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PROGRAM 

  Den 14-15 maj Sankt Gertrud i Malmö  

 

 

 

 

 

Roland Paulsen 

Docent i sociologi, arbetssamhällets inverkan och  

reflektion kring begrepp som ”arbetslinjen”. 

 

Göran Söderlund  

Senior med erfarenhet av 31 års anställning 

på Försäkringskassan, hjälper de som har pro-

blem i kontakt med Försäkringskassan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arnhild Lauveng 

Norsk psykolog talar om egen erfarenhet från  

schizofreni till att vara frisk. Imorgon var jag alltid  

ett lejon, inte längre jagad av vargar.  

 

YPOS i samarbete med             

PO Skåne och Steg för steg 



 

PROGRAM 

DAG 1 
 

9:00 
 
10:00 
 
 
 
10:15 
 
 
10:30 
 
10:45 
 
 
11:10 
 
11:30 
 
 
12:00 
 
 
12:30 
 
13:30 
 
 
 
14:30 
 
15:00 
 
15:10 
 
 
 
16:00 
 
 
 
17.00 
 
19:00 

Registrering, kaffe och fralla 
 
Öppning av konferensen 
Lars-Olof Ljungberg och Camilla Bogarve, PO Skåne hälsar välkomna 
Konferensgruppen presenterar konferensprogrammet 
 
Information om YPOS 
Ulrika Fritz, styrelseordförande 
 
Daniel Roman presenterar Digital Storytelling (DST) och vi ser en kort film 
 
Aktuellt i uppdraget med personligt ombud 
Anders Molt, Socialstyrelsen  
 
Bensträckare 
 
Personligt ombuds historia, den första klienten 
Maths Jesperson RSMH Skåne 
 
Teater Psykbryt med teaterstycket: Worst practice eller scener ur ett ombuds 
vardag. 
 
Lunch 
 
Roland Paulsen 
Docent i sociologi, arbetssamhällets inverkan och reflektion kring begrepp som 
”arbetslinjen”. 
 
Paus 
 
Kort film (DST) 
 
Göran Söderlund 
Senior och tidigare chef inom Försäkringskassan, erfarenheter av att hjälpa per-
soner som har problem i kontakt med Försäkringskassan. 
 
Gruppdiskussioner kring fråga med koppling till Görans Söderlunds föreläsning. 
 
Frågestund med Göran Söderlund. 
 
Avslutning 
 
Middag och fest 

KONFERENSEN  

KOMMER ATT PÅ  

INITIATIV AV PO SKÅNE  

ATT VARA HELT 

VEGETRATRISK.  

PO SPELLISTA      

OCH DANS EFTER 

MIDDAGEN. 



PROGRAM 
 

DAG 2 
 
 

 

9:00 
 
 
 
9:15 
 
9:30 
 
 
 
10:15 
 
 
10:45 
 
11:00 
 
 
12:15 
 
13:15 – 14:30 

Reflektion kring gårdagen - konferensgruppen 
 
Mentifråga 
 
Kort film (DST) 
 
Grupparbete 
Ombudsmodellen – vad menar vi och hur arbetar vi med att bevarar vi den? 
 
 
Storgruppsdiskussion och 
deltagarundersökning genom Menti 
 
Paus 
 
Arnhild Lauveng: Från schizofreni till att vara frisk. 
Imorgon var jag alltid ett lejon, inte längre jagad av vargar. 
 
Lunch 
 
Workshops 
 

 

 

WORKSHOPS 
 V i  ber  d ig  anmäla  d ig  endast  om du  önskar  de l ta .  

A Filmvisning: Filmen om St. Lars i ledning av Jonas 
Bredford, RSMH Lund. 
 

B Lars-Olof Ljungberg, Internationella erfarenheter och               
jämförelser med Sverige. 
 

C Karin Henrikz, Malmö mot diskriminering. 
 

D Maria och Emelie Ätstörningscentrum i Lund berättar 
om sin verksamhet med ridterapi för patienter i  
öppen och slutenvård.  
  

 
DIALOG OCH  

GRUPPDISKUSSIONER  

KOMMER ATT HANDLA  

OM HUR VI GEMENSAMT  

KAN ARBETA FÖR ATT  

VÄRNA OCH BEVARA  

OMBUDSMODELLEN 



PRESENTATION AV MEDVERKANDE 

 
  

Arnhild Lauveng är en norsk psykolog tidigare diagnostiserad med schizofreni. Hon är 
bosatt i Lørenskog i Akershus och arbetar som doktorand vid forsknings- och utveckl-
ingsavdelningen, psykiatriska avdelningen, AHUS. Hon är en aktiv föreläsare och 2004 
fick "Priset för att främja yttrandefrihet i mentalvård". Hon har skrivit två självbiogra-
fier om vägen in och ut ur psykoser och möjligheter till personlighetsutveckling. 

https://www.boktipset.se/forfattare/lauveng-arnhild 

https://arendalstidende.no/kultur/fra-schizofren-til-psykolog/ 

  

 
  

Göran Söderlund var tidigare chef vid Försäkringskassan i Ulircehamn. Han har erfa-
rehet av att ha arbetet inom Försäkringskassan under 31 år. Numera är han pension-
är och driver ett konsultföretag som hjälper försäkrade i deras socialförsäkringsären-
den. 
http://goransoderlund.se/ 

https://www.kollega.se/han-ar-mangas-sista-hopp 

  

 
  

Roland Paulsen - Docent i Sociologi, forskar om arbetssamhällets inverkan på våra liv. 
Roland har bland annat skrivit boken "Vi bara lyder, en berättelse om Arbetsför-
medlingen". 
https://www.etc.se/inrikes/att-skapa-mer-jobb-ar-en-absurd-tanke 

https://www.lu.se/lucat/user/ae661d30dd5f94b41199b0c1c03e824a 

  
  

 
  

Anders Molt är väl känd i PO-sammanhang. Han är utredare vid Avdelningen för be-
hörighet och stadsbidrag, Socialstyrelsen och ansvarig för stadsbidrag avseende per-
sonligt ombud. 

 
  

Camilla Bogarve är verksamhetschef i PO Skåne. Hon har lång erfarenhet av att ar-
beta med utveckling av det samhällsbaserade stödet till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar, är samarbetspartner till Center for Psychiatric rehabilitation 
vid Boston University, har tidigare varit anställd inom RSMH-riks, som Miltonamord-
nare i Hallands län samt som lärare vid Malmö högskola. 

 
  

Daniel Roman arbetar som PO och har erfarenhet av att arbeta som ombud i två 
kommuner i Skåne, Lund och Malmö. Daniel har en kandidatexamen i socialpedago-
gik med funktionshinderinriktning. Vid utbildningen på Malmö universitet provade 
Daniel metoden Digital Storytelling. Det är denna metod han ska presentera. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Psykolog_(Norge)
https://no.wikipedia.org/wiki/Schizofreni
https://no.wikipedia.org/wiki/Prisen_til_fremme_av_ytringsfriheten_innen_psykisk_helsevern
https://no.wikipedia.org/wiki/Selvbiografi
https://no.wikipedia.org/wiki/Selvbiografi
https://no.wikipedia.org/wiki/Psykose
https://www.boktipset.se/forfattare/lauveng-arnhild
https://arendalstidende.no/kultur/fra-schizofren-til-psykolog/
http://goransoderlund.se/
https://www.kollega.se/han-ar-mangas-sista-hopp
https://www.etc.se/inrikes/att-skapa-mer-jobb-ar-en-absurd-tanke
https://www.lu.se/lucat/user/ae661d30dd5f94b41199b0c1c03e824a


 
  

Jonas Bredford är musiker, kosmopolit, nykter alkoholist, vegetarian, bodybuilder, 
skriver tidningsartiklar, har Tourettes syndrom, är mycket intresserad av andliga frå-
gor och anser att kärleken till allt levande är meningen med livet". 

 
  

Karin Henriks är jurist med stort intresse för rättighetsfrågor. Karin har tillsammans 
med en kollega skrivit en bok om diskrimineringsrätt och hon föreläser ofta om diskri-
mineringslagen utifrån juridiska, normkritiska och intersektionella perspektiv. Hon 
agerar också ombud i domstol i tvister som rör diskriminering. 

 
  

Lars-Olof Ljungberg är ordförande i PO Skåne, 
socionom och folkhälsovetare. Har under drygt 30 år varit psykiatrichef mm i 4 lands-
ting i Sverige, samt arbetat som Mental Health Expert i 20 länder i Östeuropa och 
Centralasien. Lars-Olof är också styrelseordförande i PO-Skåne 

 
  

Maths Jesperson är grundare och styrelseledamot i PO Skåne, sedan många år an-
ställd som ombud inom RSMH Skåne. 1991 grundade Maths the European Network 
of (ex) users and survivors of Psychiatry. Han har egen erfarenhet av att ha varit pa-
tient inom psykiatrin. Han reser världen runt och föreläser i ämnen som handlar om 
mänskliga rättigheter, supported decision-making och personligt ombud. 

 
  

Ulrika är ordförande i YPOS sedan maj 2016 och arbetar som personligt ombud i Ha-
ninge sedan 2008. Hon har tidigare arbetet som personligt ombud i olika verksamhet-
er och även som behandlare och handledare inom Stockholms stadsmissions arbete 
med hemlösa kvinnor. Hon är samhällsvetare och magister i socialt arbete och har 
utbildat sig till medlare vid ungdomsbrott samt nätverksledare. 



ÖVRIG INFORMATION 

Anmälan senast: den 4 februari 
http://www.socialpsykiatrisktforum.nu/anmalan/ypos-nationell-konferens-2018 

Observera att anmälan är bindande. 
 

I samband med anmälan markerar du ett val utifrån ett av alternativen nedan: 
 

1: 2 dagars-konferens, med middag på kvällen, 1 hotellnatt 14-15 maj inkl. frukost, pris 5195 kr (enkelrum) 
2: 2 dagars-konferens, med middag på kvällen, 2 hotellnätter 13-15 maj inkl. frukost, pris 6795 kr (enkelrum) 
3: dagars-konferens, med middag på kvällen, 1 hotellnatt 14-15 maj inkl. frukost, pris 4495 kr (dubbelrum) 
4: 2 dagars konferens, med middag på kvällen, 2 hotellnätter 13-14 maj inkl. frukost, pris 6095 kr (dubbelrum) 
5: 2 dagars-konferens, utan middag på kvällen, utan övernattning: pris 3595 kr 
6: 2 dagars-konferens, med middag på kvällen, utan övernattning: pris 4090 kr 
7: 1 dags-konferens, utan middag på kvällen, utan övernattning: pris 1795 kr 
8: 1 dags-konferens, med middag på kvällen, utan övernattning: pris 2290 kr 
 
Prisuppgifterna ovan är inklusive moms.  
 

Du väljer också workshop (vi ber dig att anmäla dig till workshop endast om du önskar delta): 
A, B, C eller D 
 
Om du valt att dela rum, skriv personens namn i din anmälan.   

Om du valt i 1-dags konferens, skriv datum i din anmälan.  
 

 
Konferensgruppen består av: 
Anna-Maria Alm, PO Skåne Lund 

Camilla Bogarve , PO Skåne 

John Stigmar, PO Skåne Ystad och Skurup 

Lisbeth Rosengren, PO Skåne 

Robert Karlsson, Personligt ombud Borås 

Veronica Krondahl , PO Skåne Bjuv och Svalöv 

 
Kontaktuppgifter konferensgruppen:  
john.stigmar@po-skane.org, anna-maria.alm@po-skåne.org 
 
För frågor rörande faktura kontaktar du  IFS/CS Steg för Steg: 08-441 07 09 
Fakturor administreras av Ekonomibyrån på Steg för Steg och betalas till IFS/CS Plusgiro: 4097638-3 
Efter anmälan skickas faktura med 30 dagars betalningsvillkor till angiven faktureringsadress.  
Observera att anmälan är bindande. 
 

Hitta till Sankt Jörgen hotell i Malmö: Stora Nygatan 35, 211 37 Malmö  

Hitta till konferensen Sankt Gertrud i Malmö: Östergatan 7 i Malmö 

För mer information om YPOS: http://www.ypos.se/ 


