Docent Alain Topor föreläser här på Åland torsdagen den 7 oktober 2021

Återhämtning är möjligt.
Många faktorer påverkar ens möjligheter till återhämtning, inte
bara vårdinsatser, utan även individens sociala liv (relationer,
materiella levnadsvillkor)
Personen själv arbetar för sin egen återhämtning och hantera så
gott den kan utmaningar (möjligheter och hinder) som vården,
anhöriga och vänner ställer honom/henne inför.
Brukarnas erfarenhetskunskap
Forskningens resultat motsäger verksamheters organisation som
bygger på New Public Management. Det handlar om strikt
regelstyrning av personalen, centralt begränsade valmöjligheter
för brukarna (trots pratet om brukarinflytande) mm
Forskning
Min forskning handlar om sociala faktorers och relationers
betydelse för uppkomsten av och återhämtning från allvarliga
psykiska problem (funktionsnedsättning/störningar).

Föreläsningen hålls på Ålands hälso - och sjukvårds konferenscenter på Doktorsvägen 1
den 7 oktober mellan kl. 11.00- 14.15 och anmälningar sker på tel. 018- 22360 eller
reception@handicampen.ax och senast den 5.10 kl. 15.00. Uppge även din e-postadress ifall du vill
delta på föreläsningen digitalt (länk skickas separat till de som uppgett sin e-postadress)

Föreläsningen är kostnadsfri

Arrangör är: Ålands intresseförening för psykisk hälsa Reseda rf

Doktorand Gunnel Andersson håller en föreläsning på Åland om boendestöd
fredagen den 8.10.2021

Lite om Gunnel: fil.dr i socialt arbete och tidigare
forskningsledare vid Södertörns forskning och
utveckling och med en lång gedigen erfarenhet av
boendestöd
Att prata och att göra
Typiskt för boendestöd är att stödet kommuniceras
både genom göromål och samtal, genom att prata och
att göra. Därtill kommer själva sällskapet av
boendestödjaren. Själva ”görandet” inkluderar ofta
vardagens praktikaliteter: sysslor i anslutning till
hemmet och stöd i kontakter med det omgivande
samhället. Det kan också röra sig om mer utåtriktade
aktiviteter som en promenad eller ett cafébesök. Det
karaktäristiska för samtalet är spännvidden. Boendestödsamtalen löper från det
vardagliga småpratet till samtal om komplexa och svåra problem. Det lättsamma
vardagspratet blandas med problem och bekymmer, stort och smått om vartannat.
Föreläsningen hålls på Ålands hälso- och sjukvårds konferenscenter Doktorsvägen 1,
fredagen den 8 oktober kl. 09.00 till eftermiddagen
Anmälningar sker på tel. 018-22360 eller reception@handicampen.ax. Sista anmälningsdag
är 5 oktober kl. 15.00. Uppge din e-postadress ifall du vill delta digitalt (länk skickas till de
som uppgett sin e-postadress)
Föreläsningen är kostnadsfri

Arrangör är: Ålands intresseförening för psykisk hälsa Reseda rf

