhetsområdet. 

Avgift 

Samordningsförbundet står för konferens-

kostnad och bjuder på kaffe (lunch ingår inte). 

Anmälan 

Senast 10:e november via nedanstående länk: 

Anmälan 

Frågor angående dagen 

Kontakta Maria Lindgren-Tuoma, 

tel. 070-236 58 55 eller e-post: 

maria.lindgren-tuoma@kelleftea.se 

Utbildningsdagens program 20:e november - se nästa sida 

Ytterligare en halv utbildningsdag kommer att erbjudas 10:e december – 

program läggs upp på Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjös hemsida 

under avsnittet Seminarier, Konferenser den 3:e november 

Prefixet ”Kur” i projektnamnet; Kurprojektet står för Kompetensutveckl-

ing inom Rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och 

funktionsnedsättning. En satsning som syftar till att höja kvaliteten på 

rehabilitering och förbättra samarbete mellan myndigheterna. 

Välkommen! 

http://www.eventsystem.se/event.asp?LangID=2&Ref=666ONNSF1JMM84EE1J55
mailto:maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se?subject=Angaende%20inbjudan%20till%20myndighetsgemensam%20utbildning%20pa%20temat%20integration%20och%20halsa
http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo/seminarier-konferenser/
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.norsjo.se/
http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
http://www.skelleftea.se/
http://www.vll.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
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PROGRAM 

08:30 Registrering och kaffe/te. 

09:00 Inledning 

09:10–09:50 Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag! 

Mattias Lindh, chef för etableringsverksamheten vid 

Arbetsförmedlingen i Skellefteå, berättar om ansvar och 

möjligheter till stöd för arbete/självförsörjning via 

etableringsuppdraget. 

10:05–11:30 Smärta ur ett kulturellt perspektiv! 

Hani Hattar, läkare vid smärtkliniken Västervik, berättar 

om kulturella variationer av hälsa och hur 

arbetsförmågan påverkas. 

11:30–12:30 Lunch 

12:30–13:20 Vad kan Röda korsets behandlingscenter göra för 

skillnad för flyktingar som är krigs- och tortyrskadade? 

Ann-Christine Ståhl, Röda korsets traumacenter berättar 

om hur psykisk ohälsa kan identifieras bland målgruppen 

och om diagnosen PTSD (posttraumatic stress disorder) 

och hur det kan behandlas. 

13:20–14:00 Panelsamtal med myndighetsrepresentanter 

– Vad gör vi idag som är framgångsrikt när det gäller 

nyanlända/nysvenskar med psykisk ohälsa och smärta? 

– Vart brister det? 

14:00–14:30 Kaffe/Te 

14:30–16:00 Välkommen till det främmande landet! 

Mustafa Can, journalist och författare, berättar om 

svenskhet, identitet, kultur och olika samhällsfrågor. 

16:00 Avslutning 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

Moderator är Gabriella Ahlström, som är 

frilansjournalist, författare och krönikör i Sveriges 

Radio, med mångårig erfarenhet som moderator 

och debattledare. 

Mattias Lindh, 

sektionschef, Af 

Hani Hatter, läkare, 

smärtkliniken Västervik 

Mustafa Can, journalist 

och författare 

Ann-Christine Ståhl, 

leg. fysioterapeut 

Gabriella Ahlström, 

moderator 
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