posom Kris- och
Beredskapskonferens
p o s o m

– ur ett kunskapsvinnande perspektiv

Konferens i Karlstad 7 oktober 2013
CONGRES S
C U L TU R E
CENTRE

Svåra händelser påverkar våra liv. Varje dag.
Tsunamivågen i Asien. En misshandel på din gata i
stan. Massakern på Utöya eller en bilkrock. Varje dag
råkar vår värld ut för små och stora händelser som
skakar om vår vardag och berör oss människor väldigt djupt. Såklart förödande. Men, det hjälper oss
att ta vara på nya erfarenheter. Inom den moderna
neurovetenskapen om vår hjärna har det skett stora
framsteg, som har lärt oss mer om hur vi kan bemöta
personer som råkat ut för trauman.

För att dela med oss av denna nya kunskap, välkomnar
vi dig till en nationell heldagskonferens, som riktar
sig till alla som arbetar med, eller har intresse av
människor som drabbats av svåra livssituationer
Tack vare ett unikt samarbete mellan arrangörer
och flera samarbetspartners, kan vi erbjuda en
konferens med lägsta möjliga deltagaravgift.
Dessutom bjuder vi på ett startfält av högsta klass.
Anmäl dig redan idag!

p r 0 g r a m
08.40 – 10.00

10.25 – 11.25

11.30 – 12.30

är dagen
intressant
för mig?

välkommen hit!

12.30–13.30 	Lunch

Landshövding Kenneth Johansson

före och efter – oslo 22 juli

Jan-Erik Nilsen, specialist i anestesi
Tina Gaarder, specialist i traumakirurgi
• prehospitala erfarenheter från
insatser i Oslo och Utöya samt
Ullevåls sjukhus 22 juli
• vad har vi lärt oss och står vi bättre
rustade nu om det skulle ske igen?

13.30 – 14.30

att möta barn i kris

14.55 -15.50

Kyrkans roll vid kriser

15.50 – 16.50

intern krishantering

sömn och stress i samspel

Torbjörn Åkerstedt, professor i		
beteendefysiologi
• betydelsen av rätt sömn och hur
inverkar stress på sömn och tvärtom?
• vad säger den moderna neurovetenskapen om konsekvenserna av störd
sömn och ökat stresspåslag beroende
på yttre faktorer?

modern neurovetenskap idag

Christina Fischler, leg psykolog, 		
neuropsykolog
• hur har den moderna neuroveten
skapen förändrat synen på hur vi
möter/bemöter människor som råkat
ut för svåra händelser?
• bästa tillgängliga kunskap vad gäller
trauma år 2013

foto: Maria obed

08.30 – 08.40

måndag 7 oktober

Atle Dyregrov leg psykolog,
specialist i klinisk psykologi, fil. Dr
• ny kunskap om barn i kris – inkluderat
erfarenheter från terrorn 22 juli

Olav Dag Hauge, domprost
• kyrkans roll och erfarenheter vid
händelsen i Oslo 22 juli
• de existentiella frågornas roll vid
olyckor och katastrofer

Jens Schollin, universitetsrektor
Erik Nilsson, säkerhetschef
• när krisen kommer – på riktigt!
• att möta medarbetare i kris –
erfarenheter av krisarbete vid
Örebro Universitet.

Moderator
j oac h i m g usta fsson

Kommunikations- och samverkanschef, Karlstads universitet.

Dagens konferens riktar sig alla som arbetar med eller intresserar sig för människor som råkat ut
för svåra händelser. Exempelvis personal inom hälso- och sjukvård, PKL-grupper, Posomgrupper,
personal inom skolväsendet, socialtjänsten, räddningstjänsten, polis, ambulans, kriminalvård,
universitet, högskolor, handläggare och tjänstemän inom Länsstyrelsen samt övriga myndigheter,
kyrkliga samfund, frivilligorganisationer, brukarorganisationer och krisgrupper.

Vi landar i Karlstad 7 oktober
för att göra samhällsnyttiga
insatser tillsammans med
arrangörer och övriga partners.

SA A

Scandinavian AirAmbulance

b o n u s

föreläsare

seminarier

söndag 6 oktober 16.00-17.50
Befinner du dig i Karlstad redan kvällen innan
konferensen? Passa på att gå på våra bonusseminarier och få ännu mer kunskap och
inspiration. Seminarierna är kostnadsfria och
antalet platser är begränsade.
Barn och olycksfall med trauma mot huvudet

Ingrid Emanuelson, docent i pediatrik
Annelie Sandin, förbundsjurist Personskadeförbundet RTP
• hur farligt är det med våld mot barns huvud – vad säger
den moderna neurovetenskapen 2013?
• varför får barn och ungdomar alltför sällan den
ersättning som berättigas av olika försäkringar? Hur
kan föräldrar, blåljuspersonal och sjukvård agera för att
möjliggöra en bättre skadereglering?

Ja n-Eri k Ni lsen specialist i anestesi
Narkosläkare på anestesikliniken vid Oslo universitets
sjukhus och chef för Nakos, det nationella kompetens
centret för prehospital akutmedicin i Norge.
Han är också aktiv som läkare i ambulans- och luft
ambulanstjänsten där han haft flera ledande befattningar.
Jan-Erik deltar även i ett nationellt utryckningsteam som
bistår norska invånare i utlandet vid olyckor och katastrofer.
Under många år har han deltagit i flera projekt gällande
vetenskaplig och organisatorisk utveckling av prehospitala
akutmedicinska insatser och i flera utrednings- och utvecklingsprojekt, bland annat de akutmedicinska insatserna i
Oslo och Utöya den 22 juli 2011.

Ledarskap

Claes Lind, leg psykolog, leg psykoterapeut
Stefan Holm, fd. elitidrottare
• varför skall jag som hjälpare tänka personligt ledarskap
när jag möter personer som råkat för svåra händelser?
• mot högre höjder!

Våld i nära relationer

Maria Scheffer Lindgren, jurist, genusvetare och fil. Dr
i Folkhälsovetenskap
Sabina Gomez Jansson, kvinnofridshandläggare
Kristinehamns kommun
• våld i nära relationer i teorin
• våld i nära relationer i praktiken

Luftburen sjukvård och
samarbete mellan Sverige - Norge

Pål Madsen, rådgivande läkare
Luftambulanstjänsten i Norge
Andreas Hjert, flygchef Scandinavian Air Ambulance
• gränslös dirigering och samverkan för en bättre
akutsjukvård
• en ambulanshelikopters möjligheter och 
begränsningar samt flygoperativa värderingar

Ti na Ga a rder specialist i traumakirurgi
Gastrokirurg och ledare för avdelning för traumatologi vid
Oslo universitetssjukhus Ullevål, Norges största traumacenter.
Efter att ha byggt upp och varit ledare för avdelningen
sedan starten 2005, och via arbete i USA och Sydafrika, har
hon flerårig traumakirurgisk erfarenhet.
Tina utvecklar traumatologi, i traumakirurgisk utbildning
nationellt och internationellt, samt utformning och implementering av traumasystem i Norge. Hon var dessutom med
och ledde traumacenterinsatsen efter 22 juli.

Mer information om talare, seminarier,
lokaler och anmälan finns på vår hemsida
www.sensus.se/beredskapskonferens
Begränsat antal platser, så anmäl dig i tid!

Scandic bjuder alla sina övernattande gäster på en matnyttig
buffé inkl ett glas dryck under kvällen med start kl 18.00.

Jens Sc h o li n

universitetsrektor

Tor bjö rn Åk er st edt professor i beteendefysiologi

Atle Dy reg r ov leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, fil. Dr

Professor vid instutitionen för klinisk neurovetenskap vid
Karolinska Institutet samt föreståndare för Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet.
Torbjörn leder också en forskningsgrupp som fokuserar
på stress, sömn och återhämtning. Framförallt om s ömnens
roll i trötthetsregleringen. Det ingår också preventiva
insatser som exempelvis stresshantering, sömnrådgivning
och vakenhetshöjande åtgärder.
Torbjörns forskningsområden är huvudsakligen sömnreglering, stress och sömn, sömnkvalitet, arbetstider och
hälsa, sömnighet och säkerhet samt sömnighetens natur.

Psykolog, fil. Dr och verksamhetsledare vid Senter for
Krisepsykologi i Bergen.
Atle har under hela sin karriär arbetat med barn, unga
och familjer som har upplevt dödsfall. Dessutom har han
arbetat vid många olyckor och katastrofer både i och
utanför Norge, senast vid händelsen i Oslo 22 juli.
Han har skrivit en rad böcker, flera om barn och sorg,
samt olika bokkapitel och en rad vetenskapliga artiklar inom
kris- och sorgområdet.

Ch r isti na F i schler leg psykolog, neuropsykolog

Ol av Dag Haug e domprost

Som neuropsykolog vid Karolinska Institutet i Stockholm,
undervisar Christina både studenter och ykesgrupper inom
neurovetenskap, kris, sorg och samtalsmetodik. Hon deltar
också i projektarbete vid centrum för klinisk utbildning (CKU).
Tidigare arbetade hon främst inom rehabilitering med
svårt hjärnskadade patienter och deras anhöriga.
Utöver arbetet på KI driver Christina en egen verksamhet
för behandling utifrån KBT, EMDR och utbildning.

Som domprost i Oslo och ledare för verksamheten vid Oslo
domkyrka i 14 år, har Olav upplevt stora utmaningar för kyrkan,
både i glädje och sorg.
Han ledde arbetet inför Kronprinsbröllopet i augusti 2001
och har stått i spetsen för kyrkans möten med katastrofer som 11
september, flygolyckan vid Linate-flygplatsen i Milano, tsunamin
på annandagen och nu senast vid terroraktionen 22 juli.
Olav har erfarenhet som präst i Luftförsvaret, fältpräst i
UNIFIL, Libanon och som överste och fältprost i Norge. Han har
också varit generalsekreterare i Den norske kirkes presteforening.

erik nilsso n

säkerhetschef

Jens Scholin är rektor vid Örebro Universitet. Erik Nilsson är
säkerhetschef, också han vid Örebro Universitet.
Vid krissituationer är rektor och säkerhetschefen två framstående aktörer i universitetets centrala krisledning. Det gör dem
till ett självklart team som lär sig av varandras erfarenheter. Jens
Scholin är professor i pediatrik och Erik Nilsson är samhällsvetare.

i n f o

bra att veta

Deltagaravgift 995:- (inkl. lunch samt för- och eftermiddagskaffe)

Miniseminariet på söndagen är en kostnadsfri förmån för dig som konferensdeltagare,
men är helt fristående från den ordinarie konferensen.

Boende/resa Scandic Winn i Karlstad och SJ erbjuder kraftiga subventioner på boende samt

resa till och från Karlstad. Dessutom bjuder Scandic alla övernattande gäster på en kvällsbuffé
samt måltidsdryck på söndagen. Boka rum hos Scandic på 054-776 47 13, eller via
e-post karlstadwinn@scandichotels.com
Enkelrum 1 095:- Dubbelrum 1 340:- (670:-/person del i dubbelrum) Priset inkluderar moms,
kvällsbuffé med måltidsdryck samt Scandics stora frukostbuffé. Uppge Posom2013 när du bokar.

SJ erbjuder 30% rabatt i både 1:a och 2:a klass (återbetalningsbar biljett, ej nattåg). 
Bokning kan göras via SJ eller din resebyrå, uppge kampanjkod Posom2013 vid bokning.
Bokning via SJ 0771-757575 eller 0771-757555 (om du har avtal med SJ). Bokning kan även göras
direkt på www.sj.se glöm ej att ange kampanjkod. Bokning för resa i oktober är möjligt fr o m 27/2
Information uppdateras på www.sensus.se/beredskapskonferens

Anmälan

Telefon 054-13 71 07, 054-22 15 42 eller via hemsidan www.sensus.se/bereskapskonferens

Upplysningar Peter Linhard projektledare 0709-48 28 00
Margaretha Jonasson projektsamordnare 0703-32 55 33

!

tips

Från bara 1665 kr får du delta på konferensen med övernattning
och v älsmakande kvälls- och frukostbuffé.

Missa inte att du kan följa konferensen via vår Facebooksida, Posom Kris- och Beredskaps
konferensen eller på hemsidan www.sensus.se/beredskapskonferens
Arra ngör er

sa m a rbetspartner s
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