
                                       
  

          

Reservera dagen redan nu! 
 

Arbetsterapi i Östergötland 2020 
Forum för kunskap, inspiration och nätverkande 

 

När: Onsdag den 22 april kl. 8:00-16:00 
Var: Sky Hotel Apartments Tornet i Linköping 

 
Dagen planeras i samverkan mellan Region Östergötland och Linköpings Universitet och kommer att innehålla 
inspirationsföreläsningar, presentationer av utvecklings- och forskningsprojekt samt verksamhetsnära 
diskussioner.  
 
Några av presentatörerna är Ida Kåhlin och Jonas Helgesson. 

 
 

 
Ida Kåhlin Foto: Jonas Malmström 

 
 
Ida Kåhlin är lektor i arbetsterapi vid Linköpings universitet, men är 
sedan drygt fyra år tjänstledig för uppdraget som 
förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter. Ida är en aktiv 
debattör och har bland annat tilldelats Dagens Medicins stora 
debattpris 2017. 2019 avancerade hon på Dagens Medicins 
maktlista och innehar nu plats 23 bland de hundra personer som 
anses ha mest makt över svensk hälso- och sjukvård.  
 

 

 
Jonas Helgesson Foto från: jonashelgesson.se 

 
Jonas Helgesson är föreläsare och komiker.  
Han är född cp-skadad och har under sin uppväxt alltid fått höra att 
han inte kommer kunna gå, prata, flytta hemifrån, köra bil eller 
starta företag. Men det enda Jonas inte lärde sig var att lyssna till 
dessa råd. 
100 000-tals människor har blivit inspirerade av Jonas Helgessons 
uppskattade föreläsningar i vilka han bjuder på sig själv och på ett 
personligt och humoristiskt sätt berättar om hur det är att leva 
med en CP-skada. Hans föreläsningar blir ett oförglömligt möte 
som sätter spår och tänder hopp i varje människas hjärta. 

 
Om ni har något utvecklings- eller forskningsprojekt på er arbetsplats som ni önskar presentera, hör då av er till 
maria.m.johansson@regionostergotland.se senast den 11 december.  
 
Inbjudan med detaljerat program och praktisk information kommer i början av år 2020. Kostnaden är ca 800 kr 
exkl. moms (i priset ingår fika och lunch). 

 
Välkomna till en dag för arbetsterapeuter i Östergötland! 

 
Mathilda Björk    Frida Svanholm 
Malin Hesselstrand    Christin Wennersten 
Maria Johansson    Annika Öhman 
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