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Praktisk information

Konferenskostnad

Konferenskostnaden är 4200 kronor (exkl.moms). 
I priset ingår förutom föreläsningar och seminarier 
mingelkvällen på onsdag, lunch onsdag och torsdag 
samt kaffe och förfriskningar alla dagar. 
 
Utställarekostnad

Att ha ett utställarbord under konferensen kostar 
8 000 kronor (exkl.moms). För ideella föreningar 
och stiftelser är kostnaden 5 200 kronor (exkl.moms). 
I priset ingår förutom utställarplats föreläsningar 
och seminarier, mingelkvällen på onsdag, lunch 
onsdag och torsdag samt kaffe och förfriskningar 
alla dagar för en person.  
(Om fler personer från samma företag deltar i konfe-
rensen tillkommer den vanliga konferenskostnaden).

Festmiddagen kostar 485 kronor (exkl.moms) och 
till den anmäler du dig separat.  
I festmiddagen ingår välkomstbubbel, tvårättersmiddag, 
kaffe och kaka och underhållning.
 
Plats

Årets konferens hålls på Elite Park Avenue Hotel, 
centralt beläget på Avenyn mitt i Göteborg.

Om du vill bo på hotellet, var vänlig uppge detta i 
anmälan, så skickar vi ett bokningsformulär. Detta 
förenklar för hotellet och du får ta del av specialpriset 
som gäller för er konferensdeltagare och utställare. 
Bokningen görs av er deltagare själva.
 
Anmälan

Sista anmälningsdag är fredagen 8 maj. 
Du som gjort en förhandsanmälan är garanterad 
plats men du måste göra en slutlig anmälan med 
dina olika val och övriga uppgifter senast 8 maj.

Slutlig anmälan är bindande, men kan överlåtas.

Anmälningsblankett hittar du under aktuella konfe-
renser på www.goteborg.se/dalheimershus

Du kan också anmäla dig direkt till  
thomas.kollberg@socialresurs.goteborg.se  
Då måste du ange de uppgifter som finns på  
anmälningsblanketten (faktureringsadress, organisations-
nummer samt val av föreläsningar och seminarier). 
I samband med din anmälan får du en bekräftelse 
och i god tid innan konferensen får du en slutlig 
bekräftelse med dina olika val samt en namnskylt. 
 
Kontaktinformation

Kontakta Thomas Kollberg, Dalheimers hus  
telefon: 031 – 367 97 75 eller via e-post: 
thomas.kollberg@socialresurs.goteborg.se

Som alltid är Familjehems- 

konferensen ett forum och en mötesplats 

för alla som verkar inom familjehemsvården.  

Vi kan lova er tre intensiva dagar fyllda av 

föreläsningar, seminarier och utställningar 

som kommer att visa på den 

bredd, kunskap och  

kompetens som finns  

inom familjehemsvården.

På kvällarna har du möjlighet 

att umgås under festliga former  

med kolleger från hela Sverige. 

Konferensen hålls i år på  

Elite Park Avenue Hotel, mitt i centrala Göteborg.  

Arrangörer
Familjehem Göteborgs Stad rekrytering & utbildning  
är ett samarbete mellan familjehemsenheterna
i Göteborgs Stad och är innehållsmässigt  
ansvarig för konferensen.

www.goteborg.se/familjehemgoteborg
www.facebook.com/FamiljehemGoteborgsStad 

Dalheimers hus  
är ett rehabiliterings- & kunskapscenter och en del av  
Social resursförvaltning, Göteborgs Stad. Har som en av sina 
huvuduppgifter att bedriva konferens- och utbildningsverksamhet 
och är ansvariga för allt praktiskt kring konferensen.

www.goteborg.se/dalheimershus
www.facebook.com./dalheimershus

Vä l k o m m e n  t i l l  d e n 
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Anmälningsformulär hittar du på: 

www.goteborg.se/dalheimershus 

 under rubriken ”Aktuella konferenser”
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Fredag 11 september
 
08.30 – 09.00
Om kärlek 
Magnus Carlson från Weeping Willows 
och Gunnar Frick på piano ger till oss en 
musikalisk stund med kärlek och omtanke.  
En blandning av väl valda covers och 
några egna godbitar.
 
09.00 – 10.00
Att vara medberoende
Sanna Lundell är journalist, kolumnist och 
programledare. Hon är engagerad i ämnen 
som solidaritet, feminism, antirasism och 
barnens rätt i samhället.
Hösten 2014 medverkade hon i det upp-
märksammade programmet Djävuls-
dansen på SVT. I programmet lyftes de 
medberoende fram, de som står vid sidan 
av en missbrukande anhörig.
 
10.00 – 10.30   Kaffe 
 
10.30 – 11.00
Var står vi idag och hur går vi vidare?
Cecilia Grefve – nationell samordnare för 
den sociala barn- och ungdomsvården.
 
11.00 – 12.00
Skamfilad 
– om skammens många ansikten  
och vår längtan efter liv
Generad, förvirrad, bortgjord, utsatt. 
Upplevelsen av att inte riktigt duga.  
Skam är en känsla som någon gång 
drabbar oss alla. Även om vi inte alltid kan 
sätta ord på det obehag som skammen ger 
upphov till, påverkar den dagligen våra liv.  
Utifrån sin bok Skamfilad försöker Göran 
Larsson teckna bilder av skammen i dess 
många skepnader. Med humor och värme 
vill han också visa hur vi kan förändra 
gamla låsningar och levnadsmönster,  
ta klivet ut ur skamvrån och påbörja  
resan hem till oss själva.
 
12.00 – 12.15
Avslutning
Eva Kollberg & Charlotte Hägglund Köther 

Innan Du går... Passa på att ta en 

Take Away kaffe & smörgås!

Dag för dag  minut för minut

Torsdag 10 september
 
09.00 – 10.00
Mångfald eller enfald
Özz Nûjen har en unik förmåga att på 
ett komiskt och träffsäkert sätt skämta om 
olika folkgrupper, språk och kulturer. Sam-
tidigt som Özz är komisk och rolig berör 
han seriösa ämnen som religion, språk 
och genusfrågor på ett fängslande sätt.  
 
10.00 – 10.30   Förfriskningar
 
10.30 – 11.30
”Lika barn leka bäst, men olika barn  
hittar på de bästa lekarna”
Genom sin egen berättelse i centrum 
levererar Milad Mohammadi inspiration, 
kunskap och känslor. Han föddes i slutet 
på 80-talet i Iran och flydde till Sverige.  
Från att växa upp i utanförskap, diskrimi-
nering och se sina föräldrar kämpa hårt 
fick Milad en stark drivkraft.
2015 tilldelades Milad Mohammadi  
Hugopriset, Swecos årliga pris för innovativ, 
inspirerande och hållbar samhällsutveckling. 
 
11.30 – 11.45
Utdelning av FSF – priset 
 
11.45 – 13.00   Lunch 
 
13.00 – 14.30
Kulturmöten 
– Välj en av 4 föreläsningar.  
Se under ”Välj föreläsningar”. 
 
14.30 – 15.00   Förfriskningar
 
15.00 – 16.30
Livsvillkor del 2  
– Välj en av 4 föreläsningar. 
 
19.30
Festmiddag
Dags att byta om, äta en god middag och 
umgås med kolleger. Dansa loss till bandet 
Stella XL, som lovat att spela ett pärlband 
av hits från då till nu.  
Vi är kvar på hotellet, och konferensloka-
len förvandlas till en glittrande festsal. 

Festmiddagen kostar 485 kronor och ingår inte i 
konferensavgiften. I middagen ingår välkomstbub-
bel, tvårättersmiddag, kaffe och kaka, alkoholfri dryck. 
Vin och öl kan köpas under kvällen om så önskas.

Onsdag 9 september
 
10.30 –11.45   Registrering med kaffe 
 
11.45 –13.00   Lunch 
 
13.00 –13.15
Välkommen till Familjehemskonferensen
Eva Kollberg & Charlotte Hägglund Köther 
är socionomer och arbetar med utbildning 
inom Familjehem Göteborgs Stad. De 
kommer att guida er genom konferensen.  
 
13.15 – 13.45   Konferensinvigning
Ronja Ek har själv bott i familjehem. Idag 
arbetar hon som maskiningenjör på Volvo, 
och är dessutom MPower ambassadör och 
EM-medaljör i Taekwon-Do. 
 
13.45 – 14.15   Musikalisk inledning
Sångerskan Jessica Andersson byter här schla-
gern mot låtar med ett mer personligt tilltal.
Hon sjunger om sin stökiga uppväxt och om 
hur hon kämpat med barndomens trauman.
Låtarna behandlar hennes uppväxt, 
relationen till hennes mamma och Jessicas 
egen kamp mot vemodet. 
 
14.15 – 14.45   Förfriskningar 
 
14.45 – 15.45   Parallella seminarier
Välj ett av 11 seminarier.  
Se under ”Välj seminarier”. 
 
15.45 – 16.15   Kaffe  
 
16.15 – 17.45   Livsvillkor del 1
Välj en av 3 föreläsningar. 
Se under ”Välj föreläsningar”. 
 
18.00   Mingeldags!
Passa på och umgås med dina kolleger.  
Glid ut i vimlet. Njut något lätt att äta.  
 
19.30   ”Jag är ett barnhemsbarn”  
– med Adas musikaliska teater
En episk föreställning om ett barn som tidigt 
överges av sina första föräldrar, lämnas bort 
till nya föräldrar och sätts att glömma vem 
hon är och varifrån hon kommer. Manuset 
bygger på skådespelaren och dramatikern 
Fia Adler Sandblads egen historia, på 
fotografier och dokumentärt material men 
även på djupintervjuer med tre andra barn- 
hemsbarn som genom sina röster medverkar  
till att lyfta fram de särskilda erfarenheter 
som tidigt övergivna barn bär på.
(Längd 2 timmar inkl. paus).



1. Regional samverkan inom familjehemsvården 
– en möjlighet att lyckas i den enskilda kommunen
Inom regeringens och Socialstyrelsens satsning 
”Program för en trygg och säker vård i familje-
hem och hem för vård eller boende” har bland 
annat ett utbildningsmaterial för grundutbildning 
av jour- och familjehem tagits fram. Spridningen 
av materialet och den enskilda kommunens 
förutsättningar för att erbjuda jour- och familje-
hem utbildning lyckades tack vare en regional 
samverkan kring uppgiften. De regionala 
utvecklingsledarna inom den sociala barn- och 
ungdomsvården blev en viktig del i samordning-
en mellan nationell och lokal nivå, men också 
mellan kommunerna i ett län eller en region.
Britta Johnsson, Region Dalarna, och Cecilia Moore, FoU i 
Sörmland, båda regionala utvecklingsledare, beskriver hur 
man inom bou-uppdraget har gått till väga för att sprida 
Socialstyrelsens utbildningsmaterial och andra produkter 
inom Trygg och säker vård, och hur ett regionalt arbete 
kring familjehemsutbildningen kan läggas upp. 

2. ”När familjehemmen själva får välja”
FaCO, Familjevårdens Centralorganisation 
presenterar projektet Familjehemscentraler. 
Familjehemscentralerna är en naturlig mötesplats 
för familjehemmen, som ger möjlighet till att 
hjälpa varandra med avlastning. De har Öppen 
Förskola och har umgängen i hemliknande miljö. 
Centralen kan erbjuda umgängesstödpersoner 
och passar även lokalmässigt bra att använda 
för utredningar, handledning mm.
Malena Andersson, familjehem, förskollärare, ledamot 
i FaCO och Pia Granlund, familjehem, familjehems-
konsulent Heby kommun, ledamot i FaCO.

3. Att växa genom att våga utmana sig själv  
– en uppföljande fallstudie efter fyra år av före 
detta familjehemsplacerade ungdomar
Föreläsningen utgår från fem unga vuxnas 
(19–21 år) berättelser om sin aktuella tillvaro 
med återblick på deras erfarenheter under de 
fyra år som passerat sedan tidigare intervjuer 
samt hur de skapar mening kring sin situation. 
Betydelsen av tidigare familjehemsplaceringar 
och olika former av stöd de erhållit eller saknat 
fokuseras. Aktuella teman som kommer att 
behandlas handlar om deras skolgång, tidigare 
familjehems betydelse, stödjande formella och 
informella relationer, såsom till socialarbetare, 
familj och vänner, strategier att hantera sin  
situation etc. 
Lena Hedin är lektor i socialt arbete vid Örebro universitet 
där hon undervisar på Socionomprogrammet och forskar.  
Hon har tidigare arbetat som familjehemssekreterare. 

Välj ett av 11 seminarier  
onsdag 14.45–15.45

4. Min backpack – en resa med många stopp 
Vad händer från det att barnet får veta att det ska 
flytta från sitt ursprungshem till att hen anländer 
till sitt nuvarande familjehem? Barnets resa kan 
starta på olika sätt och innehålla många stopp 
på vägen såsom släktingar, jourhem och polisbesök. 
Hur gick flytten till? Vad tog barnet med sig? 
Vilka träffade barnet på vägen? 
Min backpack är ett holländskt program som ger 
verktyg för socialsekreterare och familjehems-
föräldrar att prata med barnet om deras resa. 
Programmet innefattar bland annat en workshop 
med barn i grupp. Därefterjobbar vi individuellt 
med barnen med hjälp av handdockor, känslo-
kort och ett dataprogram. Metoden bygger 
på kunskap om storytelling, mentalisering och 
narrativ terapi.
Familjehemssekreterarna Ulrika Petrovic, Annika Levan-
der, Sara Melchert, Sofia Hörnemalm och Jenny Hintze 
från Familjehemsgruppen i Lund och två familjehems-
föräldrar som kommer berätta om hur de fortsatt arbetet 
med Min backpack hemma i familjehemmet. 

5. ”Ni borde gå – tro mig!” – gruppverksamhet 
för familjehemsplacerade barn i Lund  
Så sa ett av barnen som gick i vår gruppverksamhet 
för familjehemsplacerade barn hösten 2014. 
Han och de andra barnen samtalade och gjorde 
övningar vid 10 tillfällen kring teman som exem-
pelvis känslor, identitet, umgänge med biologisk 
familj, att vara placerad mm. Barnen tränar sig på att 
reflektera, intressera sig för andra och ta ställning. 
Vi presenterar vår modell och har bjudit med 
oss Erik som i dag är 19 år och varit placerad 
mellan 5 och 19 års ålder. Erik gick i grupp 
2008 och tillsammans med en ungdom som gick 
i gruppen hösten 2014 kommer de att prata om 
gruppens betydelse för dem.
Enhetschef Nina Bergfors, socialsekreterarna Helena 
Nilsson och Linda Bårström från Lund. 

6. Arbete med biologiska föräldrar inom  
Förstärkt familjehemsvård
Beskrivning av en metod och erfarenheter av 
umgänge i närvaro av kvalificerad kontaktperson, 
som också har ett tydligt uppdrag att ”coacha” den  
biologiska föräldern i föräldrarollen. Barnets behov 
av trygghet i umgängessituationen är grundläg-
gande och garanteras av kontaktpersonens 
närvaro. Förälderns utvecklingsbehov blir tydligt 
kopplat till barnets behov och föräldern blir där-
med en bidragande och viktig del av behand-
lingsteamet runt barnet. Detta minskar risken för 
allvarliga konflikter och skapar bättre förutsätt-
ningar för barnets utveckling i familjehemmet.
Familjehemssekreterare Lena Göök från Uppsala.

7. Jiddra hem
Fokus under seminariet ligger på den sociala 
innovationen ”Jiddra med Familjehemsmöten”.
Josefin Wahlberg grundare av Jiddr och Petra 
Klawatsch medgrundare av Familjehemsmöten 
berättar om sitt arbete för att stärka barn som 
inte kan bo hemma. De prövar en modell av att 
utbilda utsatta barn och unga och som behöver 
göra sina röster hörda. Detta görs bland annat 
genom en helt ny teknik i appen ”Jiddr”. Om 
man aldrig tidigare blivit lyssnad på spelar det 
ingen roll vad man vill eller känner. Unga går 
från totalt utanförskap till att bli förebilder och 
hjälpa andra att lyckas. 

8. Grundutbildning för somaliska familjehem 
som har hand om ensamkommande barn
I april och maj 2015 hålls en grundutbildning för 
Somaliska familjehem som inte pratar svenska. 
Utbildningen omfattar 5 tillfällen med olika teman.
Vi vill dela med oss av våra erfarenheter kring 
denna utbildning. Vilka framgångar hade vi och 
vilka svårigheter mötte vi på vägen? Vi kommer 
att ha utrymme till dialog om utbildningar till 
familjehem som tar emot ensamkommande barn. 
Charlotte Hägglund Köther utbildare Familjehem Göteborgs 
Stad. Åsa Anderson familjehemssekreterare Angered.

► ► ►
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A1. Kunskap, insikt o bemötande.
Om barn och ungdomar med nedsättningar 
inom neuropsykiatriska fältet, ADHD,  
autism m.fl.
Johanna Björk är pedagog och handledare. 
Hon arbetar som ADHD-konsulent på Ågrenska 
stiftelsen. ADHD-konsulenten är till för barn, 
ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, deras familjer, per-
sonal och andra som kommer i kontakt med 
funktionsnedsättningarna. 

A2. Barn och trauma.  
Konsekvenser, stöd och behandling.
Med utgångspunkt i modern utvecklingspsyko-
logi, neurobiologi, anknytningsteori och trauma-
teori belyses frågor som; Hur påverkas barns 
utveckling och hälsa av att utsättas för svåra 
påfrestningar som våld, omsorgssvikt och över- 
grepp? Vad vet vi genom forskning och erfaren-
het om hur stöd och behandling bör utformas?
Anna Norlén är leg.psykolog och leg.psyko-te-
rapeut med mångårig erfarenhet av stöd och 
behandling för barn som utsatts för trauma-
tiserande påfrestningar av olika slag. Anna 
har varit enhetschef för BUP Trauma-enhet i 
Stockholm. Numera är Anna verksamhetschef 
och rektor vid Ericastiftelsen i Stockholm. 

A3. Det är dödsviktigt att prata om döden
Närmare 20 % av familjehemsplacerade barn 
förlorar en av sina föräldrar under uppväxten, 
mot cirka 4 % bland barn i stort.
I föreläsningen blandar Mia Berg, journalist 
och regionansvarig för Randiga Huset i 
Sundsvall, sina egna erfarenheter av att för-
lora sin pappa som sjuåring med berättelser 
från sin bok Dödsviktigt och den senaste 
forskningen om barn och sorg. Det är käns-
lor, tankar, fakta och verktyg för att ingjuta 
mod i alla oss andra. Mod att göra något 
när ett barn förlorat en älskad förälder. 

Välj en av 3 föreläsningar 

Livsvillkor 1 • Onsdag 16.15 – 17.45

Missa  

inte sista  

anmälningsdag 

– fredag 8 maj

9. ”Mammakampen – från instinkt till insikt” 
eller ”hur lagar man trasiga barn?”
Rapporterna om barn som far illa och familje-
hemsplaceringar som havererar har ökat de 
senaste åren. KSAN* har haft uppdrag från SKL* 
att arbeta med pilotverksamheten ”Flera mammor 
– ett placerat barn” inom ramen för regerings-
uppdraget om att stärka barn- och föräldra- 
perspektivet i missbruks- och beroendevården. 
Hela satsningen har syftat till att barnet ska få ett 
bättre och mer enhetligt föräldrastöd utan konflik-
ter mellan de olika inblandade parterna.
Verksamheten har erbjudit en arena för möten och 
diskussioner mellan kvinnor, som varit ojämlika 
parter och med olika maktpositioner, om framfö-
rallt mammarollen men också kvinnorollen i stort. 
Vi har i rapporten valt att beskriva möjligheterna 
till förbättringar på flera svåra områden, som 
fortfarande idag leder till att många barn skiljs 
från sina föräldrar, syskonskaror splittras,  
placeringar havererar etc.
Leena Haraké, Stockholm, socionom, kanslichef KSAN, 
ledamot i regeringens ANDT-råd. Projektansvarig 
Britta Schölin, Kumla, socionom, styrelseledamot i FfF*. 
Projektledare, Mildred Hedberg, Luleå, vuxenpedagog, 
moderator och samtalsledare.

*KSAN – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i  
Alkohol och Narkotikafrågor, *SKL – Sveriges kommu-
ner och Landsting, *FfF – Forum för Familjevård.

10. Hur förvaltar vi gemensamma barn?
GP-sportens hederspris delades ut för första 
gången 2015. Pristagare var Matilda Brinck-Larsen 
och motiveringen var ”Det sociala engagemanget 
är till synes oändligt för årets pristagare. Hon 
startade på eget initiativ fotbollslaget Sandarna 
lag C – ett projekt som i dag innefattar omkring 70 
unga flyktingar från världens alla hörn, de flesta en-
samkommande. Matilda symboliserar kraften i det 
ideella ledarskapet och skapar genom idrotten 
möjligheter i en tid då många pekar på problem”.
Matilda är gruppchef på ett asyl boende för barn som 
kommer ensamma. Hon är mamma till sju barn,  
tre livmodersbarn och fyra barn som hon vunnit  
som familjehemsförälder.

11. Hur lyckas som familjehem?  
– ett samtal om en utvecklande resa
Ett försök att i dokumentär form beskriva samar-
betet kring en ung kvinnas familjehemsplacering 
utifrån ett jagstrukturerande förhållningssätt.
På scenen ett familjehem, deras handledare Jan Jensen 
från Aleris Nåjden samt intervjuaren socionom och leg.
psykoterapeut Helena Arbman.  ► ► ►

► ► ►
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B1. Mellan stat och klan – Somalia
I föreläsningen tas vi med på en guidad tur in 
i det somaliska klansamhället. Per förklarar i 
en mix av analys och konkreta, vardagsnära 
berättelser vad klan är för något, varför det 
finns, hur det fungerar och vad det innebär 
när klanbaserade människor möter svensk-
arna, som levt under en stat i 500 år.
Han beskriver det somaliska samhällets munt-
liga kultur, där inte ens den traditionella lagen 
är tecknad i bläck och vad det kan innebär 
att komma till ett papperssamhälle som det 
svenska. Per målar bilden av hur det kan 
upplevas för människor från ett överlevnads-
samhälle att komma till en välfärdsstat.
Per Brinkemo är journalist och har bland annat 
arbetat för ”Uppdrag granskning” och med 
flera samhällsprogram med en särskild inrikt-
ning på integrationsperspektiv.

B2. Ensamkommande ungdomars 
psykiska(o)hälsa 
Genomgång av de viktigaste frågorna som 
brukar komma upp i samband med de 
ensamkommande ungdomarnas situation och 
problematik. Vad brottas de med? Migrations-
stress? Traumatiska upplevelser? Kulturkrockar? 
När behöver man vända sig till barnpsykiatri 
och vad är det som ska tas om hand av social-
tjänsten och på boendena? 
Även olika typer av krissituationer och förslag 
på krishantering kommer att diskuteras. 
Marie Balint är fil.dr, leg.psykolog/leg.psy-
koterapeut, och har under många år arbetat 
med traumatiserade flyktingar.

B3. Rekrytering till våldsbejakande extremism
Zan Jankovski är en av två samordnare i 
Göteborg Stad som har fått i uppdrag att  
arbeta mot våldsbejakande extremism.  
För Zan Jankovski är målet på sikt att inga 
ungdomar från Göteborg – inte en enda 
– dras in i någon form av våldsbejakande 
extremism Han är socionom och är sedan 
2007 chef för förebyggande enheten inom 
kultur och fritid i Angered, med ansvar för 
bland annat fältarbetare och fritidsgårdar.

B4. Barn, Familj och Flyktingskap:  
Utsatthet och Handlingsstrategier.  
Kulturella och migrationspolitiska perspektiv
Professor Marita Eastmond, Institutionen för 
globala studier vid Göteborgs universitet 
och tidigare professor i Folkhälsovetenskap 
Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap, 
sektionen Migration och Hälsa. 
 

C1. ”Virtuell våldtäkt –  
om unga och sexbilder på nätet”
Dagens föreläsning utgår ifrån hennes 
aktuella bok ”Virtuell våldtäkt – om unga och 
sexbilder på nätet”.
Caroline Engvall är journalist och författare. 
2008 kom boken14 år till salu. Caroline har 
drivit frågan om sex som självskadebeteende 
sedan dess, såväl i medier som på hjälpsaj-
terna intetillsalu.se och safeselfie.se  
Boken har fått uppföljare i ”Skamfläck” och 
”Skuggbarn – om barn i svensk sexhandel”. 

C2. ”Mina erfarenheter av att vara i kon-
taktfamilj” – unga vuxnas beskrivningar
En presentation av en intervjustudie med 
unga vuxna. Dessutom redovisas resultaten 
av intervjuer med socialsekreterare och från 
fokusgrupper med kontaktfamiljer. Några 
teman som kommer att belysas är 
•  Barns delaktighet i sin insats
•  Syfte och uppdrag för insatsen
•  Relationen mellan barnet,  
    biologisk familj  och kontaktfamilj
Lotta Berg Eklundh är FoU-forskare/fil.lic.
FoU Nordost i Danderyd.

C3. Hem. Om sociala myndigheters  
omhändertagande av barn med utgångs-
punkt i Sofia Rappe Johanssons liv 
Föreläsningen grundar sig på Tinni Ernsjöö 
Rappes bok med samma namn som rubriken.
Tinni Ernsjöö Rappe är journalist och författare. 
Hon har arbetat på Svenska Dagbladet, Bon-
nier Tidskrifter, Sveriges Radios Ekoredaktion 
och som redaktör på Sveriges Television.

C4. Kris och trauma – Ensamkommande 
asylsökande barn och ungdomar
Huvudrubriker i föreläsningen är:
•  Asyl- och placeringsprocessens gång  
    och påverkan
•  Vardagen
•  Kris/Trauma
•  Komplex trauma, vad är det?
•  Hur hjälpa?
•  När och varför barnpsykiatri?
•  Hur behandla traumatisering i  
    miljöterapeutiskt sammanhang? 
Jan Jensen är socionom och familjehems-
handledare. Han har i sitt arbete träffat flera 
hundra ensamkommande barn och ungdo-
mar. Jan har tidigare arbetat med detta på 
BUP och inom socialtjänsten och arbetar 
nu som familjehemshandledare på Aleris 
Nåjden för samma målgrupp.

Välj en av 4 föreläsningar 

Kulturmöten • Torsdag 13.00 – 14.30

Välj en av 4 föreläsningar 

Livsvillkor 2 • Torsdag 15.00 – 16.30


