Välkommen till frukostseminarium

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
Huddinge, Botkyrka
Salem

Onsdagen den 22 november 2017 i
Huddinge

Förbundets uppdrag är att
samordna rehabiliteringsinsatser i syfte att ge
personer som behöver få
del av insatser från flera
olika myndigheter ett bra
och effektivt stöd till förbättrad hälsa och självförsörjning genom arbete/
studier.

Posttraumatiskt stressyndrom
Två personliga berättelser om vägen tillbaka
Innehåll:

Ibland kan livet förändras över en natt. Att tvingas fly
från sitt hemland kan innebära påfrestningar för den
psykiska hälsan. Det vet Rahebe Rezai och Imad
Elabdala, de föreläser för oss från ett inifrånperspektiv
och skildrar hur de olika faserna i migrationen
påverkade dem psykiskt. Även om de har haft olika
strategier och påfrestningar så har de en sak
gemensam- de har båda tillfrisknat från PTSD.

Talare:

Hjärnkollambassadörerna Rahebe Rezai och Imad
Elabdala.

Den andra delen är att
finansiera olika projekt
eller insatser som erbjuder
samordnade rehabilitering

Tid:

07.45
08:15 -09.30

Plats:

Huddinge Konferens Center, Patron Pehrs väg 3

Läs mer om de insatser
förbundet finansierar på
www.samordningsforbundethbs.se

Anmälan: senast den 20/11 till stefan.theorell@huddinge.se Glöm inte att

Verksamheten är ett
komplement till ordinarie
rehabiliteringsinsatser och
bygger på samverkan
mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan,
landstinget och
kommunerna Huddinge,
Botkyrka och Salem.
En del i detta är att stödja
metod- och kunskapsutveckling och en förbättrad samverkanskultur.
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Kaffe och smörgås
Föreläsning

meddela eventuella allergier.
Målgrupp: Frukostmöten är en mötesplats för utbyte av kompetens och kunskap
samt en möjlighet att ta del av aktuella frågor och diskussioner inom området
arbetslivsinriktad rehabilitering och samverkan. Frukostmötena riktar sig till
medarbetare och chefer inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, lands-tinget,
kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem samt övriga intresserade.
Information om riksförbundet (H)järnkoll
Hjärnkoll ett Riksförbund som jobbar för att alla ska ha samma rättigheter och
möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Bakom Riksförbundet Hjärnkoll står
patient- brukar- och anhörigorganisationerna i nätverket NSPH, Nationell Samverkan
för Psykisk Hälsa. Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste
uppgift. Du kan läsa mer om (H)järnkoll på www.nsph.se/hjarnkoll

Samordningsförbundet HBS
www.samordningsforbundethbs.se
Kontaktperson: Ida Melin 08- 535 378 86 E-post: ida.melin@huddinge.se

