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Den 23 maj 1966 bildades Handikappföreningarna Östergötland. Vi firar  
våra 50 år genom att arrangera en jubileumskonferens med följande 
föreläsare: 
Invigning 
Stig Nyman sedan 1 år ordförande för Handikappförbunden. Stig har under nära 25 år 
varit politiskt engagerad i Stockholms läns landsting. Under två perioder som landstingsråd 
med ansvar för framförallt hälso- och sjukvårdsfrågor. 
Stig kommer kort att tala om aktuell Funktionshinders politik. 
Tillgänglighet och framtidens bokbuss  
Kira Berg och Lena Udd Regionbiblioteket Östergötland 
Regionbiblioteket berättar om Kulturrådets tillgänglighetskrav och arbetet med 
tillgänglighet på Regionbiblioteket. Ett arbete som görs i samverkan av Regionbiblioteket, 
folkbiblioteken och funktionshinderrörelsen i Östergötland. Kan bokbussar användas till 
något mer än att låna ut böcker? Regionbiblioteket berättar om en förstudie för att utveckla 
bokbussarna i Östergötland. 
 
Fångad i Fattigdom  
FUB Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 
Personer med utvecklingsstörning har låg inkomst hela livet, betalar högre skatt än både 
löntagare och ålderspensionärer, har fått sänkt sjuk- och aktivitetsersättning, har högre 
hyror och enligt ett nytt förslag lägre bostadstillägg än ålderspensionärer. 
Rapporten fångad i fattigdom är uppdaterad med aktuella belopp för 2016 
Barns delaktighet vid samordnad planering – SIP  
Liv Mannberg  
Liv Arbetar som verksamhetsutvecklare inom Landstingets Sörmlands 
habiliteringsverksamhet och som utvecklingsledare på FoU i Sörmland.  Som 
utvecklingsledare på FoU arbetar Liv med frågor som handlar om delaktighet och 
brukarmedverkan bland annat kring SIP – samordnad individuell planering. Uppdraget är 
att utveckla ett utvärderingsinstrument som ska kunna användas för att få bättre kunskap 
om hur verksamheterna skapar förutsättningar för barn och ungas delaktighet vid 
planering av insatser  
Framtidens e-hälsa ur ett medborgarperspektiv 
Anne Gustavsson, eHälsosamordnare, Nätverket för eHälsa i Östergötland. Anne är 
operativt ansvarig för att driva gemensamma utvecklingsinsatser inom eHälsa och 
välfärdsteknik mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland. Annes uppdrag 
är att stötta kommunerna i att digitalisera inom vård, omsorg och socialtjänst.  
Att prioritera Rehabilitering – Habilitering 
Barbro Krevers 
Leg Arbetsterapeut, Medicine doktorsexamen. Barbro har en forskarassistenttjänst vid 
Linköpings universitet. Hennes forskningsämne är vårdvetenskap med inriktning på 
patient- och närståendeperspektiv på vård, rehabilitering och omsorg. 
 

  



 
 Program Jubileum 14 september 2016 
 Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Linköping 

 
09.30  Morgonkaffe 
 
10.00  Välkommen 

Agneta Lindqvist ordförande Handikappföreningarna Östergötland 
 
10.05 Invigning  

Stig Nyman ordförande Handikappförbunden 
  
 
10:30  Tillgänglighet och framtidens bokbuss 
 Kira Berg och Lena Udd Regionbiblioteket Östergötland 
 
11.10  Bensträckare 
 
11.20  Fångad i Fattigdom 
 Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 
 
 
12.30  Lunch  
 
 
13.15  Barns delaktighet vid samordnad planering - SIP 
 Liv Mannberg utvecklingsledare funktionshinder FOU i Sörmland 
 
14.20  Bensträckare 
 
14.30  Framtidens e-hälsa ur ett medborgarperspektiv 
 Anne Gustavsson eHälsosamordnare i Östergötland 
 
 
15.15  Kaffe 
 
 
15.40  Att prioritera Rehabilitering – Habilitering 
 Barbro Krevers Nationellt Prioriterings centrum 
 
 
17.00  Avslutning med mingel och tilltugg.    

 
 
 
 



 
 

Praktisk information 
 
Tid och plats 
Konferensen äger rum den 14 september 2016 klockan 09.30 – 17.00 
Vagnhallen, Föreningshuset, Fontänen, Västra vägen 32, Linköping 
 
 
Anmälan till konferensen 
Se särskild blankett 
 
Handikappföreningarna Östergötland 
Västra vägen 32 
582 28 Linköping 
Telefon: 013-12 30 60 
E-post: karin@hso-ostergotland.org 
 
 
Har du praktiska frågor? Ring gärna Karin Klevelid telefon: 013-12 30 60 
Anmälan görs senast den 1 september 2016. 
 
 
Avgift 
Deltagaravgift är 150:- kronor 
För- och eftermiddags Kaffe, lunch ingår. 
Avgiften betalas in samtidigt med anmälan till: 
Handikappföreningarna Östergötland 
Bankgiro: 5410-9541 
Plus Giro: 69 54 44-0 
 
 
Anmälan är bindande. Vid eventuella återbud – skicka gärna en ersättare. 
 
 
 
 

Tänk på överkänsliga personer – använd ej parfym och dylikt 
Stäng av mobiltelefonen. TACK 

 
 
 
 VÄLKOMNA! 

 
  
   


