
 
 

 PROGRAM SEMINARIER FAMILJEHEM/HVB – Sundsvall  

 
08.00 Registrering och morgonkaffe. OBS! Ingen smörgås serveras till morgonkaffet!  
 
09.00 Allmän information om dagen.  
 
09.15* Möta människor med rättshaveristiskt beteende (Andreas Svensson)  
Den finns en grupp människor som är svåra att gå till mötes och att uppnå ett fungerande 
samarbete med. I vardagligt tal kallar vi det för ”rättshaverism”. Ett rättshaveristiskt beteende 
kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och 
telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet 
och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Föreläsningen handlar om 
rättshaveristiskt beteende inom socialtjänst; ex vid orosanmälan och placering av barn och unga.  
 
10.15 Förmiddagskaffe inkl. smörgås och besök hos utställare.  
 
11.00* Att utsättas för andras utsatthet- och konsten att bevara sig själv! (Göran Larsson) 
Arbetsidentitet och prestationsbaserad självkänsla gör ibland att vi går utöver vad vi egentligen 
orkar och hinner. Vad gör vi när vi löper risk att nötas ner av våra dagliga åtaganden? 
Föreläsningen vill visa på vägar att bevara sig själv för den som möter människor i kris och andra 
svåra situationer.  
 
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 


