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DATUM   Fredagen den 6 maj 2022

TID   Kl 9.00– 12.15 

PLATS    Digitalt/Soldäck, Företagens hus, Munktellstorget 2, Eskilstuna

MÅLGRUPP  Chefer, utvecklare, kvalitetssamordnare, stödpedagoger och angränsande 
   professioner inom u  örarverksamheter som är intresserade.   

INNEHÅLL
Suicid/suicidförsök i fysisk miljö avseende målgruppen personer med funk  onsnedsä  ning   
Anna-Lena Andersson,socionom, Med.Dr, Na  onellt Centrum för Suicidforskning och preven  on.

Socialstyrelsens rapport (2021) visar på a   medarbetares kompetens behöver höjas kring funk-
 onsnedsä  ningar och alterna  v och komple  erande kommunika  on. 

Pedagogiskt förhållnings- och arbetssä   (PFA) innebär a   utgå från varje persons färdigheter och 
svårigheter, för a   skapa förutsä  ningar för en  llvaro där personens färdigheter används och 
svårigheter kompenseras. Anders Lindström och Carl-Mikael Feldt (Eskilstuna kommun) berä  ar 
om PFA och ger exempel på vad arbetssä  et innebär. Dragningen följs av en diskussion. 
>Läs mer om PFA, pedgogiskt förhållningssä   – Eskilstuna kommun

Under dagen tar vi även upp vad som är på gång na  onellt kring kompetensfrågor u  från SKR:s 
funk  onshindernätverk där Marie Wallin (FoUiS) representerar Sörmland. 

ANMÄLAN
Träff en är kostnadsfri. Fysiska platser är slut, anmäl dig för en digital plats senast den 25/4  
>formuläret på www.fou.sormland.se 

KONTAKTPERSON
Marie Wallin, FoU i Sörmland, 073- 950 14 89, marie.wallin@fou.sormland.se

https://www.fou.sormland.se/anmalningsformularen/2022/220506-traffar-for-erfarenhetsutbyte-funktionshinder-utforare-pfa/
https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/hallbar-stad/pfa-pedagogiskt-forhallnings--och-arbetssatt
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Träff  för erfarenhetsutbyte den 6 maj
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Suicidpreven  on och PFA 
9.00  Välkommen!

9.05 Suicid/suicidförsök i fysisk miljö avseende målgruppen 
  personer med funk  onsnedsä  ning 
  Anna-Lena Andersson,socionom, Med.Dr, Na  onellt Centrum för   
  Suicidforskning och preven  on.

9.35  Diskussion i smågrupper: 

• Upplever ni a   suicidpreven  on u  från fysisk miljö fi nns med  i tän-
ket vid planering av grupp- och servicebostäder? 

• Hur arbetar ni med suicidpreven  on för målgruppen i 
dagsläget och vad behöver ni för stöd? 

9.50  Gemensam diskussion u  från gruppdiskussionerna 

10.10  Fika 

10.30  Pedagogiskt förhållnings- och arbetssä   (PFA) 
  – presenta  on och diskussion. 

 Anders Lindström och Carl-Mikael Feldt (Eskilstuna kommun) 

12.15  Avslutning


