FORSA Småland bjuder in till Digitalt
FORSA-café!
När:
Var:

Tisdagen den 27 april, kl. 16:00-17:30
Digitalt café via plattformen Zoom

Med anledning av Coronakrisen och risken för smittspridning vid fysiska möten bjuder
FORSA Småland in till ett digitalt FORSA Café kring ett angeläget tema med forskare
och praktiker samt avslutande frågestund.

Temat är Kan vi göra mer? För självbestämmande och välbefinnande bland personer
med kognitiva funktionsnedsättningar.

”Journalisten Ludde Hellberg frågar sig i tidskriften Kvartal vid juletid 2020 varför vi
inte har en lagstiftning som kan hjälpa dem som inte kan hjälpa sig själva. Under
rubriken ”Gamla och sjuka dör på gatorna medan vi firar jul i värmen” beskriver han
en äldre dement kvinna som sover i en busskur utanför hans port, lever under
miserabla förhållanden men vägrar att ta emot omsorgsinsatser av samhället. Han
frågar sig: ”Hur kan en människa i välfärdslandet Sverige tillåtas leva ett så
fruktansvärt ovärdigt liv, medan samhället utan att ingripa ser henne sakta tyna
bort?”
(Giertz, Mattsson & Thelin, 2021, från avslutande kapitlet i kommande boken
”Nedsatt beslutsförmåga. Rätt, riktlinjer och praktik”)
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Program:
16:00-16.45 Lottie Giertz lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet, och Titti
Mattsson, professor i offentlig rätt, Lunds universitet, presenterar sin kommande bok
om nedsatt beslutsförmåga – vilket är ett fenomen som kan drabba alla till följd av en
skada eller sjukdom samt som är angeläget att belysa under pandemin. De belyser
olika dilemman som uppstår i skärningspunkten mellan nedsatt beslutsförmåga,
självbestämmande, hälsa och välbefinnande. Är det exempelvis lagligt att vaccinera
personer med omfattande nedsatt beslutsförmåga mot covid?
16.45-17.30 Frågor och reflektioner från seminariedeltagarna
Linda Erlandsson, med lång erfarenhet av arbete som chef inom äldreomsorgen i
Kalmar Kommun, inleder fråge- och reflektionsstunden. Sedan lämnas ordet fritt för
alla.

Inloggning till Zoom-mötet via länken nedan:
https://lnuse.zoom.us/j/68934095411?pwd=OG1SZzMwR1Q1VlhCL1hacGsrVlpmUT09
FORSA är en mötesplats på lika villkor för studenter, forskare, praktiker och brukare
med ett intresse för kunskapsutveckling inom socialt arbete. Alla intresserade är
välkomna att mötas i diskussioner kring exempelvis:
•
•
•

hur forskning, praktik och studier bättre kan integreras,
nyutkomna forskningsrapporter, lagförslag, debattartiklar,
eller något annat viktigt…

Vill du läsa mer om FORSA… kolla in på hemsidan www.forsa.nu Där finns information
om föreningen, vår styrelse, hur du blir medlem och kontaktuppgifter m.m.
Varmt välkomna, ring eller e-posta gärna om ni har frågor!
Jesper Johansson, ordförande FORSA Småland
0470-70 88 38
jesper.johansson@lnu.se
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