
IFS Skåne i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan och 

Scandic Triangeln inbjuder till 
Medlemshelg! 

 
Efter mer än två års uppehåll är det äntligen 
dags för veckoslutskursen igen! 

 
Samtliga medlemmar i IFS/IFP Skåne 
inbjuds att delta. 

 
 
 
Datum: Fredag 16 september kl 13.30 - söndag 18 september 2022, 
 kl 15.30. 
 
Plats: Scandic Triangeln, Triangeln 2, Malmö 
 
Målgrupp: Medlemmar i IFS/IFP-föreningarna i Skåne. 
 Max 25 deltagare! 
 
Kursansvariga Per Torell, IFS Skåne, 
 Sigbrit Emilson, IFS Skåne 

Christina Persson, Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund 
i Skåne. 

 
Kostnad: Veckoslutskursen är kostnadsfri! 
 
Anmälan: Görs enklast via denna länk senast 15 augusti 2022! 

Det går även bra att anmäla via bifogad anmälningsblankett. 
 
Bekräftelse: Skickas/mejlas i god tid före Medlemshelgen. 
 
Vid frågor: Kontakta Christina Persson, Studieförbundet Vuxenskolans 
 regionförbund i Skåne, tel 046-10 26 60 eller via mejl till: 
 christina.persson@sv.se  (semester 7 juli-10 augusti) eller 
 kontakta din förening. 
 
 
 

Antalet platser är begränsade – först till kvarn… 
 
 
 

Varmt välkommen att anmäla Dig! 
 

 
Arrangörer: 

IFS Skåne i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan 
och Scandic Triangeln, Malmö. 

 
 

 
 

 
 

Program  

https://simplesignup.se/private_event/194683/065bde7300
mailto:christina.persson@sv.se


 
 
Fredag 16 september 
13.30 - 14.00 Registrering och kaffe. 
 
14.00 - 15.30 ACT-teamet från Vuxenpsykiatrimottagningen Psykos i Malmö. 
 Presenterar sin verksamhet. 
 
15.30 - 18.30 Vad gör en Peer Support? 
 Maria Samuelsson med alla sina strängar på sin lyra.  
 Börjar med DÅ fortsätter med NU och avslutar i glädjens hus i humorns 
 tecken. 
 
19.00 Gemensam middag 
 
 
Lördag 17 september 
10.00 - 12.00 Existentiell hälsa. 
 Ing-Marie Wieselgren, psykiatiker, Nationell samordnare för psykiatrifrågor 

vid SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Medverkar via länk. 
 
12.00 - 13.00 Lunch 
 
13.00 - 15.00 ”Tänk om taket fick lyfta i vinden” 
 - ett antologiprojekt på en vuxen psykiatrisk mottagning. 
 Att skriva sin berättelse kan vara ett läkande led i återhämtningsprocessen. 
 Mikaela Javinger, initiativtagare till projektet och Alex Engholm, som är en 

av antologiförfattarna, berättar om idén till hur den färdiga boken kom till. 
 
15.00-16.45 Vad tycker Du själv? 
(inkl fika) Vi tar hjälp av en modul i Schizofreniförbundets Prospectprogram och 
 samtalar om psykisk ohälsa/sjukdom. 
 Samtalsledare är vår ordförande Per Torell. 
 
19.00 Gemensam middag 
 
 
Söndag 18 september 
09.30 - 12.00 Enkät om bemötande. 

Stefan Wallerek, ordförande för RSMH-Skåne, redogör för enkäten om 
bemötandet på psykiatriska akutmottagningar i Skåne, 2021-2022. 
Tillsammans med Per Torell, Ordförande IFS-Skåne tas frågan upp, 
hur vi Vill bli bemötta? 

 
12.00-13.00 Lunch 
 
13.00-15.30 Vad gör en fritidsutvecklare? 
(inkl. fika) Jessica Hultzén, arbetar i Simrishamns kommun inom LSS och berättar om 

ovanstående och att man t.ex. kan göra en konstutställning. 
Kommer tillsammans med två av konstnärerna. 

 
15.30 Utvärdering och avslutning. 
 
 
 
Under dagarna tar vi korta pauser för att sträcka på oss! 
 
  



 

 Jag samtycker till att SV Skåne (org.nr 842000-2555) har rätt att spara mina personuppgifter 
nedan. Personuppgiftsbehandlingen kommer att ske i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR 
samt kompletterande nationell lagstiftning och utföras med mitt samtycke som rättslig grund för 
behandlingen. Jag kan när som helst kontakta SV Skåne för att återkalla mitt samtycke till 
personuppgiftsbehandlingen. 
 
 

Anmälan 
Kurs: Medlemshelg 

Datum: Fredag 16 september kl 14.00 –  
  söndag 18 september 2022 kl 15.30 

Plats: Scandic Triangeln, Malmö 
 
*) obligatorisk uppgift 
 
Namn: *  ________________________________________________  
 
Personnummer: *  ________________________________________________  
 
Adress: *  ________________________________________________  
 
Postadress: *  ________________________________________________  
 
Telefon/mobil: *  ________________________________________________  
 
E-postadress:  ________________________________________________  
 
Specialkost:  ________________________________________________  
 
 
Logi: * Dubbelrum  (   ) Enkelrum  (   ) Ej logi  (   ) 
 
 
Önskar dela rum med: _______________________________________________ 
 
 
Anmälan skall vara Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne tillhanda 
senast 15 augusti 2022. 
 
Adress: 
Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne 
Starvägen 19 
227 32 LUND 
 
 
AVBOKNING 
Om Du får förhinder ber vi Dig meddela oss detta snarast (för att ge någon annan möjlighet 
att delta) på tel 046-10 26 60 eller e-post: christina.persson@sv.se  
 
 
 
 
220704/Cn 
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