
Samverkansgruppen i Göteborg bjuder in till:  
 

ATT FÅNGA UPP DEN SOM FALLER... 
EN HJÄLPANDE HAND! 

 
Onsdag 9 november 2022 kl. 8:30-16:00 

 
   

 
 
 
Med föreläsningar och presentationer av verksamheterna 
 
För vem?  
Seminariet vänder sig till tjänstekvinnor/män och politiker inom stat, landsting, kommuner och andra 
myndigheter samt övriga med intresse för frågor kring hur vi fångar upp människor i kris.  
 
Tid och plats?  
Onsdagen den 9 november 2022 kl.08.30-16.00 Evangeliska Brödraförsamlingen Göteborg, Kungsgatan 45  
 
Pris?  
Föreläsningar och fika är gratis 
   
Presentation av dagen:  
08.30-09.00 - Incheckning/Kaffe, Te, smörgås 
 
Inledning och presentation av arrangör 
 
Föreläsning: Krisstöd vid svåra händelser - Sara Johansson berättar om 
reaktioner, vad som hjälper och om vad som oftast går fel när det gäller att 
stödja barn och vuxna i kris och sorg. Inspiration och tips för dig som ger stöd 
eller som beslutar om insatser för krisdrabbade. Sara Johansson är fil.mag. i 
psykologi med vidareutbildning i psykotraumatologi. 
 
12.00 - 13.30 Lunch som bekostas på egen hand 
 



Föreläsning ”Varför gör sorgen så ont i kroppen?” med Satu Hirsch Fjellstedt, 
leg. psykoterapeut, handledare och parterapeut som arbetat med människor 
som förlorat en närstående. 
 
16:00 Avslutning av dagen - Tack för idag!  
   

 
 
 
Säkra din plats eller tacka nej här: 
 
Att fånga upp den som faller... en hjälpande hand! 9 november 2022 
        
 9 november 
kl.8:30-16:00 

 
  Anmäl dig här     Tacka nej till eventet 

    
 
Bokning/Avbokning: 
Begränsat antal platser, så boka plats snarast för att säkra din plats, dock 
senast 31 oktober. 
 
När du bokar får du ett bekräftelsemejl med en avbokningslänk som du kan 
använda om du får förhinder att komma och vi tar tacksamt emot den senast 4 
november. 
 
Om avbokning uteblir debiteras 100 kr/bokad plats för dem som inte kommer. 
   

 
 
 
Vi i Samverkansgruppen ser fram emot att få träffa dig denna dag! 
 
Med varma hälsningar 
 
Samverkansgruppen i Göteborg 
 

 
 
via 
Självhjälpshuset Solkatten 

http://eventonline.se/anmalan.php?eid=12521&key=092&fnamn
http://www.eventonline.se/anmalan.php?nothankyou=true&eid=12521&key=092&fnamn=Kjell&enamn=Westerlund&mobilnr=0709454157&epost=ordforande@samsorg.se

