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08.00 Registrering och morgonkaffe. OBS! Ingen smörgås serveras till morgonkaffet!  

09.00 Allmän information om dagen.  

 

09.15* Hjärnan på gott och ont (Åke Pålshammar) Vad vet vi om hjärnans roll vid beteenden och känslor, minnen 

och tankar, utveckling och personlighet? Vad händer när något inte fungerar? Vad vet vi om hjärnan vid depression och 

utbrändhet, minnes- och uppmärksamhetsproblem, vid åldersrelaterade störningar och demenssjukdomar, typ Alzheimer? 

 

10.15 Förmiddagskaffe inkl. smörgås och besök hos utställare.  

 

11.00* Psykos- ett sånt vackert namn på nåt så fruktansvärt - Ett unikt inifrånperspektiv på psykos 
(Anneli Jäderholm) Anneli beskriver att hon alltid upplever en tid av sömnlöshet innan hon glider in i en psykotisk 

verklighet. Det blir som ett drömtillstånd där dag och natt byter sida. 

På något plan är galenskapen logisk och även om hon där och då inte kan kommunicera verbalt så finns det många 

symboler runt omkring henne som den som vill förstå kan söka ta del utav. 

Hon pratar om en thriller där hon själv är huvudrollsinnehavare men också om att hon har svårt med perceptionen, att 

hennes sinnen lurar henne. Det som förr kallades sinnessjukdom.  

För att orka stå ut med allt det hemska tar hon till det magiska tänkandet där vad som helst kan hända. På ett plan kan man 

se det som att hon har fastnat i de "högre" regionerna av sig själv ” i en mediation. Hur ska du som vill hjälpa henne få 

henne att ”trilla ned” tillbaka till sig själv? 

Många personal som hon mött i föreläsningssammanhang har frågat om man inte kan säga att hon som är psykotisk pratar 

med krypterade budskap och det tycker hon stämmer väldigt väl.  

Det värsta är dock att hennes medvetande förändrar sig, sjukdomen är som i brutna delar. 

Det gör det svårt för henne att hjälpa sig själv i allt det här. 

Men en sak är säker – Alla har psykos om natten! 

Utöver att beskriva sin psykotiska verklighet kommer Anneli att dela med sig av sin friska sida och visa på delar utav det 

fantastiska liv hon lever mellan sina psykoser!  

12.15 LUNCH  

13.15* Kommunikation är ingen lyxfråga, utan är helt avgörande i vår arbetsmiljö och 

arbetskvalitet. (Gillis Herlitz)  Fungerar inte kommunikationen och relationerna på jobbet mår personalen inte bra. För 

att kunna hjälpa andra krävs därför att människor funnit en balans, harmoni och lycka i livet. Det kan exempelvis vara 

utifrån kardinaldygderna; tro, hopp, kärlek, mod, rättvisa, självinsikt och vishet, menar Gillis på. Han förklarar vidare att vi 

inte har någon aning om vad andra människor bär med sig. Därför bör vi se människan i varje situation och inte tilldela 

etiketter. Etiketter skapar kategorier och utifrån dessa skapar vi kollektiva lösningar, vilket inte kommer fungera på alla. 

Genom etikettering förlorar människor en del av sin identitet, vilket är just kärnan i att möta andra. Människans självbild 

skapas och byggs upp i interaktion med andra och där har vi alla ett ansvar. Makt och ansvar går hand i hand. Människan vi 

möter inte får användas som medel utan ska alltid vara målet, där äkthet ska vara bakomliggande allt vi säger. 

14.15 Eftermiddagskaffe och besök hos utställare.  

14.45 Gillis Herlitz fortsätter...  

15.45 Utvärdering av dagen och avslut.  
* Med reservation för ändring i talarordning 


