
 Inspirationsdag 2019-04-04  

Samtalets betydelse för barn som anhöriga 

Svenska föreningen för Beardslees familjeintervention bjuder in dig som arbetar med 

Beardsleemetoden till en inspirationsdag. Ett antal platser är också avsatta för särskilt 

intresserade inom våra egna verksamheter. 

 

Program 
08.30 – 09.00  Registrering och fika 

 

09.00 – 09.10  Välkommen till Inspirationsdagen 2019! 

 

09.10 – 09.30  Varför prevention och varför ska vi stötta barn? Kan det vara till 

nytta att sprida Beardsleemetoden till angränsande områden? 

Frågeställningar och diskussion leds av Camilla Linderborg & 

Catrina Rasteby 

 

09.30 – 10.30  Barn som anhöriga - vilken hjälp vill familjer ha när föräldrar 

har psykisk ohälsa och vilken hjälp erbjuder vuxenpsykiatrin & 

socialtjänsten? Maria Afzelius, socionom, dr med vet

     

10.30 – 10.50  Paus & mingel 
 

 

10.50 – 11.50  Att samtala med barn – presentation av socialstyrelsens 

kunskapsstöd, Tomas Jonsland, utredare Socialstyrelsen 

 

11.50 – 12.50  Lunch 

 

12.50 – 13.35  Pappor som är anhöriga - berättelser om samtal med 

spädbarnspappor i samband med att den nyblivna mamman har 

psykisk ohälsa. Charlotte Luptovics Larsson, barnsamordnare 

Psykiatri Södra 

 

13.45 – 14.45  I samtal med barn – att skapa dialog 

Bitta Söderblom, socialpsykolog, Helsingfors 

 

14.45 – 15.15  Kaffe med dopp 

 

15.15 – 16.00  Syskon som är anhöriga, ett forskningsprojekt inom onkologin 

med Bearsleemetoden, Malin Lövgren, docent Palliativ vård, 

Ersta Sköndal högskola 

 

16.00- 16:15   Inspirerande avslut 



 

16.20 – 17.00  Årsmöte Svenska Beardsleeföreningen 

 

 
 

 

Plats:  Socialkontoret, Danderyds kommun, plan X i Mörby centrum 

Tid:  2019-04-04 kl. 8.30 – 16.45, Lunch och fika ingår 

Kostnad:  Medlemmar 600 kronor, Icke medlemmar 800 kronor 

Anmälan: Sänds till:  anmalan.till.inspirationsdag@outlook.com 

Avgiften betala till Plusgiro (obs! ej bankgiro) 78 80 77-6. 

Organisationsnummer: 802498-5064. Ange ev. behov av specialkost. 

Sista anmälningsdag 2019-03-21. Platserna är begränsade men Beardslee 

utbildade medlemmar prioriteras. Några platser kommer dock avsättas till 

lokala intressenter där först till kvarn gäller. 

Anmälan är bindande. 

Frågor: Besvaras av Catrina Rasteby tel: 076-504 40 80, catrina.rasteby@prima.se 

 

 

 

VÄLKOMMEN! 

 

Hälsar Svenska föreningen för Beardslees familjeintervention 

/dagens utbildningsansvariga:  Camilla Linderborg, Catrina Rasteby och Mikael Nylander 

 

 

 

 

Dagen arrangeras i samverkan med:  

 
anhörigkonsulent Mikael Nylander 

 

 

  



Föreläsare: 

Maria Afzelius, socionom, dr med vet, har i sin avhandling “Families with parental 

mental illness: supporting children in psychiatric and social services” undersökt hur 

stödet inom psykiatrin och socialtjönsten fungerar och hur familjerna upplever detta. 

Hon har bl.a intervjuat familjer, både barn och vuxna där en av föräldrarna har en 

psykisk sjukdom. 

 

Thomas Jonsland, projektledare Socialstyrelsen. Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Att 

samtala med barn” är nyligen publicerat och riktar sig till Hälso- och sjukvården och 

Socialtjänsten med syfte att ge en grundläggnade bas till stöd för professionella avseende 

samtal med barn. Jonsland har tidigare arbetat inom BRIS och har har erfarenhet av 

samtal med både barn och ungdomar. 

 

Charlotte Luptovics Larsson, Barnsamordnare Psykiatri Södra, handledare och ssk 

inom Stockholms läns landsting. Charlotte utbildar och handleder såväl inom den egna 

organisationen som externt, hon har lång klinisk erfarenhet av att genomföra 

interventioner. Hon har ett särskilt intresse för spädbarnsföräldrar och samtalar 

regelbundet med pappor när spädbarnsmammor är psykiskt sjuka.  

 

Bitta Söderblom, Socialpsykolog, utbildare och handledare. verksam i Finland såväl 

som i övriga Norden. Bitta har under många år deltagit i den omfattande spridning av 

familjeintervention som skett i Finland. Hon är grundaren av Barnkraft och en flitig 

föreläsare inom ämnet barn som anhöriga.  

 

Malin Lövgren, docent Ersta Sköndals Högskola. Malins forskning berör barnfamiljer 

som lever med livshotande sjukdom eller som mist en förälder/barn/syskon. En del av 

forskningen handlar om att utveckla och/eller utvärdera andra typer av stödfunktioner. 

Bl.a. utvärderas Beardslees familjeintervention inom barncancervården. Där målet är 

att reducera familjens psykiska lidande genom att öka kommunikationen inom familjen, 

kunskap om sjukdomen samt bevara/förstärka familjens förmågor att hantera svåra 

situationer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


