
 
                    

Välkommen till utbildningsdag  
29 september 2022 

 

 

  
 

UTBILDARE 

Agneta Björck har sedan 80-talet arbetat inom beroendevård, psykiatri, socialtjänst, HVB, 
utredningsteam och neuropsykiatri. Parallellt med detta har hon undervisat, föreläst och 
handlett inom Kriminalvård, HVB, SIS, Region, privat verksamhet och kommuner. Agneta 
har även erfarenhet som verksamhetschef och enhetschef inom ideell sektor, socialpsykiatri, 
LSS och behandling.  

Anders Printz är jurist och har varit chef för Socialstyrelsens avdelning för regler och tillstånd 
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Han har också varit Regeringens samordnare inom 
området psykisk ohälsa, och lett statliga utredningar om hälso- och sjukvårdens 
klagomålssystem och om huvudmannaskapet för beroendevården. Han har också skrivit 
böcker om psykiskt funktionshindrades rättigheter och om funktionshinderspolitik.  

Svåra möten i vården och socialtjänstens verksamheter med fokus 
på äldre, funktionhinder och psykiatri den 29 september 2022 
Alla som arbetar i olika delar av vården och socialtjänstens verksamheter upplever ibland 
svåra möten med personer som behöver stöd och hjälp. Det kan handla om personer som  



 
 

riskerar att göra sig själva illa, inte vill ta emot insatser som personalen bedömer nödvändiga 
för personens hälsa, som utsätter sig för situationer som personalen uppfattar som farliga, eller 
som riskerar att skada andra. För att kunna hantera sådana situationer krävs kunskap om 
bemötande, förhållningssätt, kognitiva funktioner, lagstiftning och etik.  

Vi erbjuder en utbildningsdag som fokuserar på lågaffektivt bemötande, förståelse för orsak 
till olika beteenden och reaktioner, lagstiftning och etik.  

 

 

Målgrupp: Dagen vänder sig omsorgspersonal och första linjens chefer i 
funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri, kommunal hälso- och sjukvård, habilitering, 
primärvård, medicinklinik, psykiatri, äldreomsorgen, hemtjänsten, m.fl.   

Datum: 29 september 2022 
 
Tid: 10.00-16.00  
 
Plats: Sessionssalen Regionhuset, Luleå 

Utbildningen sänds även digitalt via Zoom, ange i anmälan om du avser att delta digitalt eller 
på plats i Luleå 
 
Anmälan via denna länk >>  
Anmäl dig senast den 6 september 2022 
Fika och lunch ingår under dagarna om du deltar på plats i Luleå. Meddela eventuella 
allergier vid anmälan. 

Avgift: ingen avgift 
Vid sent återbud (efter 6 september) uppmanar vi dig att hitta en ersättare, annars utgår en 
avbokningsavgift på 1000 kr exkl. moms. 

 

  

https://www.trippus.net/UtbildningSv%C3%A5raM%C3%B6ten/29september2022


 
PROGRAM - Svåra möten 29 september 

10.00  Att möta oro, ilska, frustration i vård- och stödsituationer.  
Behov och orsaker att undersöka utifrån psykiska, fysiska och kognitiva funktioner. 
Fokus på förståelse och strategier för bemötande för att skapa goda möten och minska 
utmanande situationer.  

12.00 Lunch 

13.00 Lagstiftning, etik och samarbete 

Vad säger lagen när det gäller att hjälpa ngn som inte vill ha hjälp?  
Var gränserna mellan stöd och paternalism?  
Hur involveras den enskilde och dennes nätverk?  
Balansen mellan den enskildes rättigheter och arbetsmiljö. 

Under eftermiddagen varvas föreläsningar med workshops utifrån olika case. 

Pausar inom ramen för programmet. 

________________________________________________________ 

 

Välkommen med din anmälan! 
Carin Nordberg, länssamordnare division psykiatri, Region Norrbotten 

Helena Asklund, utvecklingsledare, Social välfärd, Norrbottens Kommuner 


