
 
 

 

Informationsbrev vecka 41 2018 

 

Basutbildning strokerehabilitering 

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till basutbildningen i 
strokerehabilitering, anmälningstiden förlängs en kort tid till. 
Inbjudan bifogas 
 

 

Inbjudan konferens ”Att ta barnrättsarbete vidare” 
Nu blir Barnkonventionen lag! Barnrättslagen kommer att stärka barns rättigheter i 
praktiken. Lagen träder i kraft 1 januari 2020.  
 
Konferensen arrangeras inom ramen för kunskapslyftet Barnrätt i praktiken som 
Barnombudsmannen driver på uppdrag av regeringen. Kunskapslyftet ska sprida 
kunskap om hur arbetet med att genomföra barnkonventionen i kommuner och 
regioner kan utvecklas.  
Inbjudan bifogas 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

Inbjudan till  

Basutbildning inom strokerehabilitering  
Tisdag 13 november 2018 i Halmstad 

Utbildningen är tänkt att ge baskunskaper inom stroke och stimulera intresse och 
kunskapsutveckling för vårdpersonal som arbetar med personer som fått stroke. 

Basutbildningen ger en grundkunskap om vad stroke är, vilka skador och symtom 
som kan uppstå, hur det yttrar sig i vardagen samt ger inblick i stödjande och 
rehabiliterande förhållningssätt i arbetet med och runt personer som fått stroke. 

Utbildningen vänder sig till personal inom Vårdval Halland och de halländska 
kommunerna. 
 
Målgrupp: Utbildningen passar dig som arbetar med personer som fått stroke och 
som under en dag vill förvärva grundläggande kunskaper inom stroke.  
 
OBS! Om du istället vill fördjupa dina kunskaper i ämnet är du välkommen att söka 
strokekompetensutbildningen (4 heldagar) som resulterar i kompetensbeviset i form 
av diplom och brosch (i enlighet med Stroke-Riksförbundet fordringar). 

Tid: Tisdag 13 november klockan 08:30-16:30.  
Plats: Hallands sjukhus Halmstad, Fullriggaren  
Kursansvarig: Rehabiliteringskliniken, Hallands Sjukhus. 

Kostnad: 750 kronor exklusive moms per deltagare (inklusive lunch och fika). 
 
Anmälan görs på Region Hallands webbsida senast den 12 oktober 2018 
Avanmälan är avgiftsfri fram till och med den 12 oktober, därefter är anmälan 
bindande och hela kostnaden faktureras. Bekräftelse mejlas ut efter sista 
anmälningsdag 
 
Frågor om anmälan och annat av praktisk art besvaras av Siv Agerhem, 
telefon 035-17 98 31, e-post siv.agerhem@regionhalland.se 

Frågor om innehållet besvaras av Antje Stenberg, 
telefon 035-13 65 46, e-post antje.stenberg@regionhaland.se 
 
 

 

http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/kurs-och-konferens/basutbildning-inom-strokerehabilitering-/?id=35966
mailto:siv.agerhem@regionhalland.se
mailto:antje.stenberg@regionhaland.se


 

 

 

 

 

 

 

 
 

Välkommen till konferensen  

Att ta barnrättsarbetet vidare  

Barnombudsmannen, Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland bjuder 

in till konferens på barnkonventionens dag den 20 november 2018. 

 

Nu blir Barnkonventionen lag! Barnrättslagen kommer att stärka barns rättigheter 

i praktiken. Lagen träder i kraft 1 januari 2020. 

 

Konferensen arrangeras inom ramen för kunskapslyftet Barnrätt i praktiken som 

Barnombudsmannen driver på uppdrag av regeringen. Kunskapslyftet ska sprida 

kunskap om hur arbetet med att genomföra barnkonventionen i kommuner och 

regioner kan utvecklas. 

 

Mer information om Barnrätt i praktiken finns på Barnombudsmannens webbplats 

www.barnombudsmannen.se 

 

Målgrupp för konferensen är du som är chef, strateg, utvecklare eller liknande och 

som har i uppgift att genomföra och utveckla arbetet med barnets rättigheter i 

din organisation. 

 

På konferensen kommer vi att dela erfarenheter och arbetssätt genom regionala 

dialogforum. För att nå ut till många aktörer kommer Barnombudsmannen sända 

digitala föreläsningar som visas på ett flertal parallella konferenser runt om i 

landet. Utifrån föreläsningarna ges deltagarna möjlighet till att reflektera och 

diskutera vad som behöver göras lokalt och regionalt för att ta arbetet med 

barnets rättigheter vidare. 

Information om konferensen 

Tid: Tisdag 20 november 2018, klockan 10.00-15.00.  

        Kaffe och incheckning kl.09.30 

Plats: Länsstyrelsen i Hallands län, Slottsgatan 2, lokal Nissan 

Anmälan: Anmälan görs via länk till Länsstyrelsens webbplats senast den 13 

november.  

 

Program 

1.Välkomna- Nu kunskapslyfter vi Sverige!                  

Barnombudsmannen presenterar uppdraget Barnrätt i praktiken – ett kunskapslyft 

för kommuner och regioner. 

 

2. Regionala perspektiv på barnets rättigheter.                 

Hur jobbar vi i Halland? Lokal/regional information om arbete med barnets 

rättigheter. 

 

http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.barnombudsmannen.se/
https://www.lansstyrelsen.se/halland/kalenderhandelser---halland/2018-10-08-valkommen-till-konferensen---att-ta-barnrattsarbetet-vidare.html


3. Framgångsfaktorer för att genomföra Barnrätt i praktiken.  

Webbföreläsning och erfarenhetsutbyte om framgångsfaktorer för att som 

kommun, region eller annan organisation genomföra barnkonventionen i praktik. 

 

4. Var befinner vi oss nu? - vikten av att göra en nulägesanalys.  

Webbföreläsning och erfarenhetsutbyte om hur man kan göra en nulägesanalys 

för att ta reda på utvecklingsbehov för att genomföra barnkonventionen.  

 

5. Att ta barnrättsarbetet vidare.             

Avslutning och samtal om vad som är nästa steg i ert arbete med 

barnkonventionen i Halland.  

 

 

Varmt välkomna! 

 

Kontaktpersoner: 

Länsstyrelsen i Hallands län: Samordnare mänskliga rättigheter Karolina 

Österblom e-post: karolina.osterblom@lansstyrelsen.se, tel. 010-224 33 07 

Region Halland: Strateg Monica Svensson e-post: 

monica.svensson@regionhalland.se, tel. 035-17 98 35 

Barnombudsmannen: Utredare Kenneth Ljung e-post: 

kenneth.ljung@barnombudsmannen.se, tel.08-692 29 81 

 

 

mailto:karolina.osterblom@lansstyrelsen.se
mailto:monica.svensson@regionhalland.se
mailto:kenneth.ljung@barnombudsmannen.se
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