
 

PROGRAM SEMINARIER 2019 

08.00 Registrering och morgonkaffe. OBS! Ingen smörgås serveras till morgonkaffet!  

09.00 Allmän information om dagen.  

 

09.15* Samsjuklighet från vaggan till graven (Agneta Björck) Hur upptäcker vi svårigheter så tidigt 

som möjligt för att undvika att som i tonåring eller vuxen hamna i samsjuklighet? 

Forskning praktik och erfarenhet blandas i en föreläsning med syfte att berika den praktiska vardagen 

som handläggare i socialtjänst behandlare eller personal inom region, hvb, kriminalvård. 

Du får följa ett Case där avgörande punkter belyses för att ge verktyg att agera och konsekvensen om 

vi inte gör det. Fokus på kunskap och samskapande. 
 

10.15 Förmiddagskaffe inkl. smörgås och besök hos utställare.  

 

11.00* Mamman som gick ut genom dörren och försvann! (Annelie och Andreas Jäderholm) Han 

var bara sex år när hon, hans egen mamma, barfota lämnade familjen i tron att hon var den nya 

tidens messias som skulle frälsa världen. Anneli och Andreas Jäderholm, mor och son, försöker göra 

allt det svåra runt Annelis psykossjukdom begripligt. För Andreas del en uppväxt utan en närvarade 

mamma, sökandet efter referenser, vad är friskt och vad är sjukt? Idag är han 25 år och lever ett 

stabilt liv men det har inte alltid varit så. Uppväxten fick konsekvenser. Ett unikt perspektiv på 

psykossjukdom och dess konsekvenser för både anhöriga och den drabbade. En mor med sin son! 

 

12.15 LUNCH  

13.15* MER MÄNNISKA – i mötet med andra (Göran Larsson) De som kommer till oss – barn som 

vuxna – för att söka hjälp, är ofta sårade långt in i själen. Samtidigt som man är hjälpsökande, kan man 

vara full av misstro och tvivla om sina möjligheter att få hjälp. Kanske är man också ovillig – eller 

oförmögen – att ta ansvar för sitt eget liv. Ibland krokar dessutom våra klienter tag i dold problematik 

hos själva och väcker besvärliga känslor. 

Vad hjälper och vad stjälper i mötet med andra? Hur tar vi väl hand om oss själva och inte bara våra 

klienter? Vad gör vi och vad säger vi, när samtalen kör fast eller relationen går i stå? Föreläsningen 

blandar teori om hur vi fungerar som människor med konkreta och handfasta råd – mixat med en god 

portion humor och många vardagliga exempel. 

14.15 Eftermiddagskaffe och besök hos utställare.  

 

14.45 Göran Larsson fortsätter...  

15.45 Utvärdering av dagen och avslut.  

* Med reservation för ändring i talarordning 


