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Välkommen till Socionomdagarna!
Under de här två dagarna hoppas jag att du kommer att finna inspiration, knyta kontakter med  
kollegor och fördjupa dig i frågeställningar som känns viktiga för dig i din profession. Det här är  
14:e gången som Akademikerförbundet SSR är med och arrangerar Socionomdagarna. 

För förbundet är det ett sätt att föra samman praktiker, forskare och andra experter i diskussioner  
om aktuella ämnen. Jag hoppas att vi ses i vimlet och att du får innehållsrika dagar som stärker dig 
inför vardagens utmaningar.

Heike Erkers
Förbundsordförande
Akademikerförbundet SSR

ARRANGERAS AV:

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet  
för socionomer. Andra yrkesgrupper i förbundet är beteende-
vetare, ekonomer, personalvetare och samhällsvetare. Många är 
också egenföretagare eller chefer. Vi är partipolitiskt obundna 
men tar tveklöst ställning i de frågor som rör medlemmarnas 
anställning, arbetsmarknad, utbildning och möjlighet till  
professionell yrkesutövning. Med drygt 69 000 medlemmar är 
vi det fjärde största förbundet i Saco. Passion för profession, 
engagemang, mångfald, jämställdhet och jämlikhet är några 
nyckelord i förbundets värdegrund. De är vägledande för vårt 
lokala och centrala arbete. Vår vision är ett samhälle och ett 
arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk  
kompetens. Läs mer om oss på www.akademssr.se eller ring 
08-617 44 00.

PRAKTISK INFORMATION OM LUNCHEN:
Varje dag serveras lättare lunch i utställarhallen och du måste boka in dig på ett lunchpass per dag. Den 18 oktober kan du välja lunch under 
pass 2 eller 3 och den 19 oktober under pass 7 eller 8. Du har inte möjlighet att besöka någon föreläsning under ditt valda  
lunchpass - passa på att besöka utställarna och nätverka med kollegor.

ORGANISERAS AV:

Insight Events Sweden AB (tidigare Informa IBC Sweden) 
startade sin verksamhet 1994 och genomför årligen ett flertal 
mässor, konferenser, kurser och utbildningar på den svenska 
marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både 
privata näringslivet och offentlig sektor. Målsättningen är att ge 
våra deltagare ny och utvecklande kunskap med de mest kända 
experterna inom respektive område. Våra produkter erbjuder 
också möjlighet att personligen möta potentiella kunder och 
knyta nya affärskontakter.

MEDIEPARTNER:I SAMARBETE MED:



1A Försäkringskassans utmaningar
Ann-Marie Begler, generaldirektör, Försäkringskassan

Stoppa, pausa, återhämta! Lär dig metoder för  
regelbunden återhämtning
Eva Johansson, författare, mental tränare och coach och 
Jonas Pettersson, konceptplanerare, ErgoNova

1B Yrkesidentitet som socionom?
Akademikerförbundet SSR lanserar den nya boken 
om socionomers yrkesidentitet av Christina Josefsson 
Panelsamtal med forskare, yrkesverksamma och studenter

Varje ärende är ett människoliv – socionomerna vår 
tids nya hjältar
Hur får klienterna ett bättre liv – vi har frågat dem! 
Ana Hobbi, områdesansvarig Socionomer. Utbildad KBT-
terapeut och lärare. Jura Rahim, bemanningansvarig, 
beteendevetare och visionär, Doc Connect

1C Stöd till ensamkommande barn – rapport från 
SBU-projekt
Ensamkommande barn är en grupp med hög risk 
för fysisk och psykisk ohälsa. Vilken effekt har olika 
insatser?
Henry Ascher, professor, barnläkare, Sahlgrenska akademin 
och Angereds närsjukhus, och sakkunnig i SBU:s projekt om 
ensamkommande barn. Pernilla Östlund är projektledare 
och avdelningschef SBU, Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering

Signs of Safety – barnets trygghet i sitt naturliga 
nätverk 
Malin Gnospelius och Lisa Olson. Malin är socionom och har 
arbetat 16 år inom socialtjänsten. Lisa är samhällsvetare 
och har arbetat 14 år inom socialtjänsten, Landa 
Strandgården

1D Unga vuxnas väg till egen försörjning  
– socialtjänstens nya stöd 
Åse Andersson är socionom med lång erfarenhet av arbete 
inom ekonomiskt bistånd i kommunen. Åse har arbetat med 
att ta fram kunskapsstödet, till socialtjänstens ekonomiska 
bistånd om ungas väg till egen försörjning, Socialstyrelsen

Att skapa mening och sammanhang för dem vi möter
Ekologiskt hållbart, meningsfullt, begripligt, hanterbart 
och socialt inkluderande.

Frode Wendelboe är vd och grundare av Främja AB. 
Frode är socionom och socialterapeut, specialiserad på 
neuropsykiatriska funktionsskillnader

1E Funktionshinder ur ett MR-perspektiv – igår, idag 
och imorgon
Har vi lärt av historien? Får personer med funktions-
nedsättning adekvat vård/omsorg idag? Hur lyssnar vi 
på brukarna? 
Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen Socialtjänst och Mia 
Ledwith, samordnare för systematisk uppföljning/analys 
inom socialtjänst, båda från SKL 

Samverkan – för framgångsrika resultat vid  
behandling av människor som lider av missbruk  
och samsjuklighet
Erik Andrén var med och startade Iris Utvecklingscenter för 
30 år sedan. Erik arbetar sedan 10 år också som konsult 
inom näringslivet

1F Mångbesökarkartläggning: Varför kommer de  
tillbaka? Om samhällsstöd, lokalt handlingsutrymme 
och utvecklingsmöjligheter
Åsa Bringlöv, FoU Södertörn, forskningsassistent och 
författare till rapporten Varför kommer de tillbaka? och 
Eva Samuelsson, forskare FoU Södertörn och SORAD

Hur säkerställer man en professionell drogtestning? 
Susanne Nidemar har 20 års erfarenhet av drogtester 
och är vd på Prodiagnostics med allt inom professionella 
snabbtester, lab-analyser och support

1G Hbtq-kunskap och ett bemötande som inkluderar
Magnus Svensson, socionom och legitimerad 
psykoterapeut, Mia Kilström, socionom och legitimerad 
psykoterapeut, både vid enheten för sexuell hälsa, 
Södersjukhuset AB

Traumamedveten omsorg – att förmedla hopp och 
trygghet i otrygga tider
Carola Dieng, socialpedagog, grundläggande 
psykoterapiutbildning och handledare i socialt arbete, Krica 
behandling och utbildning

För fullständigt program besök www.socionomdagarna.se

PROGRAM DAG 1 – ONSDAG 18 OKTOBER 2017

09:30-11:00 VALBART PASS 1

08:00 – 09:00 SOCIONOMDAGARNA SLÅR UPP PORTARNA – MORGONKAFFE, TID ATT NÄTVERKA OCH  
 BESÖKA UTSTÄLLNINGEN

09:00 –09:20 VÄLKOMMEN TILL SOCIONOMDAGARNA 2017!  
 Välkomstanförande i utställarhallen, Heike Erkers, förbundsordförande,  
 Akademikerförbundet SSR, Åsa Lindhagen, Stockholms stad, Helena Reinius,  
 projektledare, Insight Events Sweden       

11:00-11:30  FÖRMIDDAGSKAFFE MED ÅSA REGNÉR,  
 BARN-, ÄLDRE- OCH JÄMSTÄLLDHETS- 
 MINISTER, PÅ SCEN OM "SOCIALTJÄNSTEN  
 OCH VÅRA RÄTTIGHETER", SAMT TID ATT  
 BESÖKA UTSTÄLLNINGEN



2A Hedersrelaterat liv, våld och mord!
Sara Mohammad, grundare och ordförande för 
Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime! 
Sara är kvinnan som mordhotades av sin bror i Irak och 
som lyft upp det hedersrelaterade våldet i ljuset och på den 
politiska agendan i Sverige

2B Socialt arbete som främjar värdighet, ur ett  
europeiskt perspektiv
"The Global Agenda" och projektets styrka
Kerstin Svensson är professor i socialt arbete vid Lunds 
universitet och forskar om professioner och organisationer

2C Etikrådet: Finns det alltid något som är rätt eller 
fel i socialt arbete?
Akademikerförbundet SSR:s Etikråd analyserar, 
navigerar och sprider kunskap om hur man kan 
tänka och handla i situationer där man ställs inför 
yrkesetiska dilemman. Etikrådet har tagit sig an etiska 
frågeställningar som socialsekreterare, psykoterapeuter, 
chefer och kuratorer har ställts inför.
Medverkar gör medlemmar i Etikrådet

2D Viktiga erfarenheter och slutsatser för social 
barn- och ungdomsvård – regeringens nationella 
samordnare
Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den 
sociala barn- och ungdomsvården. Cecilia har, innan hon 
blev nationell samordnare, arbetat inom socialtjänsten i 30 
år, mestadels på ledande positioner 
 
2E Tillsammans för orten 
– ungdomar som drivkraft för förändring i socioekonomiskt 
utsatta områden har lett till ökad trygghet, minskad skade-
görelse och tro på framtiden
Daniel Eidhagen är projektledare och initiativtagare till 
Tillsammans för orten. Linda Lindblom är socionom och 
kommunens ansvariga för satsningen, Huddinge kommun

2F Våld i nära relationer och våldsförebyggande 
arbete för kvinnofrid
Jenny Norén, handläggare, särskilt sakkunnig i 
kvinnofridsfrågor, SKL. Gerd Holmgren, enhetschef, 
Trollhättan stad

2G Från patient till person. En social modell för  
psykiska problems uppkomst, problem och  
återhämtning
Alain Topor, docent, Socialhögskolan, Stockholms 
universitet. Alain forskar på vad som hjälper människor att 
återhämta sig från psykiska problem och har publicerat ett 
flertal böcker och artiklar

3A När samverkan mellan nationell, regional och lokal 
nivå ger resultat  
Solveig Freby, utredare, Socialstyrelsen, Kjerstin Bergman, 
nationell samordnare regionalt utvecklingsarbete BoU. 
Sofia Lager Millton, regional utvecklingsledare, Jönköpings 
län. Cristina Dahlberg, regional utvecklingsledare, 
Göteborgsregionen

3B Vad vill du – egentligen? Om mål och mening i liv 
och ledarskap
Erica Falkenström är fil. doktor i pedagogik och forskare på 
Stockholms universitet och författare till flera böcker

3C Sociala insatsgrupper – en utvärdering av  
resultatet
Sanja Magdalenic och Per Arne Håkansson, båda är fil 
doktorer i sociologi, och arbetar som utredare respektive 
forskare på Socialstyrelsen

3D Möten, makt och möjligheter. Om tilltro och tillit 
i det sociala arbetet – hur använder du dig själv som 
redskap? 
Susanne Björk, socionom, studierektor och utbildare, Ersta 
Sköndal högskola. Susanne har närmare 40 års erfarenhet 
av barn- och ungdomsvård och är särskilt specialiserad i 
frågor rörande professionsutveckling och yrkeskunnande

3E Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom 
Stefan Brené, utredare och projektledare för arbetet med att 
färdigställa de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid 
demenssjukdom, Socialstyrelsen

3F Min bror tog drogerna – om syskonskap och  
missbruk
Frida Jonsson, socionom, föreläsare, cert. handledare i 
sorgbearbetning, Syskonskap & Sorgbearbetning

3G Sexualitet och socialt arbete – spelar det någon 
roll?
Hans Knutagård, universitetslektor i socialt arbete, 
Göteborgs universitet. Hans har arbetat inom området 
i 40 år, både praktiskt och akademiskt samt forskar om 
ojämlikhet i hälsa

11:30-12:30 VALBART PASS 2 12:40-13:40 VALBART PASS 3

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT LUNCHPASS 2.  
LÄTTARE LUNCH SERVERAS I UTSTÄLLARHALLEN

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT LUNCHPASS 3.  
LÄTTARE LUNCH SERVERAS I UTSTÄLLARHALLEN



13:50-14:50 VALBART PASS 4 15:20-16:20 VALBART PASS 5

4A SKL: Socialtjänsten har aldrig varit viktigare  
än idag 
Vesna Jovic är vd, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. 
Dessförinnan var hon kommundirektör i Huddinge och har 
därtill en bred erfarenhet från socialtjänstområdet

4B Tillitsdelegationen: Tillitsbaserad styrning av 
offentlig sektor – vad handlar det om i praktiken?
Laura Hartman, ordförande i Tillitsdelegationen, föreläsare 
och rådgivare, med 20 års erfarenhet av forskning och 
ledarskap inom välfärdssektorn

4C Vad betyder "familj" för socialarbetare i olika 
delar av världen? Globala likheter, skillnader och  
viktiga lärdomar
Professor Lennart Nygren och docent Evelyn Khoo, Umeå 
universitet, forskar och undervisar om barn, unga och 
familjer i välfärdssamhället

4D Är det bara skolfrånvaro? Att nå framgång med 
hemmasittare!
Karin Svanberg, beteendevetare, Närvaroteamet, Johan 
Holm, pedagog, Sundsvalls kommun. Karin och Johan 
har mångårig erfarenhet av att arbeta med familjer som 
brottas med barn/ungdomar som inte går till skolan

4E Halvvägs i LSS-utredningen – det här fokuserar vi 
på!
Désirée Pethrus, särskild utredare, LSS och riksdags-
politiker, är utbildad socionom och har även arbetat som 
sjukhuskurator och personalkonsulent

4F Äldreomsorgen igår – idag – imorgon – svensk 
äldreomsorg har aldrig varit bättre, men förtroendet 
är rekordlågt
Helena Henningson, handläggare, arbetar med äldrefrågor 
på SKL och är också projektledare för öppna jämförelser 
av vård och omsorg om äldre

4G Saga Becker – om att välja livet
Saga Becker är skådespelare, författare och konstnären 
som inte är rädd för att vara sårbar, bryta normer och tala 
om det som är jobbigt 

5A Erfarenheterna från tillsynen av social- 
sekreterares arbetssituation – goda exempel 
på hur man har arbetat för att nå en bra  
arbetsmiljö för socialsekreterarna
Sara Strandberg, biträdande tillsynsdirektör och  
Eva Karsten, Arbetsmarknadsverket

5B Implementation Deck – hur ser era implementerings-
processer ut? Verktyg för att nå hela vägen 
Christina Näsholm, leg psykolog och leg psykoterapeut 
samt Tobias Sandberg, utbildare och konsult, Symposium 
Resö AB

5C Flyktingar, papperslösa och ökad rörlighet inom 
EU – möjligheter och dilemman för samhället och 
socialtjänsten
Hans Swärd är professor i Socialt arbete vid Lunds 
universitet och har forskat om välfärd, sociala problem, 
fattigdom och socialt arbete

5D Familjehemsvård – vilka insatser är effektiva?
Barn som placeras i familjehem är en riskgrupp för många 
problem. SBU har granskat vilka insatser till barn- och 
familjehem som hjälper.
Knut Sundell, docent och projektledare SBU, och Ingegerd 
Wirtberg, docent, leg. psykoterapeut, Institutionen för 
klinisk psykologi, Lunds universitet samt sakkunnig, SBU   

5E Välfärdsteknik, möjligheter och etiska dilemman
Evamaria Nerell, Dick Lindberg och Sara Lundgren är 
utredare på Socialstyrelsen och har fördjupat sig i etiken 
och forskningen vid införande av välfärdsteknik

5F Paneldebatt: Sociala aspekter på skador hos 
utsatta grupper i hem- och boendemiljöer 
Charlotta Thodelius, doktorand Institutionen för arkitektur, 
Chalmers tekniska högskola, Björn Andersson, docent och 
Jörgen Lundälv, docent, Institutionen för socialt arbete, 
Göteborgs universitet

5G Stålmannen går i gymnasiet 
Fredrik Westin. Fredrik har varit vd, kommunchef, 
socialchef och rockmusiker, men på Socionomdagarna 
2017 är han här som pappa till Stålmannen

För fullständigt program besök www.socionomdagarna.se

14:50-15:20 EFTERMIDDAGSKAFFE MED MARGARETA WINBERG, SÄRSKILD UTREDARE SOCIALTJÄNSTLAGEN, 

16:30-17:00  PÅ SCEN: 6-TIMMARS ARBETSDAG, HÖGRE LÖN OCH BÄTTRE FÖRMÅNER – SÅ FÅR VI 
SOCIONOMERNA ATT STANNA! 
– samtal om goda exempel, lett av Markus Furuberg, förhandlingschef på
Akademikerförbundet SSR

17:00-18:00  MINGEL, MUSIK, DRYCK OCH TILLTUGG. TA TILLFÄLLET I AKT ATT NÄTVERKA MED 
SOCIONOMER FRÅN HELA LANDET!

PÅ SCEN OM: VILKA ÄR DINA TVÅ VIKTIGASTE PRIORITERINGAR FÖR EN NY SOCIALTJÄNSTLAG? 



PROGRAM DAG 1 – ONSDAG 18 OKTOBER 2017 
08:00-09:00 SOCIONOMDAGARNA SLÅR UPP PORTARNA – MORGONKAFFE, TID ATT NÄTVERKA OCH BESÖKA UTSTÄLLNINGEN           

09:00-09:20 VÄLKOMMEN TILL SOCIONOMDAGARNA 2017! 
Välkomstanförande i utställarhallen, Heike Erkers, förbundsordförande, SSR och Åsa Lindhagen, Stockholms stad, Helena Reinius, 
projektledare, Insight Events Sweden       

09:30-11:00 1A Försäkrings-
kassans 
utmaningar
Ann-Marie 
Begler

1B 
Yrkesidentitet 
som socionom?
Christina 
Josefsson

1C Stöd till 
ensamkom-
mande barn 
– rapport från 
SBU-projekt
Henry Acher och 
Pernilla Östlund 

1D Unga vuxnas 
väg till egen 
försörjning  
– socialtjänstens 
nya stöd
Åse Andersson

1E Funktions-
hinder ur ett 
MR-perspektiv 
– igår, idag och 
imorgon
Åsa Furén-Thulin 
och Mia Ledwith

1F Mångbesökar-
kartläggning: 
Varför kommer 
de tillbaka? 
Åsa Bringlöv och 
Eva Samuelsson

1G Hbtq-kunskap 
och ett bemö-
tande som  
inkluderar
Magnus Svensson 
och Mia Kilström

Stoppa pausa  
återhämta! 
Eva Johansson 
och Jonas 
Pettersson

Varje ärende är 
ett människoliv 
– socionomerna 
vår tids nya 
hjältar
Ana Hobbi och  
Jura Rahim

Signs of Safety  
– barnets trygg-
het i sitt natur-
liga nätverk
Malin Gnospelius 
och Lisa Olson

Att skapa 
mening
Frode 
Wendelboe

Samverkan – för 
framgångsrika 
resultat 
Erik Andrén

Hur säkerställer 
man en profes-
sionell drog-
testning?  
Susanne 
Nidemar

Trauma- 
medveten  
omsorg
Carola Dieng

11:00-11:30 FÖRMIDDAGSKAFFE MED ÅSA REGNÉR PÅ SCEN OM "SOCIALTJÄNSTEN OCH VÅRA RÄTTIGHETER" 

11:30-12:30 
2: VALBAR  
LUNCHPAUS

2A Heders-
relaterat liv, våld 
och mord
Sara Mohammad

2B Socialt  
arbete som 
främjar värdighet, 
ur ett  
europeiskt  
perspektiv
Kerstin Svensson

2C Finns det 
alltid något som 
är rätt eller fel i 
socialt arbete?
Medverkar gör 
medlemmar i 
Etikrådet

2D Viktiga  
erfarenheter och 
slutsatser för 
social barn- och 
ungdomsvård
Cecilia Grefve

2E Tillsammans 
för orten
Daniel Eidhagen 
och Linda 
Lindblom

2F Våld i nära  
relationer och 
våldsförebyg-
gande arbete för 
kvinno-frid  
Jenny Norén och 
Gerd Holmgren

2G Från patient 
till person. En 
social modell  
för psykiska  
problem
Alain Topor

12:40-13:40 
3: VALBAR  
LUNCHPAUS

3A När sam-
verkan mellan 
nationell,  
regional och 
lokal nivå skapar 
resultat
Solveig Freby, 
Kjerstin 
Bergman, Sofia 
Lager Millton, 
Christina 
Dahlberg

3B Vad vill du  
– egentligen? 
Om mål och 
mening i liv och 
ledarskap 
Erica 
Falkenström 

3C Sociala 
insatsgrupper  
– en utvärdering 
av resultatet
Sanja 
Magdalenic
och Per Arne 
Håkansson

3D Möten, makt 
och möjligheter. 
Om tilltro och 
tillit i det sociala  
arbetet – hur 
använder du dig 
själv som red-
skap? 
Susanne Björk

3E Nationella 
riktlinjer för vård 
och omsorg vid 
demenssjukdom
Stefan Brené

3F Min bror tog 
drogerna – om 
syskonskap och 
sorgbearbetning
Frida Jonsson

3G Sexualitet  
och socialt  
arbete – spelar 
det någon roll?
Hans Knutagård 

13:50-14:50 4A 
Socialtjänsten 
har aldrig varit  
viktigare än idag 
Vesna Jovic

4B Tillits- 
delegationen:  
Tillitsbaserad 
styrning av 
offentlig sektor 
– vad handlar 
det om i  
praktiken? 
Laura Hartman

4C Vad betyder 
"familj" för  
socialarbetare 
i olika delar av 
världen?  
Lennart Nygren 
och Evelyn Khoo

4D Är det bara 
skolfrånvaro? 
Att nå framgång 
med hemma-
sittare
Karin Svanberg 
och Johan Holm

4E Halvvägs i  
LSS-utredningen  
– det här  
fokuserar vi på!
Désirée Pethrus

4F Äldreomsorgen 
igår – idag –  
imorgon – svensk 
äldreomsorg har 
aldrig varit bättre, 
men förtroendet 
är rekordlågt
Helena 
Henningson 

4G Saga Becker  
– om att välja 
livet
Saga Becker

14:50-15:20 EFTERMIDDAGSKAFFE, TID ATT BESÖKA UTSTÄLLNINGEN

15:20-16:20 5A Erfarenheterna 
från tillsynen av 
socialsekreterares 
arbetssituation
Sara Strandberg 
och Eva Karsten

5B Implementation 
Deck – hur ser era 
implementerings-
processer ut? 
Tobias Sandberg 
och Christina 
Näsholm

5C Flyktingar,  
papperslösa och 
ökad rörlighet 
inom EU
Hans Swärd

5D Familjehems-
vård – vilka  
insatser är  
effektiva? 
Knut Sundell 
och Ingegerd 
Wirtberg

5E Välfärds-
teknik, möjlig-
heter och etiska 
dilemman
Evamaria Nerell, 
Sara Lundgren 
och Dick 
Lindberg

5F Paneldebatt: 
Sociala aspekter 
på skador hos 
utsatta grupper i 
hem- och boen-
demiljöer
Jörgen Lundälv, 
Charlotta 
Thodelius, Björn 
Andersson

5G Stålmannen 
går i gymnasiet
Fredrik Westin

16:30 -17:00 
SCENEN

6-TIMMARS ARBETSDAG, HÖGRE LÖN OCH BÄTTRE FÖRMÅNER 
- så får vi socionomerna att stanna! Markus Furuberg, förhandlingschef, Akademikerförbundet SSR

17:00-18:00 MINGEL, MUSIK, DRYCK OCH TILLTUGG. TA TILLFÄLLET I AKT OCH NÄTVERKA MED SOCIONOMER FRÅN HELA LANDET!



PROGRAM DAG 2 – TORSDAG 19 OKTOBER 2017 
08:00-09:00 MORGONKAFFE, TID ATT NÄTVERKA OCH BESÖKA UTSTÄLLNINGEN

09:00-10:30 6A Kraftsamling 
kring praktiknära 
forskning i 
socialtjänsten
Ethel Forsberg

6B Politiker eller 
profession – vem 
kan bäst bedöma 
om ett barn ska 
omhändertas? 
Akademiker-
förbundet SSR 
diskuterar poli-
tikerinflytande i 
individärenden 
med forskare, 
politiker och 
yrkesverksamma 
socionomer

6C Att bygga 
bärande 
relationer
Lasse Mattila

6D Min insats – 
Socialstyrelsens 
informationsstöd 
för rekrytering av 
personer för stöd 
till barn och unga
Sara Djupsund 
och Solveig Freby

6E Paneldebatt 
med Tidskriften 
Socionomen: Så 
förhindrar vi hot 
och våld i arbetet!
Jörgen Lundälv, 
Anders Sjöberg, 
en representant 
från socialtjänsten 
som blivit hot- och 
våldsutsatt samt 
Lena Engelmark

6F Så skapar 
vi ett socialt 
hållbart 
Stockholm
Paul Alarcon

6G Mot 
våldsbejakande 
extremism 
– hur kan 
Socialtjänsten 
hjälpa? 
Olga Gislén

Så kan privat 
och offentlig 
sektor samverka 
än bättre för 
att utveckla 
det sociala 
arbetet och dess 
organisation
Ulf Myrstedt och 
Chris Bremark

Coachande 
verktyg för en 
vardag utan 
stress
Liselotte Almén 
Malmqvist 
och Susanna 
Wallrupp

Hästunderstödd 
terapi i social 
och psykiatrisk 
behandling
Elisabet Strid 
Ege och Maria 
Dahlqvist

Större effekt i  
familjehem – vad 
säger forsk-
ningen? 
Anna-Karin  
Åkerman

Kvinnofrids- 
barometern 2017
Olga Persson

Framgångsrik 
beroendebe-
handling – med 
fokus på hela 
människan och 
affektreglering
Tobias Sahlin

Spelberoende  
– kommunernas 
och landstingens 
ansvar
Jessika Svensson

10:30-11:00 FÖRMIDDAGSKAFFE, TID ATT BESÖKA UTSTÄLLNINGEN

11:00-12:00 
7: VALBAR  
LUNCHPAUS

7A Från tak 
över huvudet 
till god kvalitet 
– uppföljning av 
mottagandet av 
ensamkommande 
barn
Mia Ledwith och 
Pani Hormatipour 

7B Akademiker-
förbundet SSR:  
Riktlinjer och 
professionens 
handlingsut-
rymme
Företrädare på 
kommunal, 
landstings och 
nationell nivå

7C Connect-
metodens 
framgångsfaktorer 
Tobias 
Wilhelmsson och 
Ulla Hannu

7D Krisreaktioner 
i skyddat boende 
Fredrik 
Gynnestam

7E Tjejer med 
autism/ADHD 
missas oftare 
och får sällan 
rätt behandling. 
Varför och vilka 
är skillnaderna 
gentemot 
killarna? Christian 
Möller 

7F Childrens 
Program 
Lars Lewerth och 
Helen Olsson

7G Sexualitet och 
hälsa bland unga i 
Sverige  
Anna-ChuChu 
Schindele

Implementering 
av forskning i 
verkligheten
Liv Nilhede 
och Anne-Lie 
Wikström

Vad stärker unga 
hbtq-personer? 
Emelie Mire 
Åsell och Malte 
Sundberg

SiS Målstyrd  
behandlings-
planering
Louise Nyberg 
och Victoria 
Karlsson

12:10-13:10 
8: VALBAR  
LUNCHPAUS

8A Familjen i 
exil - strukturella 
förändringar i 
flyktingfamiljer 
Riyadh Al- 
Baldawi

8B Specialist-
socionom – en 
tjänst som gör 
skillnad?
Under semina-
riet presenteras 
resultat från en 
förstudie av spe-
cialisttjänster

8C Handlings- 
planen – hur 
arbetar  
Stockholms stad 
för att förbättra 
arbetssituationen 
för socialsekrete-
rare och bistånds-
handläggare?  
Birgitta Charlez,  
Lii Drobus och 
Helena Petersson

8D Personlig  
assistans – en  
hotad frihets-
reform
Maria Persdotter

8E Lärande 
organisation  
– Signs of Safety
Linn van Bruggen 

8F Pappor/för-
äldrar med egen 
våldsproblematik  
– om motivations-
metoden MPV
Göran Lindén och 
Danijela Tesan 

8G Människo-
handel för 
sexuella ändamål 
i Sverige
Simon 
Häggström

13:25-14:25 9A Integration på 
bäst sätt  
Ylva Johansson 

Det viktiga mötet 
- Förhållningssätt, 
förväntningar och 
fördomar i mötet 
med ungdomar 
på institution 
Mohammed 
Ouahid

9B Att arbeta 
med romsk 
inkludering – i 
bemötandet tar 
framtiden form  
Eva Entelius-
Melin, Pär 
Alexandersson 
och Ingrid Ström

9C Vem ser och 
hör dig? Om tillit 
till organisationen
som ökar 
arbets-trivseln, 
hälsan och 
organisations-
lojaliteten för att 
motverka tystnad 
och personal-
omsättning
Jonas Welander

9D Empati-
utmattning 
– Compassion-
boosta för 
välmående och 
goda relationer
Christina 
Andersson 

9E Ett ben 
kortare men ett 
helt liv rikare
Sonia Elvstål

9F Kunskaps-
utveckling - hur 
involveras landets 
socialsekrete-
rare i arbetet? 
Hur kan arbetet 
förädlas för våra 
brukare?
Åsa Furén-Thulin 

9G Brott och 
straff och hur 
man hittar 
tillbaka
Thomas Ekbom

14:30-15:00 EFTERMIDDAGSKAFFE, TID ATT BESÖKA UTSTÄLLNINGEN

15:00 - 16:00 10A Jämlik hälsa 
Olivia Wigzell och 
Gabriel Wikström

10B Välfärd och 
ofärd i vår tid – 
ett panelsamtal 
med forskarna 
Hans Swärd, 
Marie Sallnäs, 
Gabriella Sjögren 
Lindquist 
och Magnus 
Danielson 

10C Social-
styrelsens 
Kunskapscentrum 
för ensam-
kommande barn 
Petra Rinman  

10D När ansvaret 
brister – om  
utredning under 
nyföddhets- 
perioden
Viveka Jonsson 
och Sofia Nord 
Levin

10E Nya effektiva 
behandlingsformer 
för grupper med 
utmaningar
Emma Ulfsdotter 
Ljunggren och 
Anders Öhman

16:00 SOCIONOMDAGARNA 2017 AVSLUTAS



PROGRAM DAG 2 – TORSDAG 19 OKTOBER 2017 

6A Kraftsamling kring praktiknära forskning i 
socialtjänsten
Ethel Forsberg, generaldirektör, FORTE

Så kan privat och offentlig sektor samverka än  
bättre för att utveckla det sociala arbetet och dess 
organisation 
Ulf Myrstedt och Chris Bremark är båda socionomer med 
lång erfarenhet av utredningsarbete av barn och unga, 
Sveriges socionomkonsulter

6B Politiker eller profession – vem kan bäst bedöma 
om ett barn ska omhändertas?
Akademikerförbundet SSR diskuterar politikerinflytande i 
individärenden med forskare, politiker och yrkesverksamma 
socionomer

Coachande verktyg för en vardag utan stress
Susanna Wallrupp, brukare, berättar sin historia om vad 
som har skapat en avgörande skillnad i hennes liv genom 
fungerande kognitiva och visuella verktyg.
Liselotte Almén Malmqvist, vd och Susanna Wallrupp, 
brukare, JATC omsorg

6C Att bygga bärande relationer – en föreläsning om 
relationens betydelse i förändringsarbetet och om 
vuxenvärldens möjligheter i arbetet med utsatta barn 
och ungdomar
Lasse Mattila är socionom, handledare och författare och 
arbetar sedan 20 år bl.a. inom socialtjänst och skola med 
barn och unga i utsatta livssituationer

Hästunderstödd terapi i social och psykiatrisk 
behandling – arbetsmodell, metod och exempel ifrån 
Egehem HVB
Elisabet Strid Ege, psykoterapi, rehab.vet/ridterapi och 
Maria Dahlqvist, KBT, rehab.vet/ridterapi

6D Min insats – Socialstyrelsens informationsstöd för 
rekrytering av personer för stöd till barn och unga
Sara Djupsund ansvarar för den nationella 
informationssatsningen och Solveig Freby är sakkunnig, 
Socialstyrelsen

Större effekt i familjehem – vad säger forskningen? 
Beskrivning av ett pågående forskningsprojekt inom Tjust 
Behandlingsfamiljer. 
Anna-Karin Åkerman, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, 
handledare och lärare i psykoterapi och doktorand i 
klinisk psykologi vid Linköpings universitet samt mångårig 
erfarenhet ifrån Tjusts behandlingsfamiljer

6E Paneldebatt med Tidskriften Socionomen: Så  
förhindrar vi hot och våld i arbetet!
Hot och våld mot tjänsteman är ett hot mot hela 
civilsamhället. Forskning, media och drabbade vittnar om 
att problemet accelererar och påverkar tillgänglighet, 
öppenhet och i slutändan demokratin. Du och dina åsikter 
är viktiga i debatten.
Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete, Stockholms 
universitet, inriktning hot och våld. Anders Sjöberg, 
Polismyndigheten Region Bergslagen samt en 
representant från socialtjänsten som blivit hot- och 
våldsutsatt. Debattledare: Lena Engelmark, chefredaktör

Kvinnofridsbarometern 2017
Olga Persson är generalsekreterare för Unizon som samlar 
över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer över 
hela landet

6F Så skapar vi ett socialt hållbart Stockholm
Paul Alarcon, hållbarhetschef, Stockholms stad

Framgångsrik beroendebehandling – med fokus på 
hela människan och affektreglering
Tobias Sahlin är beteendevetare, familjeterapeut, 
alkohol- och drogbehandlare och verksamhetschef för 
Nämndemansgården i Sverige

6G Mot våldsbejakande extremism – hur kan du och 
Socialtjänsten hjälpa?
Olga Gislén är utredare och arbetar med Socialstyrelsens 
stöd till socialtjänstens arbete mot våldsbejakande 
extremism

Spelberoende – kommunernas och landstingens 
ansvar
Jessika Svensson är utredare på Folkhälsomyndigheten och 
har arbetat med spelfrågan sedan 2006. Jessika har skrivit 
en avhandling om genus och spel

09:00-10:30 VALBART PASS 6

08:00-09:00  MORGONKAFFE, TID ATT NÄTVERKA OCH BESÖKA UTSTÄLLNINGEN

10:30-11:00  FÖRMIDDAGSKAFFE OCH TID ATT BESÖKA UTSTÄLLNINGEN

För fullständigt program besök www.socionomdagarna.se



11:00-12:00 VALBART PASS 7 12:10-13:10 VALBART PASS 8

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT LUNCHPASS 7. LÄTTARE 
LUNCH SERVERAS I UTSTÄLLARHALLEN

7A Från tak över huvudet till god kvalitet – uppföljning 
av mottagandet av ensamkommande barn 
Mia Ledwith är statsvetare och samordnare för öppna 
jämförelser och systematisk uppföljning inom socialtjänsten 
på SKL och Pani Hormatipour är handläggare på SKL

7B Akademikerförbundet SSR: Riktlinjer och  
professionens handlingsutrymme
Hur kan riktlinjer ge stöd utan att begränsa det 
professionella handlingsutrymmet? Hur kan riktlinjer 
samexistera med en mer tillitsbaserad styrning? Detta är 
några frågor som Akademikerförbundet SSR kommer att 
diskutera med företrädare på kommunal, landstings och 
nationell nivå.

7C Connect-metodens framgångsfaktorer 
Tobias Wilhelmsson är fil. kand, behandlingspedagog, 
Humana. Ulla Hannu är socionom med lång erfarenhet av 
familjehemsvård och Isabella Miulus, metodutvecklare och 
samordnare för Connect, Humana

Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling
Anne-Lie Wikström och Liv Nilhede är socionomer och 
metodgaranter för IHF. 

7D Krisreaktioner i skyddat boende – hur uppstår 
den och hur hanterar vi den?
Fredrik Gynnestam, utvecklingsledare, Teambo, är 
socionom och har ett flertal vidareutbildningar inom socialt 
arbete samt mångårig erfarenhet från socialtjänsten

Vad stärker unga hbtq-personer?
Emelie Mire Åsell, handläggare och Malte Sundberg, 
projektledare, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor

7E Tjejer med autism/ADHD missas oftare och får 
sällan rätt behandling. Varför och vilka är skillnaderna 
gentemot killarna? Hur hjälper vi också tjejerna?
Christian Möller är specialiserad på utredning och 
behandling av ungdomar med NP-problematik med 
inriktning på ungdomar med autism och schizofreni, Vision 
HVB i Jämtland

7F Childrens Program – om att hitta en fördjupad 
relation mellan barnet och föräldern i förälderns 
missbruk – med avgörande positiva konsekvenser
Lars Lewerth, verksamhetsledare och Helen Olsson, 
utbildningsledare, Childrens Program berättar

SiS Målstyrd behandlingsplanering
Louise Nyberg och Victoria Karlsson, Statens 
Institutionsstyrelse 

7G Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige 
Anna-ChuChu Schindele är socionom och utredare vid 
enheten Hälsa och sexualitet på Folkhälsomyndigheten

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT LUNCHPASS 8. LÄTTARE 
LUNCH SERVERAS I UTSTÄLLARHALLEN

8A Familjen i exil – omdanande psykosociala  
konsekvenser av förändringar i familjestrukturen 
Riyadh Al-Baldawi är docent i psykiatri vid Ersta Sköndal 
högskola och specialist i psykiatri samt leg. psykoterapeut. 
Riyadh är forskare inom migration och psykosocial hälsa 
samt grundare och vd för Orienthälsan i Stockholm

8B Specialistsocionom – en tjänst som gör skillnad?
I år är det 3 år sedan de första tjänsterna som 
specialistsocionomer tillsattes. Ett flertal kommuner har 
idag specialistsocionomer – vad är deras erfarenheter? Vad 
är viktigt att tänka på när tjänsten inrättas?

8C Handlingsplanen – så arbetar Stockholms stad för 
att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare 
och biståndshandläggare – interaktivt seminarium
Birgitta Charlez från äldreförvaltningen, samt 
projektledarna Lii Drobus och Helena Petersson från 
stadsledningskontoret leder seminariet

8D Personlig assistans – en hotad frihetsreform
LSS värdegrund – varför den var så omvälvande när 
den kom och på vilket sätt är den idag hotad? Vad 
händer i en familj, där ett barn med mycket omfattande 
funktionsnedsättningar förlorar sin personliga assistans?  
Maria Persdotter är förbundsordförande i RBU och 
mamma till tre barn. Dottern Tilda har omfattande 
funktionsnedsättningar

8E Lärande organisation – Signs of Safety
Föreläsningen kretsar kring hur vi med hjälp av Signs of 
Safety kan skapa ett arbetsklimat som fostrar hopp och 
mod i det sociala arbetet.
Linn van Bruggen är licensierad Signs of Safety utbildare 
och konsult. Linn har närmare 20 års erfarenhet av 
socialarbete med barn och unga

8F Pappor/föräldrar med egen våldsproblematik  
– om motivationsmetoden MPV
Göran Lindén är skapare av MPV och Danijela Tesan är 
metodansvarig för MPV i Angered

8G Människohandel för sexuella ändamål i Sverige 
Simon Häggström är författare till böckerna Skuggans Lag 
och Nattstad. Han är polis specialiserad på människohandel 
för sexuella ändamål



13:25-14:25 VALBART PASS 9 15:00-16:00 VALBART PASS 10

9A Integration på bäst sätt
Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister

Det viktiga mötet
Förhållningssätt, förväntningar och fördomar i mötet med 
ungdomar på institution. 
Mohammed Ouahid, verksamhetschef, TG Gotland, har 
arbetat inom behandling i över 20 år och har tidigare varit 
biträdande rektor på en skola i södra Stockholm

9B Att arbeta med romsk inkludering – i bemötandet 
tar framtiden form
Eva Entelius-Melin, Pär Alexandersson och Ingrid Ström, 
samtliga utredare vid Socialstyrelsen     

9C Vem ser och hör dig? Om tillit till organisationen 
som ökar arbetstrivseln, hälsan, organisationslojaliteten 
för att motverka tystnad och personalomsättning
Jonas Welander, doktorand i arbetslivsvetenskap, 
Mälardalens högskola

9D Empatiutmattning – Compassionboosta för  
välmående och goda relationer
Christina Andersson leg. psykolog, författare, doktorand vid 
Karolinska Institutet och ansluten till Handelshögskolan

9E Ett ben kortare men ett helt liv rikare
Sonia Elvstål miste sitt vänstra underben i en olycka och 
fokuserar på mål, motivation och drömmar, kopplat till 
hälsa

9F Kunskapsutveckling – hur involveras landets  
socialsekreterare i arbetet? Hur kan arbetet förädlas 
för våra brukare?
Åsa Furén-Thulin sektionschef för socialtjänsten på SKL, 
enhetschef på Socialstyrelsen för socialtjänsten 

9G Brott och straff och hur man hittar tillbaka
Thomas Ekbom, författare

10A Jämlik hälsa
Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör och har 
ordförandeposten i OECD:s hälsokommitté (HEA) och 
Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, 
Socialdepartementet

10B Välfärd och ofärd i vår tid
2017 är det 50 år sedan den banbrytande boken Den 
ofärdiga välfärden kom ut. Hur har välfärden och det 
sociala arbetet förändrats under ett halvsekel och vilka 
luckor finns det i välfärden i dag? Vilka grupper känner 
främlingskap i det moderna samhället? Vilka utmaningar 
ställs välfärden inför? Vilka bilder ges av svensk välfärd i en 
tid då fakta tycks få mindre utrymme?
Marie Sallnäs, professor i socialt arbete, Gabriella Sjögren 
Lindquist, docent i nationalekonomi, Magnus Danielsson,  
fil. dr och studierektor och Hans Swärd, professor i socialt 
arbete

10C Socialstyrelsens Kunskapscentrum för  
ensamkommande barn – analys, handbok och film
Petra Rinman är socionom och har arbetat som 
socialsekreterare, utredare i Vanvårdsutredningen samt 
med den nationella samordnaren för social barn- och 
ungdomsvård

10D När ansvaret brister – om utredning under 
nyföddhetsperioden
Birkahemmet berättar om sitt arbete med spädbarn och 
föräldrar samt blivande föräldrar, med fokus på den tidiga 
livsavgörande anknytningen. 
Viveka Jonsson, bitr enhetschef, Marte Meo-terapeut samt 
utbildare i Gryning. Sofia Nord Levin, behandlingshandläggare 
med utb. i NBO

10E Nya effektiva behandlingsformer för grupper 
med utmaningar
För barn som far illa i hemmet och unga vuxna med 
allvarlig beteendeproblematik finns idag evidensbaserade 
behandlingsprogram med god effekt. Med input från 
deltagarna diskuterar vi vad som saknas i socialtjänsten och 
hur vi arbetar inom Multisystemisk terapi.
Emma Ulfsdotter Ljunggren, programchef och  
Anders Öhman, MST Expert MST Sverige/Framtid Stockholm14:30-15:00 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH TID ATT 

BESÖKA UTSTÄLLNINGEN
16:00 SOCIONOMDAGARNA 2017 AVSLUTAS

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.  
Se uppdaterat program på www.socionomdagarna.se 



Utställare
För hallsiss och uppdaterad utställarlista besök www.socionomdagarna.se

Vill du vara utställare?  
Kontakta Linda Forsberg, tfn: 08 587 662 37, e-post: linda.forsberg@insightevents.se
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Returadress: Insight Events Sweden, Box 7022, 103 86 Stockholm

Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm

ANMÄL DIG REDAN IDAG!
Telefon: 08-587 662 00
Post: Insight Events, Box 7022, 103 86 Stockholm
E-post: info@insightevents.se 
Online: www.socionomdagarna.se 

Du kan göra din anmälan elektroniskt på:  
www.socionomdagarna.se

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsfö-
ringssyfte för Insight Events Sweden och Insight Events Denmark. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. 
Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen kontakta Database Manager, Insight Events Sweden, Box 7022, 103 86 
Stockholm. E-post: databas@insightevents.se • Personuppgiftsansvarig är Insight Events Sweden.

PRISINFORMATION
Medlem i Akademikerförbundet SSR  2295 kr ex. moms. 
Icke medlem  2995 kr ex. moms. 

Observera att du måste välja seminariepass för båda dagarna, 
samt för lunch. Vid ej komplett anmälan kommer du bli placerad 
på de pass där det finns platser kvar.
Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsda-
gar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen och 
bekräftas via email, debiteras ingen avgift om avbokningen sker 28 dagar 
före första konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast 14 dagar före 
och 100% om avbokningen sker senare. Om du får förhinder och inte har 
möjlighet att delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

PASSA PÅ ATT MARKNADSFÖRA ER VERKSAMHET!
Under Socionomdagarna ges ni möjlighet att informera om er verksamhet 
till landets socionomer, socialchefer, socialsekreterare, kuratorer med flera. 
Passa på att stärka er ställning på marknaden och hitta nya kontakter för 
framtiden. Boka din plats redan idag!

För ytterligare information och priser kontakta Linda Forsberg 
tfn: 08 587 662 37 • e-post: linda.forsberg@insightevents.se

KOMMUNIKATIONER TILL STOCKHOLMSMÄSSAN
Stockholmsmässan ligger i Älvsjö, 9 km söder om Stockholm city. Det är 
enkelt att hitta till Stockholmsmässan. 
Med bil: Enklast kör du E4/E20 och följer skyltar mot Stockholmsmässan/
Älvsjö. Det finns cirka 2 000 parkeringsplatser, varav 20 parkeringsplatser är 
för funktionshindrade.
Med SL: Pendeltåg från Stockholms Central mot Älvsjö station avgår 8–14 
gånger i timmen. Resan tar endast 10 minuter.
Med taxi: Taxi Stockholm och Taxi Kurir har fast pris till och från Arlanda och 
Stockholmsmässan. Taxi Stockholm: 08-15 00 00 • Taxi Kurir: 08-30 00 00

FÖR MER INFORMATION – KONTAKTPERSONER
Projektledare: Helena Reinius
tfn: 08 587 662 66 / 0769 414 080 • e-post: helena.reinius@insightevents.se  

Sponsrings- och utställningsansvarig: Linda Forsberg
tfn: 08 587 662 37 • e-post linda.forsberg@insightevents.se 

Akademikerförbundet SSR: Arvid Vikman
e-post: arvid.vikman@akademssr.se

Namn:

E-post:

Befattning:

Företag:

Avdelning:

Adress:

Postnr:  Postadr:

Faktureringsadress:

Referens:

Tfn:  Mobil:

OBS! Du måste välja ett lunchpass per dag och kan därför inte 
välja några föreläsningar under ditt valda lunchpass.

Onsdag 18 oktober 2017

1.    A   B   C   D   E   F   G  
2.   LUNCH   A   B   C   D   E   F   G  
3.   LUNCH   A   B   C   D   E   F   G  
4.     A   B   C   D   E   F   G  
5.     A   B   C   D   E   F   G   

Torsdag 19 oktober 2017

6.     A   B   C   D   E   F   G  
7.   LUNCH   A   B   C   D   E   F   G  
8.   LUNCH  A   B   C   D   E   F   G  
9.    A   B   C   D   E   F   G  
10.    A   B   C   D   E     
 

 Jag är medlem i Akademikerförbundet SSR
 Jag vill bli medlem i Akademikerförbundet SSR

NÄTVERKANDE 
Gå med i vår LinkedIn grupp Socionomdagarna 

Socionomdagarna på Twitter! 
Ta del av senaste nytt och ställ frågor till oss!  
@socionomdagarna 
#socionomdagarna 

 




