
Denna del arrangeras av: 
SAMS rf och dess projekt Minoriteter inom minoriteten (MiM), 
med stöd av medel som delats ut av Social- och hälsoorganisa-
tionernas understödscentral (STEA) i samarbete med psykoso-
ciala ungdomsföreningen Acceptans.

Välkommen till den första av höstens föreläsningskvällar.
Anmälan senast fredagen den 29 september 2017 

Skicka mejl till info@samsnet.� eller ring eller skicka SMS till Mikael Bomström på 
040 519 6598. I anmälan bör framgå vem eller vilka som kommer samt eventuell specialdiet 
och/eller specialbehov. Arrangörerna förbehåller sig rätten till att göra ändringar i program-
met. Den 4 oktober 2017 ordnas motsvarande tillställning i Kristinestad, besök samsnet.� för 
mer information. Varmt välkommen!

 
Denna tvådelade kväll hålls i matsalen på Hötorgscentret, Rådhusgatan 12, Jakobstad.

DEL I
Temat för del 1 är psykisk ohälsa där Celinda Byskata delar med sig av      
sina egna erfarenheter.

 
17:30–17:45 Inledande ord av medarrangörerna. 

17:45–18:30 Celinda Byskata, erfarenhetsexpert, borderland.�
   “Psykisk ohälsa och vägen tillbaka – när övergår 
   psykisk ohälsa till att bli en funktionsnedsättning?”

   SAMS – samarbetsförbundet kring funktionshinder och psykosociala   
   ungdomsföreningen Acceptans presenterar erfarenhetsexperten 
   Celinda Byskata som föreläser och skriver om bl.a. mobbning, psykisk   
   ohälsa och trauman, allt baserat på egna erfarenheter sedan många år   
   tillbaka.

FÖRELÄSNINGSKVÄLL 3.10.2017 



Denna del arrangeras av: 
SAMS rf och dess verksamhet Juridiskt 
ombud, med stöd av medel som delats ut av 
STEA samt bidrag från Harry Schaumans 
Stiftelse.

DEL 2
Temat för del 2 är den nya handikappservicelagen samt social- och     
hälsovårdsreformen – vad förändras?
 

19:00 - 19:40 Mikael Bomström, juridiskt ombud, SAMS rf: 
   "Nya funktionshinderlagen (VALAS)"

19:40–19:50  Paus

19:50–20:30  Kirsi-Maria Malmlund, juridiskt ombud, SAMS rf: 
   ”Social- och hälsovårdsreformen (SOTE)”

   SAMS – samarbetsförbundet kring funktionshinders Juridiska   
   ombud går igenom den nya  handikappservicelagen (”VALAS”)   
   samt social- och hälsovårdsreformen (”SOTE”).
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