
familjeorienterat arbetssä  

FoU i Sörmland, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen bjuder  llsammans in  ll en 
inspira  onsdag i familjeorienterat arbetssä  . Sy  et är a   inspirera  ll e   syste-
ma  skt, strukturerat och familjeorienterat arbetssä  .

DATUM 

TID  

PLATS 

MÅLGRUPP

Tisdagen den 17 december 2019

kl 8.30– 16.00

Safiren, Katrineholm > hi  a

Poli  ker, chefer, medarbetare och 
nyckelpersoner inom socialtjänsten, 
med intresse a   arbeta med frågan.

PÅ PROGRAMMET
• Socialstyrelsen
• Frid Hansen
• Tyresö- så här har vi jobbat
• Workshop

ANMÄLAN
Ak  viteten är kostnadsfri, lunch och fi ka ingår. Anmälan är bindande, outny  jad 
plats debiteras med 500 kr.  Anmäl dig senast den 12 november via
>formuläret på www.fou.sormland.se

KONTAKTPERSONER
Elin Schelin, Länsstyrelsen, 010-223 42 56, elin.schelin@lansstyrelsen.se
Camilla Hesselbäck, FoU i Sörmland, 016-541 40 39  camilla.hesselback@fou.sormland.se
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www.fou.sormland.se

VÄLKOMMEN PÅ EN INSPRIAT IONSDAG OM

https://www.fou.sormland.se/anmalningsformularen/2019/191217-inspriationsdag-i-familjeorienterat-arbetssatt/
https://www.google.com/maps/dir/59.3608704,16.5126144/hotell+statt+katrineholm/@59.1822912,16.0685094,10z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x465eb792baf6e391:0xc39838de0a34aa7b!2m2!1d16.209337!2d58.997163


familjeorienterat arbetssä  

RUSMISBRUK PÅVIRKER HELE FAMILIEN 
Hvorfor og hvordan  lre  elegge for hjelp for hele familien.

I foredraget vil fokus være på hvordan tenke helhetsorien-
tert og hvordan samarbeide med foreldre for å  lre  elegge 
og gi nødvendig og  lstrekkelig hjelp for barna.
Frid A Hansen, prisbelönad psykolog og spesialist i klinisk 
psykologi

FAMILJEORIENTERAT ARBETSSÄTT
Inledning och informa  on av Socialstyrelsen om familjeori-
enterat arbetssä  ; varför det är vik  gt och bakgrunden  ll 
uppdraget.
Maria Boustedt Hedvall, utredare Socialstyrelsen

SAMORDNAT FAMILJEORIENTERAT ARBETE I PRAKTIKEN 
Tyresö delar med sig av erfarenheter e  er mångårigt arbete 
med familjeorienterat arbetssä  .
Anna-Lena Engstedt, sektorchef på Förvaltningen för Liv och 
Hälsa; Sara Nordgren, socialsekreterare Mo  agning Vuxen; Åsa 
Siviero, socialsekreterare och gruppledare för Mo  agning Barn 
och Unga. 

MODERATOR: BARNS RÄTTIGHETER 
”Med barnets rä   gheter och barnets perspek  v i fokus 
hoppas jag få guida er genom en inspirerande dag” 
Monica Gustafsson-Wallin, socionom och sakkunnig barnets 
rä   gheter. 

WORKSHOP 
Hur går vi vidare på hemmaplan? Möjligheter och förutsä  ningar 
för fortsa   familjeorienterat arbete i sörmlands kommuner.
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HUVUDPERSONER OCH INNEHÅLL


