Inbjudan till seminarium om
självskadebeteende
PROGRAM
13:00 Inledning
Lise-Lotte Risö Bergerlind, Chef Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VG,
inledningstalar och berättar mer om varför självskadebeteende är ett
prioriterat område att utveckla och arbeta med.
13:30 Att ta sig ur ett självskadebeteende
Polly Bohlin, föreläsare från SHEDO, berättar om hennes erfarenhet
av ett tidigare självskadebeteende och hennes vägar vidare.
14:10 Om föreningen SHEDO och informationsprojektet Ego Nova –
verktyg för att arbeta med självskadebeteende
Om intresseföreningen SHEDO samt informationsprojektet Ego Nova
och de verktyg som tagits fram ur ett brukar- och anhörigperspektiv
som kan implementeras på arbetsplatser som möter målgruppen.
Medverkande: Conny Allaskog, Projektledare, SHEDO
14:30 Paus
14:50 Nationellt processteam självskada och högspecialiserad enhet
avseende självskadebeteende
Vad är Nationellt processteam självskada och vilket arbete utförs just
nu? Översikt av planerna för 2019 med fokus på stöd till lokalt och
regionalt utvecklingsarbete och implementeringsprocesser. I denna
punkt medverkar även representanter från den högspecialiserade
enheten avseende självskadebeteende och berättar mer om sitt
arbete.
Medverkande: Magnus Skog, Styrgruppen, Nationellt processteam
självskada.
Nina Pedersen, Vårdenhetschef, Regional högspecialiserad
behandlingsenhet - självskadebeteende
15:10 Vård och insatsprogram vid självskadebeteende
Presentation av Vård och insatsprogrammet (VIP) vid
självskadebeteende.
Medverkande: Hanna Sahlin, Med dr, Leg psykolog, leg
psykoterapeut, Karolinska institutet.
Maria Edström, Sjuksköterska och DBT-behandlare

PRAKTISK
INFORMATION
Tid & plats:
Stationshuset, VGR Konferens, sal
Bergslagsbanan, Bergslagsgatan 2,
Göteborg, onsdagen 13 november,
klockan 13-16
Målgrupp:
Professionella som i sin yrkesroll möter
personer med självskadebeteende.
Under seminariet ges tips på konkreta
verktyg som tagits fram genom SHEDO
och Nationellt processteam självskada
som kan implementeras på den egna
arbetsplatsen, samt inspirerande
föreläsningar ur såväl
brukarperspektiv som
forskningsperspektiv.
Arrangör:
SHEDO, Nationellt processteam
självskada och Kunskapsstöd för
psykisk hälsa i VG.
Anmälan:
Görs via mail till
conny.allaskog@shedo.se
Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan
är bindande och anmäld som inte
infinner sig debiteras 300 kronor. Om
du trots allt skulle få förhinder ber vi
dig att du meddelar oss så snart så att
vi eventuellt kan erbjuda din plats till
någon annan. Avanmälan sker via mail
till: conny.allaskog@shedo.se

15:40 Avslutande panelsamtal med dagens medverkande

Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VG
Koncernstab hälso- och sjukvård

