
Program 
Onsdag 3 maj

14.00
Aktuell funktionshinderpolitik, Lina Pastorek, 
Myndigheten för delaktighet, Speakers Corner

11.30  
Invigningstal, Malin Almqvist,  tf landshövding,
Speakers Corner

12.15 
Att leva med tvångsyndrom, Malin Ovesson,
Speakers Corner
Med humor och allvar förmedlar Malin hur det är att leva med 
sitt tvångssyndrom.  Vi får bl.a. inblick i hennes skrämmande och 
orofyllda tankar som ofta handlar om att skada eller till och med 
råka döda någon. Vi får även se några av de tvångshandlingar som 
hon ägnar sig åt.  En intressant och inlevelserik föreläsning av Malin 
Ovesson.

13.00
Uppvisning av Svenska Service- & signalhunds-
förbundet, Aktivitetsytan

15.00
Sexualitet och funktionsnedsättning, Anna Hallgren, 
Speakers Corner
Anna är socionom, sexualpedagog, coach och 
föreläsare. Anna har mångårig  erfarenhet av att arbeta med sex 
och samlevnadsfrågor inom särskolan, både inom träningsskola 
och grund-särskola samt med elever med högfungerande 
autism och NPF inom grundskolan.

13.30
Resa med rulle, Annika Zetterlund,
Speakers Corner
Många är rädda för att resa och tror det är besvärligt, men så är det 
inte! Annika Zetterlund har MS sedan början på 80-talet och sitter i 
rullstol. Hon kommer att prata om resor, träning och vilken frihet det 
är att rulla utmed en strandpromenad en tidig morgon i Spanien. 
Kom och lyssna på Annikas erfarenheter.

3-4 maj
Kalmar Sportcenter

Fri entré!

10.30  
Churchill var inte heller klok, Östra Teatern
Utbildningssalen. OBS! Anmälan krävs! 

16.00
Kalmar kommun visar upp Freewheel,
Aktivitetsytan

15.30
Information från 1177, Landstinget i Kalmar län,  
Speakers Corner



Torsdag 4 maj
10.30 
Ett knäpptyst helvete, Erik Bergström 
Speakers Corner

13.15 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Birgitta Olofsson,  
Speakers Corner

Eric Bergström är expert inom psykisk ohälsa. Han har levt med 
social fobi i över 15 år och driver idag Ångestskolan, Sveriges  
största utbildningssida inom psykisk ohälsa med över 20 000  
följare på Facebook. I  föreläsningen ”Ett knäpptyst helvete” får du ta 
del av Erics bakgrund med stamning, sociala rädslor och självskade- 
beteenden samt hur han tagit sig ur den mörka spiralen.

11.30 
Allmän genomgång av LSS, Maria Pålhammar, 
Speakers Corner
Maria Pålhammar arbetar som konsult inom LSS-området med 
rådgivning och utbildning. LSS (Lagen om stöd och service för  
vissa funktionshindrade) ställer höga krav på handläggare, enhets- 
chefer och omsorgspersonal. Det är därför viktigt med kunskaper 
om lagen samt  förståelse för syfte och mål för att kunna utföra 
ett rättssäkert arbete. Föreläsningen ger en allmän genomgång av 
LSS och dess praktiska tillämpning med extra fokus på personlig  
assistans.

11.00 
Uppvisning av Svenska Service- & signalhundsförbundet,  
Aktivitetsytan

Läs mer och boka din  
kostnadsfria entrébiljett på    

www.funkaforlivet.se/kalmar

14.15 
Runda-bordet-samtal med politiker 
Speakers Corner

Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar på uppdrag för  
regeringen att driva ett långsiktigt nationellt kompetenscentrum för 
anhörigstöd. Nka ska bidra till högre kvalitet och produktivitet inom 
anhörigområdet. I uppdraget ingår att stödja implementering av  
anhörigstöd, utveckling av metoder och verktyg, kunskapstrans-
formation och kunskapsutbyte, att vara en länk mellan forskning,  
praktik och beslutsfattare.

12.00 
Kalmar kommun visar upp Freewheel, 
Aktivitetsytan
12.20 
Jag vill leva, inte överleva, Lovisa Fransson, 
Speakers Corner
Hade Lovisa fått bestämma hade hon inte haft assistans idag, hade Lovisa fått välja hade 
hon klarat av sina grundläggande behov själv. Nu kan hon inte det och vill ändå leva livet fullt 
ut som andra unga vuxna. Under denna stund får ni höra om hur Lovisa tycker det är att leva 
med assistenter, hur det var att kämpa för rätten till något som ibland är jobbigt att ha. Hur 
det är att vara en självständig och driftig person som samtidigt måste rättfärdiga sitt beroende 
av andra för en tredje part för att ”slippa leva som en pensionär med hemtjänst när innan jag 
fyllt 30, som tur är slipper jag kämpa ensam”.

13.15 
Aktivitet, Landstinget i Kalmar län,   
Aktivitetsytan


