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Föräldrar med erfarenhet av barn med

11 MAJ

funktionsnedsättning och
migrationsprocessen i Sverige.

Migrationens
utmaningar

Tid och plats

Om bemötande och föräldraskap i vår tid.

habilitering, sjukvård, socialtjänst,

En orolig omvärld har gjort att allt fler familjer har sökt sig till Sverige för att starta
om och på nytt skapa sig en fungerande vardag. Vi är många som möter dem i vårt
arbete. Vad har man gått igenom för att komma hit? Eller kanske framförallt vad går

Torsdag 11 maj 2017, kl. 8.30–16.00
Drottning Silvias Hörsal, Ågrenska,
Lilla Amundön, Hovås, Göteborg.

Målgrupp
Du som i ditt yrke träffar familjer, t.ex. inom
hälsocentraler, barnavårdscentraler, skola
eller liknande.

Anmälan
Senast den tisdag 2 maj 2017, anmälan är

man igenom när man har kommit till Sverige? Oavsett varifrån man kommer är en

bindande. Kostnad 1275 kr exkl. moms.

förenande faktor för dessa familjer att de har erfarenhet av migrationsprocessen.

Lunch samt för- och eftermiddagskaffe

Vad behöver vi som möter dem veta, vilken kunskap kan vara till hjälp och nytta för
de och oss? Hur kan vi som möter de relativt nyanlända familjerna vara bästa stöd –
vilken kunskap behöver vi ha, hur har andra gjort?

ingår.
Anmäl dig via vår hemsida:
www.agrenska.se

Med denna konferensdag vill vi förmedla kunskap om migrationsprocessen och dess

Frågor

konsekvenser för familjer i allmänhet och familjer med barn med

Maria Björkqvist, utbildningskoordinator,
maria.bjorkqvist@agrenska.se,
031-750 91 20.

funktionsnedsättning i synnerhet. Vi vill skildra migrationsprocessen ur ett
historiskt, juridiskt och personligt/individuellt perspektiv. Vi vill bidra till förståelse
för människors situation och skapa förutsättningar för ett gott bemötande.

Ingela Markenstrand, administratör,
ingela.markenstrand@agrenska.se,
031-750 91 71.

Konferens
Program
08.00

Registrering, kaffe/te serveras

08.30

Inledning
Cecilia Stocks, Socionom, Ågrenska
Maria Björkqvist, Utbildningskoordinator, Ågrenska

09.00

Familjen idag - migrationen över tid.
Henry Ascher, Universitetslektor, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Överläkare, Angereds Närsjukhus och Flyktingbarnteamet, Göteborg

10.30

Paus med kaffe

11.00

Ny i landet - vägen genom den svenska migrationsprocessen
Tomas Fridh, Advokat, Fridh Advokatbyrå, Göteborg

12.15

Lunch

13.15

Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning – utmaningar och
erfarenheter av stödsystemet.
Malin Broberg, Professor, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

14.30

Paus med kaffe

15.00

Vardagen i skarpare konturer
En inblick i en familjs vardag med barn med sällsynt diagnos och erfarenhet av
migration.
Samtal under ledning av Cecilia Stocks.

15.45

Sammanfattning och summering av dagen
Cecilia Stocks och Maria Björkqvist

16.00

Tack för idag!

Med reservation för ändringar.

