
Nationell konferens 
om hemmasittare 

Välkomna till en interaktiv konferens med intressanta 

föreläsningar där de senaste rönen inom skolfrånvarofor-

skning & kliniskt arbete presenteras & diskuteras. Lång-

varig och omfattande skolfrånvaro riskerar att leda till ett 

livslångt utanförskap som innebär både personligt lidande 

och stora kostnader för samhället. Konferensen samlar 

ledande namn och verksamheter inom området samt 

beslutsfattare, experter och myndigheter med syftet att 

belysa frågan och bjuda in till diskussion. Huvudteman är 

elever med europsykiatriska diagnoser & elever med ett 

problematiskt spelande och hur vi kan hjälpa dem till en 

fungerande skolgång.  

ÄMNEN UNDER KONFERENSEN:

• Elever i behov av särskilt stöd - att anpassa efter 

elever med bland annat neuropsykiatriska diagnoser, 

AST och ADHD. 

• Samverkan konkreta tips på hur vi får alla inblandade 

att dra åt samma håll och hur kommuner kan arbeta 

på övergripande nivå för att minska skolfrånvaron.

• Bemötande - vikten av att skapa en god allians med, 

och mellan, elev, föräldrar och skolpersonal samt hur 

man som professionell kan använda verktyg för detta.

• Problematiskt spelande – hur bidrar spelande till 

hemmasittande? Hur kan vi arbeta med detta? 

• Kartläggning -presentation av metoder och verktyg 

för att på ett heltäckande och bra sätt genomföra 

kartläggning.

• Behandlingsfasen - från förståelse till förändring, om 

hur vi med utgångspunkt i kartläggningen kan hjälpa 

barn och familjer till förändring. Magelungens Hem-

masittarprogram visar goda behandlingsresultat.

PROGRAM 11 OKTOBER:

• 9.00-9.30 Registrering och välkomna. Peter Friberg

• 9.30-10.00 Konferensen startar

• 10.00-12.00 (15 min paus) Styrkor och utmaningar 

kring behandling av hemmasittare. Föreläsare: David 

Heyne. 

• 12.00-13.15 Lunch

• 13.15-14.30 Skolfaktorer relaterade till hemmasittande. 

Föreläsare: Trude Havik.

• 14.30-15.00 Fika

• 15.00-16.00 Datorspel-beroende eller intresse? 

Föreläsare: Peter Friberg

• 16.00-17.00 Frågestund med David Heyne

FÖRELÄSARE I URVAL: 

David Heyne är världsledande forskare och kliniker inom 

området school refusual. Han är professor i psykologi och 

har doktorerat inom klinisk barnpsykologi. Han kommer 

att tala bl.a annat om styrkor och utmaningar kring 

behandling av hemmasittare. 

Trude Havik, som tar upp ”Skolfaktorer relaterade till hem-

masittande”, är doktor i specialpedagogik. Här får vi ta del 

av en infallsvinkel som ofta glöms bort i den elevcentrerade 

dialogen kring hemmasittare, skolans roll & skolfaktorer. 

Peter Friberg kommer föreläsa om ”Vikten av rätt 

bemötande” och är leg. psykolog & utbildningsansvarig på 

Akademi Magelungen. Peter kommer i den här föreläsnin-

gen belysa bemötandets betydelse för att nå framgång i 

behandlingsarbetet. 

Malin Khoso, leg. psykolog & leg. psykoterapeut har tidigare 

arbetat på BUP ́s specialistenhet för neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Malin tar upp de anpassningar 

man behöver göra för att möta de barn som har neuropsy-

kiatriska diagnoser. 

PROGRAM 12 OKTOBER:

• 9.00-10.00 Anpassningar för att möta barn med 

neuropsykiatriska diagnoser. Föreläsare: Malin Khoso. 

• 10.00-10.15 Frågestund

• 10.15-10.45 Paus

• 10.45-11.45 Nätverksarbete-mobilisera alla krafter kring 

eleven. Föreläsare: Erik Koskinen

• 11.45-13.00 Lunch

• 13.00-14.15 Kartläggning och viktiga komponenter i be-

• handling. Föreläsare: Ia Sundberg-Lax & Robert Palmér.

• 14.15-14.30 Fika

• 14.30-15.15 Två föräldrars erfarenheter. Föreläsare: Maria & 

Christian Persman

• 15.15-15.30 Diskussion, avslut

ANMÄL DIG HÄR!

VART?
Nalen, Regeringsgatan 74 

Stockholm

NÄR? 
Torsdag 11 okt Kl. 9-17 

Fredag 12 okt 9-15.30

Kontakt: robert.palmer@magelungen.com eller

peter.friberg@magelungen.com

https://magelungen.com/akademi/typ/konferenser/nationell-konferens-om-hemmasittare-stockholm/

