
 

 

Välkommen  

till myndighetsgemensamma halvdagskonferenser som en 

fortsättning av tidigare KUR-projekt. 

 

Konferenserna vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samt Region 

Skåne, som i sin yrkesutövning träffar personer med främst psykisk problematik och 

funktionsnedsättning och som samverkar/samarbetar med representanter för de andra 

verksamheterna.  

Målet med konferenserna, är att utveckla det verksamhetsöverskridande samarbetet, som 

behövs kring personerna samt bidra till en ökad gemensam kunskap.  

 

Konferenserna ses som en serie, vilket innebär att man anmäler sig till samtliga 

konferenstillfällen. 

 

Datum: tisdagen den 10 oktober 2017                                                                                         

tisdagen den 7 november 2017 och                                                                                             

tisdagen den 28 november 2017. 

Plats: Yllan, Videllsgatan 6 i Kristianstad. 

 

Anmälan: görs via e-post till    annica.nilsson@sfsno.se                                                             

senast fredagen den 8 september 2017. 

 

Deltagande är kostnadsfritt. Frukost ingår. 

 

 

 

mailto:annica.nilsson@sfsno.se


Program: 

 

Den 10 oktober 2017. Tema: opioidberoende. 

Annica Rhodin, överläkare vid Smärtcentrum och Beroendepsykiatri vid Akademiska 

sjukhuset i Uppsala kommer att föreläsa om opioidberoende, behandling av patienter med 

detta beroende och hur olika läkemedel påverkar varandra. Vilka faktorer påverkar vid en 

beroendeproblematik? Vad innebär egentligen självmedicinering? Hur kan aktuella preparat 

påverka en persons förmågor, är några av frågorna som dagens föreläsning behandlar. Annica 

Rhodin har varit med i arbetet med att utforma nya riktlinjer för behandling av långvarig 

smärta för Läkemedelsverket. De nya riktlinjerna publicerades i maj 2017.     

 

Den 7 november 2017. Tema: självskadebeteende. 

Sofie Westling, med dr, överläkare, Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri, Lunds 

universitet, VO vuxenpsykiatri, Region Skåne, Lund föreläser om självskadebeteende. 

Självskadebeteende är vanligt förekommande såväl i befolkningen som bland psykiatrins 

patienter och förekommer vid flertalet psykiatriska diagnoser och har oftast en 

känsloreglerande funktion. Vid självskadebeteende sker troligen överdiagnostik av 

personlighetssyndrom, framförallt av borderlinetyp. Hur behandlas självskadebeteende? Hur 

bemöter man bäst personer som är drabbade av detta och vad bör vi i våra arbeten tänka på?  

 

Den 28 november 2017. Tema: tjänstelogik. 

Johan Quist, ekonomie doktor och universitetslektor vid Centrum för tjänsteforskning, 

Karlstads universitet, är vid sidan om sin forskning flitigt anlitad som föreläsare och rådgivare 

i utredningar om offentlig förvaltning. På dagens föreläsning, kommer vi att få veta hur den 

svenska offentliga sektorn kan bli ännu bättre, relevantare och ändamålsenligare. Skillnaden 

är stor jämfört med den varulogik, som i hög grad hittills präglat den offentliga förvaltningen. 

Vet vi vad tjänstelogik är? Eller funktionsegoism? Om inte, får vi svaren på dagens 

föreläsning.   

 

En bonusföreläsning med ytterligare en spännande gäst planeras. I skrivande stund är 

dock detaljerna inte klara. Håll därför utkik efter föreläsningstillfälle 4, som kommer att 

bjudas in och anmälas till separat.  

 

 

 
  


