
 - lyssna till forskare, närstående & personal som på olika sätt arbetar med återhämtning för anhöriga

Datum: 3 mars
Tid: 13:00-16:00
Digitalt & kostnadsfritt
Anmäl dig idag!

Delta på
Återhämtningsguidens slutkonferens!



Återhämtningsguiden 
- för dig som står nära någon som mår dåligt

Datum: 3 mars
Tid: 13:00-16:00
Digitalt & kostnadsfritt

Den 3 mars bjuder NSPH Skåne in till en digital kostnadsfri konferens som handlar om
återhämtning med fokus på anhöriga. Vi kommer under dagen att få höra
initiativtagare till projektet, anhöriga som delar erfarenhet att vara närstående,
forskare som berättar om de senaste studierna och verksamheter som delar sin
kunskap av att arbeta med materialet. Det blir ett tillfälle att blicka tillbaka och
reflektera över alla lärdomar som vi har fått under projektets gång. 

Den digitala slutkonferensen riktar sig till beslutsfattare, yrkesverksamma, anhöriga,
civilsamhället och andra som har ett intresse av psykisk hälsa och återhämtning. Ett
tillfälle att lära sig hur en arbetar med anhöriga och återhämtning. Under konferensen
kommer ni även få möjlighet att ställa frågor till föreläsarna.

Sedan 2019 har NSPH Skåne drivit
Arvsfondsprojektet Återhämtningsguiden - för dig
som är anhörig/ närstående till någon som är
drabbad av psykisk ohälsa. Projektet har lett till att
materialet Återhämtningsguiden - för dig som står
nära någon som mår dåligt, har tagits fram i tryckt
format och som mobilapplikation. Sedan lansering av
materialet i september 2020 har den spridits i cirka
40 000 exemplar och appen har laddats ner över 200
gånger, vilket visar på behovet av
återhämtningsinriktade material till anhöriga.
Dessutom har vi tagit fram en studiecirkel som det
finns en stor efterfrågan av.

Varmt välkomna till Återhämtningsguidens slutkonferens!



Program slutkonferens 3 mars 13:00-16:00 

Till dig som står nära någon i psykiatrisk heldygnsvård – erfarenheter av att använda
Återhämtningsguiden i anhörigstödjande grupp

Tillbakablick: Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt

14:00-14:15

14:35-15:05

Maria Wällstedt, Enhetschef/Psykiatrisjuksköterska & Marcus Pregart, Kurator, Vuxenpsykiatri Lund

Anhörigcenter i Lund delar erfarenheter 
Felicia Kronberg, Anhörigstödjare & Nina Radak, Anhörigstödjare, Anhörigcenter Lund

Linda Nordström, Cassandra Sääf,  Jessica Andersson & Conny Allskog, NSPH Skåne

Återhämtning från psykisk ohälsa: Sociala nätverket och anhörigas betydelse -
exempel från forskning
Mats Ewertzon, Forskare/möjliggörare, NKA

Lisbeth Kjelsrud Aass, Førsteamanuensis, NTNU

Think family, Work family! Families living with mental illness. Perspectives of
everyday life, family-centered support, and quality of community mental healthcare

Återhämtningen som läkning
Barbro Ronsten, Förbundsordförande, RSMH

Ingrid Lindholm, Praktiker/möjliggörare inom området anhöriga till personer med psykisk
ohälsa, NKA

Hur hjälper vi dem som hjälper

13:00-13:25

Paus

Reflektion, frågor & avslut

Ta hand om dig själv
Suzanne, Anhörig

13:25-13:50

14:15-14:25

13:50-14:00

14:25-14:35

15:05-15:15

15:15-15:45

15:45-16:00

*Webinariet kommer att spelas in. Länk till webinariet erhålles vid anmälan. 


