Välkommen på en konferens
om samtal med barn och unga
6 februari 2019

Barns rätt som anhöriga
Stiftelsen Allmänna Barnhuset bjuder in
till den allra första BRA-konferensen på temat
samtal med barn med utgångspunkt i
arbetsmodellen BRA-Barns Rätt som Anhöriga.

Konferensen riktar sig till alla som vill bli inspirerade, lära sig mer
om samtal med barn som är anhöriga och BRA modellen.
Till exempel praktiker, samordnare eller ledningsfunktion, inom
hälso- och sjukvård, socialtjänst och idéburen sektor.
Det gäller både verksamheter som använder modellen och de som
är intresserade av temat.
BRA-samtal är ett sätt att ge barn och unga 7-18 år möjlighet att
uttrycka sitt behov av information och stöd. Det är ett verktyg för
personal att prata med barn som är anhöriga.
Barn och unga påverkas när en förälder har ett
missbrukasproblem, en psykisk sjukdom, en psykisk
funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller
oväntat avlider. Barn och unga har rätt att uppmärksammas och
få möjlighet att uttrycka sina behov. Barns rätt som anhöriga
framgår av hälso och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och
barnkonventionen. Läs mer om BRA här.
Anmälan
Via denna länk,
på allmannabarnhuset.se under
fliken konferenser & utbildningar
Deltagaravgift
1450 kr ex. moms

Konferensansvariga
Åsa Lundström Mattsson, projektledare,
BRA-Barns Rätt som Anhöriga
0735-33 25 53,
asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se
Johan Radix, kommunikatör
0768-00 69 41,
johan.radix@allmannabarnhuset.se

Plats
Garnisonen
Karlavägen 100, Stockholm
hitta hit
LÄS MER HÄR!
Stiftelsen Allmänna Barnhusets uppdrag är att stärka barn i socialt utsatta livssituationer.
Vi driver utvecklingsprojekt, stödjer forskning och sprider kunskap. BRA är ett av våra utvecklingsarbeten
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Program

08.15-09.00
REGISTRERING & FRUKOSTMACKA
09.00-09.15
Premiärvisning av BRA-filmen
Inledning och information om dagen
Cecilia Sjölander, Generalsekreterare,
Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Åsa Lundström Mattsson,
Projektledare BRA-samtal, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
09.15-09.45
Socialstyrelsens och NKA:s arbete och projekt
Merike Hansson, utredare, Socialstyrelsen
Ingela Furenbäck Projektledare Barn som anhöriga,
Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
09.45-09.50 KORT PAUS I SALEN
09.50-10.30 Tips från unga till dig som ska prata med
barn som är anhöriga
Therése Jarland, Utvecklingschef Maskrosbarn
10.30-10.50 FÖRMIDDAGSKAFFE
10.50-11.30 Samtalsfärdigheter - bra att tänka på vid
samtal med barn. Karin Fängström, Legitimerad psykolog
och forskare vid Institutionen för folkhälso- och
vårdvetenskap Uppsala universitet
11.30-12.30 LUNCH
12.30-12.40 Vad är BRA-samtal?
Åsa Lundström Mattsson,
Projektledare BRA-samtal, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
12.40-13.10 Utvärdering av BRA-samtal i praktiken
Maria Eriksson Professor i socialt arbete,
Ersta Sköndal Bräcke högskola
13.10-13.20 PAUS & FÖRFLYTTNING
13.20-14.20 Parallella seminarier
1. BRA-samtal när en förälder har en psykisk sjukdom
2. BRA-samtal när en förälder har ett missbruk
3. BRA-samtal när en förälder har en allvarlig
fysisk sjukdom
4. Att uppmärksamma barn med olika anhörigskap
inom socialtjänsten
5. BRA-samtal när barn lever i osäkra boendeförhållanden
14.20-14.40 EFTERMIDDAGSFIKA & FÖRFLYTTNING
14.40-15.40 Parallella seminarier
1. BRA-samtal när en förälder har en psykisk sjukdom
2. BRA-samtal när en förälder har ett missbruk
3. BRA-samtal när en förälder har en allvarlig
fysisk sjukdom
4. Att uppmärksamma barn med olika anhörigskap
inom socialtjänsten
5. BRA-samtal när barn lever i osäkra boendeförhållanden
15.45-16.30 Anhörighelvetet
Susanna Alakoski, Författare, socionom och hedersdoktor
vid Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö universitet

Seminarier
1) BRA-samtal när en förälder har en psykisk sjukdom
Presentation av exempel på hur barnsamordnare och
barnombud kan arbeta för ett barnrättsperspektiv inom
psykiatrin och hur BRA-samtal kan används när en förälder har
en psykisk sjukdom.
Föreläsare: Anette Ståhl, Barnsamordnare/Kurator och Linda
Wärlegård, kurator, båda från Stockholms läns sjukvårdsområde. Carita Carlsson, Barnombud/Psykiatrisjuksköterska
och Anna-Karin Ljungblom, Barnombud/Kurator, båda från
Psykiatrin Halland.
2) BRA-samtal när en förälder har ett missbruk
Exempel på hur barns rätt att få information och erbjudande
om stöd kan förverkligas i beroendevården och hur
BRA-samtal kan användas när en förälder har ett missbruk,
både inom kommunal- och landstingsverksamhet.
Föreläsare: Anna Henley Bäcklund, Kognitiv psykoterapeut,
Södermalms öppenvård, beroendeteamet. Anna-Carin Hultgren,
Behandlare/Familjeterapeut/KBT-terapeut, Barnsamordnare
och Sölvie Eriksson, Leg.psykoterapeut/familjeterapeut,
Barnsamordnare, båda från från Beroendecentrum Stockholm,
EWA-mottagningen.
3) BRA-samtal när en förälder har en allvarlig fysisk
sjukdom
Under seminariet presenteras fallbeskrivningar som visar varför det är viktigt att uppmärksamma barn som är anhöriga till
föräldrar som är patienter i hälso- och sjukvårdens somatiska
vård. En presentation görs av ett strategiskt arbete för att
implementera ett barnrättsperspektiv i hälso- och sjukvården
samt hur BRA-samtal kan fungera i praktiken.
Föreläsare: Kerstin Åkerlund, leg. Psykoterapeut, kurator,
Aukt. Handledare. Psykosocialt arbete inom cancer, Karolinska
Universitetssjukhuset. Nora Kathy, socionom och leg
psykoterapeut. BUP Region Skåne. Pernilla Arvidsson, socionom
och leg psykoterapeut, Lund
4) Att uppmärksamma barn med olika anhörigskap
inom socialtjänsten
Under seminariet presenteras hur en anhörigkonsulent och en
samordnare inom funktionshinderomsorgen kan arbeta
strategiskt utifrån ett barnrättsperspektiv i kommunal
verksamhet. Exempel ges på hur BRA-samtal används av en
familjebehandlare inom ramen för socialtjänstens insatser.
Föreläsare: Sofie Melkner, Samordnare, Barn som anhöriga,
Jönköpings kommun Funktionshinderomsorgen, Margaretha
Hartzell, Anhörigkonsulent, Södermalms stadsdelsförvaltning
och Carina Karlsson Familjebehandlare, Värmdö kommun.
5) BRA-samtal med barn som lever i en osäker
boendesituation
Under seminariet presenteras en rapport från FoU-Södertörn
om bostadslöshet som uppväxtvillkor. Det är en liten studie
av familjer som långvarigt saknar en egen bostad och vad det
innebär för barns och föräldrars vardagstillvaro. Personal från
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning berättar om hur BRA-samtal
prövas för att uppmärksamma barn som lever i familjer med en
osäker boendesituation.
Föreläsare: Eva Nyberg, Forskningsledare, FoU Södertörn och
personal från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.
Programmet kan komma att uppdateras.
Vid fullsatt seminarium förbehåller
arrangören sig rätten att placera
deltagare i ledigt seminarium.
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