Vidareutbildning:
Hur kan socialtjänst vara ett stöd för familjer
i kris
Varför?
Socialsekreterare utreder familjer i fyra månader samtidigt som
familjen kan vara i kris. Har vi tillräcklig kunskap för att under
denna tid ge familjen rätt stöd?

Utbildningens innehåll
•
•
•
•
•

DAG 1
Vanliga reaktioner vid kris
Vilka faktorer som påverkar reaktioner
Coping och bemästringsstrategier
Normal återhämtning efter kris versus
utvecklandet av mer bestående besvär

•
•
•

DAG 2
Hjärnans sätt att fungera under hot och
stress
Nervsystemet och kroppens
försvarsreaktioner på stress och
överväldigande händelser
Motståndskraft och posttraumatisk
tillväxt

Dagarnas upplägg
26-27 FEBRUARI 2019

Samma schema för båda dagarna

8:30 Frukostmingel
9:00 Föreläsare
10:30 Paus 15
minuter. Kaffe och Te
12:00 Lunch
13:00 Workshop ”Socialtjänsten möter familjer i kris”
14:30 Paus 15 minuter Kaffe och te
16:00 Reflektion av dagen
16:30 Dagen avslutas

Föreläsare:
Sara Waltersson Brukare. Sara hade kontakt med socialtjänsten under en familjekris.
Skilsmässan påverkade det psykiska måendet.
Johannes Björk Brukare: Johannes hade kontakt med socialtjänsten under en familjekris.
Johannes son fick ett missbruk. Krisen påverkade hela familjens psykiska mående.
Maria Lindhe är leg. psykolog och arbetar som studierektor för specialistutbildningen för
psykologer. Hon har tidigare arbetslivserfarenhet från omsorg, öppen- och slutenvårdspsykiatri
Jonas Nordström, PhD. MSc, är lektor på Arizona State University, Phoenix, USA, och har
doktorerat i transpersonell psykologi. Jonas är f.d. reservofficer och har under flera år tjänstgjort i
ett av Försvarsmaktens specialförband. Genom sin yrkeserfarenhet från Balkan och i Afghanistan
har Jonas fått träning i och erfarenhet av att hantera akut kris, stress och svåra händelser.

ANMÄLNINGSLISTA
Förnamn

Efternamn

Enhet

Nej, jag tror inte att detta kommer att ge mig något. Sätt ett kryss.

Se även nästa sida
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Varför skulle detta vara bra för dig i ditt arbete med brukare?
- Tack för att du lämnar en kommentar, det hjälper oss jättemycket!
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