
Inbjudan till utbildning
torsdag 7 februari 2019 
kl. 09–16

Brukarinflytande/
Empowerment 
– Arbeta med mig, inte för mig



Målgrupp: 
En utbildning för verksamheter inom socialpsykiatrin som 
vill komma vidare med sitt arbete i brukarinflytande. Hur 
kan vi skapa en verksamhet med ökat brukarinflytande?

Innehåll: 
Vi reder ut begreppet Brukarinflytande/Empowerment 
och hur du som personal kan stödja de processer som får 
människan att återta makt över sitt egna liv. I kursen får 
du som deltagare undersöka dina egna värderingar kring 
egenmakt och inflytande. Kursdeltagarna får träna på 
konkreta metoder som kan vara till hjälp för människor att 
återta makten över sina liv. Alla moment som ingår i kursen 
är valda med tanke på att kursdeltagarna ska kunna använda 
sig av utav dem i sitt arbete.

MEDVERKANDE
Jouanita Törnström, legitimerad sjuksköterska, återhämtad 
från psykisk ohälsa och verksam som kursledare och utbild-
ningsadministratör för RSMH-utbildning jobbar även som 
kommunikatör på Forum för Brukarinflytande Uppsala län. 
Jouanita har en gedigen kunskap om vikten med brukares 
delaktighet och inflytande på individ, verksamhet och struk-
turell nivå som på olika sätt kan stödja återhämtningsproces-
sen. Jouanita som själv återhämtade sig från bl.a borderline, 
ångest, ätstörning och svår depression år 2008 möjliggör i 
kursen kunskapen av förutsättningarna för att stödja bruka-
rens delaktighet men också hur man kan öka brukarinflytan-
det i den egna verksamheten.

Åsa Höij, egen företagare, kursledare för RSMH, återhämtad 
från schizoaffektivt syndrom och utbildad Attitydambas-
sadör för Hjärnkoll har ett gediget register av erfarenheter 
inom brukarinflytande under flera år på individ, verksam-
het - och strukturell nivå. Åsa sitter med i flera styrgrupper 
tillsammans med chefer och andra verkställare och jobbar 
ofta tillsammans med ansvariga på SKL (Sveriges Kommuner 
och Landsting) och suttit i referensgrupp på socialstyrelsen. 
Åsa har även erfarenhet av boendestöd och bra/mindre bra 
SIP-möten och mycket därtill.

INNEHÅLL
Brukarinflytande/Empowerment 

TID OCH PLATS
Torsdag 7 februari 2019, 
kl. 09.00-16.00. 
Plats i Göteborg. Lokal meddelas 
vid bekräftelse ca 10 dagar innan 
utbildningen.

AVGIFT
2 750 kr exkl moms för 
medlemskommuner i GR och 
övriga 3 050 kr exkl moms. 
Fika och lunch ingår.

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att 
klicka här.
Vid frågor kring anmälan  kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 
22 januari 2019.
Anmälan är bindande och vid återbud 
efter sista anmälningsdagen debiteras 
full  avgift. Anmäld plats kan alltid 
överlåtas till annan person.

UPPLYSNINGAR
Susanne Vannerberg, 
tel: 031–335 51 31, 
susanne.vannerberg@goteborgsregio-
nen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs 
 registreras dina personuppgifter i våra 
administrativa program. 
Läs mer om hur vi behandlar person-
uppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

http://grbookit.grkom.se/aktivitet/7378

