
 

Dalarnas nätverk för psykisk hälsa och Psykiatrins utvecklingsenhet inbjuder till en 
temadag med Arnhild Lauveng samt de olika organisationerna som ingår i nätverket. 
Arnhild Lauveng är specialist i klinisk samhällspsykologi och arbetar för närvarande 
som doktorand på FoU-avdelningen för psykiatrisk vård vid Akershus 
universitetssjukhus. Hon är en uppskattad föreläsare och har fått flera pris i den 
egenskapen, bland annat priset för främjande av yttrandefrihet inom psykiatrisk 
vård. Hon är också en omtyckt författare. Böckerna ”Imorgon var jag alltid ett lejon” 
(2009) och ”Onyttig som en ros” (2010) finns översatta till svenska.

Arnhild fick diagnosen schizofreni när hon var sjutton år och lades in på psykiatrisk 
akutavdelning.
I tio års tid var hon patient inom psykiatrin. Hon blev frisk och utbildade sig till 
psykolog.

Temadagen består också av seminarier med några av organisationerna som ingår i 
Dalarnas nätverk för psykisk hälsa. På plats finns representanter för 
Ångestsyndromsällskapet (ÅSS), Föräldraföreningen mot narkotika (FMN), 
Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar (IFS Dalarna), 
Riksförbundet Attention, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), 
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES), Dalarnas 
Brukarförening, samt Svenska kyrkan. De ger, i mindre grupper, ett brukar- och 
anhörigperspektiv på hur framtidens psykiatri borde fungera, och informerar 
samtidigt om respektive organisations verksamhet i Dalarna.

Målgrupp: Anställda inom Landstinget Dalarna och länets kommuner som arbetar för 
och med människor med psykisk sjukdom och psykisk funktions-
nedsättning, samt intresseorganisationer och andra intresserade.

Plats: Folkets hus, Säter

Datum: 20 november 2012, klockan 09.00 – 16.00

Kursavgift: 250 kr inklusive för- och eftermiddagsfika, lunch (exklusive moms)

Anmälan: Skickas senast den 6 november  2012 till: 

Psykiatrins utvecklingsenhet, Box 350, 783 27 SÄTER, fax: 0225–494546

Välkommen med din anmälan!

Postadress Besöksadress E-post       Telefon Telefax
Box 350 Jönshyttevägen 6, plan 3 erika.sundqvist@ltdalarna.se       0225 – 49 45 40 0225-49 45 46
783 27  SÄTER Skönviksområdet              

 

Dalarnas nätverk för psykisk hälsa

”Att växa som människa”
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A N M Ä L A N

till 

”Att växa som människa”

20 november 2012

            Särskild kost ________________________
                                (t.ex.: Vegetarisk, ej fisk)

Namn ______________________________________________________

Befattning __________________________________________________

Arbetsplats _________________________________________________

Arbetsadress ________________________________________________

Postnr ____________________Ort ______________________________

Arb.tfn _____________________Arb.fax _________________________

E-postadress ________________________________________________

Faktureringsadress ___________________________________________

(Gäller anställda inom Landstinget Dalarna)

Kurskostnaderna debiteras kostnadsställe ____________________________

Sista anmälningsdag 6 november, 2012

Psykiatrins Utvecklingsenhet, Box 350, 783 27 SÄTER, faxnr 0225-49 45 46

erika.sundqvist@ltdalarna.se 
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