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Metodarbetets skiftningar 
 

 
Program torsdagen den 18 april  
  
08.30 -10.00 Inregistrering och kaffe  
  
10.00–10.15 Konferensen öppnas av ordförande Mimmi Darbo  
  
10.15-12.30 Alla har vi en blindbonus  

Journalist med unik kompetens 

Föreläsning och workshop Anna Bergholtz 
  
12.30–14.00 Lunch 
  
14.00–14.30 
 
 
 
 
15.00–16.00                  

Webb Coachning  
Stöd via internet för att komma i arbete för personer med Aspergersyndrom. 
Arbetskonsulent Misa AB. 
  
 paus för kaffe/te 
 
Forskning och utveckling inom Supported Employment 
SFSE 

  
17.00-ca.17.30 Årsmöte 
  
19.00- Konferensmiddag  

 

 
Program fredag den 19 april 
 
  
9.00–10.00 Att förändra ett liv 

Om svårigheter och möjligheter för personer med ADHD och kriminell 
bakgrund  
Lars Sandberg Attention   

  
10.00 -10.15 Kaffe/te 
  
10.15–11.00 
 
 
11.00–11.45 

Framgångsfaktorer som SIUS konsulent 
SIUS konsulent Liljeholmens Arbetsförmedling 
 
Hjälpmedel  
Kompensera ditt metodiska kunnande med modern teknik 
 
 

11.45–12.45 Lunch 
  
12.45–15.30 
 

Hjärnvägen 
Förenkla så mycket som möjligt. Pensionerad kirurg och överläkare 
med hjärnan som passion och expertområde Nils Simonson 

 
15.30-
16.00 

 
16.00- 
 

  
Avslutning, ordförande Mimmi 
Darbo 
 
Kaffe/te 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 



 
Presentation av föreläsarna:  
 
Anna Bergholtz 
Alla har vi en blindbonus   
Anna Bergholtz är journalisten och föreläsaren som bla. Blivit känd som Sveriges första blinda filmrecensent och som 
”Blindchick” efter sin medverkan i P3. Som tre-åring fick hon barnreumatism och dömdes till ett liv i rullstol. I dag går hon. 
Vid 24 års ålder förlorade hon synen, men Anna har hela tiden sett sin funktionsnedsättning som en tillgång. Det handlar om 
en inställning, menar Anna. Att vända motgågn till framgång och att hitta fördelarna eller som Anna kallar det 
"blindbonusar". Hösten 2012 debuterade Anna som författare till barnboken Trubbel. En bok om hunden Trubbel som ska bli 
ledarhund. Författardrömmen hon länge haft gick i uppfyllelse och även det tackar hon till stor del blindheten för.  
Läs mer om Anna: 
www.Annasvision.se  
Om boken Trubbel: 
www.Hundentrubbel.se  
 
Emma Nilsson och Stefan Lodestad. 
Webbcoachning   
Arbetskonsulenter på Misa AB, ARC Döbelnsgatan. 
Berättar om sina och kollegornas erfarenheter av att använda internet som stöd för att skapa ett stöd för att komma i 
anställning. Ett projekt som genomförts på Misa ARC där man arbetar med personer som har neuropsykiatriska 
funktionsnedsättning. 
Kontakt emma.nilsson@misa.se 0ch stefan.lodestad@misa.se  
 
 
SFSE 
Återkopplar till händelser i SFSE och EUSE samt det arbete som kommer att genomföras nationellt och internationellt. 
Mimmi Darbo, ordförande i SFSE, arbetar som utbildningsansvarig på Misa Kompetens AB.  
Kontakt mimmi.darbo@sfse.se     
Annica Falk kassör i styrelsen, arbetar till vardags på Samordningsförbundet Östra Södertörn som verksamhetsutvecklare 
för socialt företagande. Kontakt annica.falk@sfse.se      
Bengt Eklund ledamot i styrelsen, arbetar som kvalificerad handläggare på Enhet Strategi Avdelningen Rehabilitering till 
arbete på Arbetsförmedlingen Kontakt bengt.eklund@sfse.se   
Samuel Löfgren, ledamot och Hemsideansvarig, arbetar för Föreningen Furuboda och ett Supported Employment-projekt 
som kallas SIA. Kontakt samuel.lofgren@sfse.se  
Cristel Lindqvist ledamot i styrelsen, arbetar som yrkesvägledare på Norrängsskolans gymnasiesärskola i Hässleholm med 
att ordna sysselsättning för eleverna efter skolslut. Kontakt cristel.lidqvist@sfse.se 
Magnus Schubert ledamot i styrelsen och ansvarig för nätverksträff. Arbetar som ordförande samt verksamhetsansvarig i 
en daglig verksamhet för personer med insats enligt LSS som bedrivs som ett personal och brukarkooperativ. Kontakt 
manus.schubert@sfse.se  
 
Johanna Gustavsson  
Doktorand, Institutet för handikappvetenskap, Örebro universitet, anställd på Stiftelsen Activa. 
Sammanfattar sitt arbete kring forskning i relation till Supported Employment. 
Kontakt  Johanna.Gustafsson@s-activa.se 
 
 

Lars Sandberg  
Frilansjournalist som är bosatt i Stockholm och har erfarenhet av att arbeta inom kriminalvården. Kontakt 
dinfavoritlars@gmail.com  
 
 
 
Lennart Berget 
SIUS-konsulent med speciell inriktning på kognitiva svårigheter ( ADHD, asperger, förvärvad hjärnskada etc) 
Har drygt 30 års erfarenhet att arbeta på Arbetsförmedlingen med uppdrag att utveckla metoder i olika grenar inom 
verksamheten. 
 
Jens Altnäs 
Arbetar på Arbetsförmedlingen, avdelningen Rehabilitering till Arbete i Stockholm,. Arbetar som specialist inom 
området hjälpmedel för kognitiva funktionsnedsättningar. 
 
 
Nils Simonson  
Avslutar vår konferens med att ta med oss på Hjärnvägen. Är kirurg från början och ägnar sig numera helt åt 
föreläsningar. Har även skrivit böckerna "Varför mår vi så dåligt, när vi har det så bra?", "Livet är inte så tokigt om 
man beaktar alternativet" och "Hjärnpiller - en resa i universums mest fantastiska organ. Kontakt 

nils.simonson@telia.com    
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