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FRåN DiAGNoS och piLLeR TiLL 
bALANS och viTALiTeT 
- eN MÖJLiG FÖRÄNDRiNG
”Det kommer aldrig att gå!” Allt för många har redan bestämt sig för hur det är och 
hur det kommer att bli. Finns det alternativ?

Är du nyfiken på hur det kan bli möjligt? Då är denna utbildning något för dig. Du 
kommer få ta del av erfarenheter från en förändringsprocess och få inspiration, tro 
och ökad medvetenhet. Lena Karlsson har gjort en resa med sig själv som förändrat 
hennes liv markant. Hennes diagnos var livslång och hon tog medicin dagligen till att 
idag vara fri från smärta och medicin samt full av livsenergi. Hon har haft avgörande 
vägledning av Marita Skogum med henns kompetens som kommunikolog.

På ett levande sätt får du ta del av deras samverkan och med en upplevelsebaserad 
pedagogik varieras föreläsning med övningar, reflektion och mycket mer.

Ur innehållet:
• Hur viljans kraft påverkar
• Kan tron försätta berg?
• Hur samverkan genom ett coachande förhållningssätt är avgörande
• Systematiskt förhållningssätt, vad innebär det?
• Neuromotorik, du får pröva på!
• Hur städar jag min garderob?
• Konkreta verktyg som direkt kan appliceras i vardagen

18 MAJ  |  hoTeL TYLÖSAND hALMSTAD
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ANMÄLAN

Tid och plats
18 maj på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.

Hålltider

08.30-09.00  Kaffe och registrering

09.00  Kursstart

10.30-10.50  Fruktpaus

12.20-13.20  Lunch

14.45-15.15  Kaffe

16.30  Avslutning

19.30  Middag (bokas separat)

Medverkande
Lena Karlsson, kommunikolog med flera års erfarenhet från 
hälsa och sjukvård, som sjuksköterska, chef  och verksam-
hetsutvecklare. Dessutom har hon erfarenhet från idrotten 
som aktiv, ledare, och tränare. Hon drivs av nyfikenhet och 
viljan att bidra till att fler människor får möjlighet att nå 
balans och vitalitet.

Marita Skogum, kommunikolog och har en samlad 
erfarenhet som världsmästare, ledare, förändringsarbete, 
pedagog och många års arbete med coaching både för i
drottare och inom näringslivet. Under 11 år har hon verkat 
som förbundskapten inom orientering för juniorer, senior-
damer och chefsansvar för landslagsverksamheten. 
Egen elitkarriär med flerfaldigt VM guld i orientering och 
SM brons i basket. Jobbar idag med förändringsarbete på 
individ, grupp och organisationsnivå samt föreläsare.

Målgrupp
Medarbetare, chef, utvecklingsledare i den offentliga såväl i 
den privata sektorn. Du som i din vardag möter människor 
och är nyfiken på förändring.

Avgift
Avgiften är 1 995 kronor per deltagare och inkluderar 
kostnad för kaffe och lunch. 

Du är även välkommen att delta i våra gemensamma  
middagar 18/5 och 19/5 kl 19.30 för 360 kronor per kväll. 

Alla priser är exkl. moms.

Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs på www.regionkronoberg.
se eller via anmälningslänken på inbjudan. Anmälan ska 
vara oss tillhanda senast 2015-03-18. Efteranmälan i mån 
av plats.

Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte 
har erhållit bekräftelse två veckor före kursstart, vänligen 
kontakta kurskansliet.

Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. 
Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften 
faktureras. Avanmälan görs skriftligt till kurs@kronoberg.
se Skicka gärna ersättare vid förhinder.

Logi
Logi bokas och betalas direkt till hotellet. Hotel 
Tylösand, tfn: 035-305 00. Rum finns reserverade fram 
till 2015-02-18.Rummen kan avbokas fritt fram till en 
månad före ankomstdag. Uppge Region Kronoberg/kvot 
C för bokning av rum på Hotel Tylösand.

För fler logialternativ se www.regionkronoberg.se/tylo-
sandsdagarna under fliken Praktisk information

Minimässa
Du har fri tillgång till mässhallen under Tylösandsdagarna.

Kvällsaktiviteter
Efter middagen erbjuds mingel och musik i Leifs Lounge.

Tillgänglighet
Kurslokalerna är handikappanpassad i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Enstaka kurslokaler
på Hotel Tylösand saknar enkel åtkomst via hiss. Vänligen
meddela Region Kronobergs kurskansli speciella behov i
samband med din anmälan.

Information
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet
samt lokalbyte.

För övrig information kontakta Region Kronobergs
kurskansli, telefon 0470-77 85 00.

Hela vårt kursutbud och övrig information hittar Du på
www.regionkronoberg.se/tylosandsdagarna  

Välkommen!

http://rfss-portal.cloudapp.net:80/portal.aspx?site=rfss&page=rfss_bokning&adv=c44f8f53-4ba2-e411-be2d-d89d676410ec

