
   SAVE THE DATE! 
 
 

 

 

 

Vänner,  

 

BLF:s delförening Barn som far illa bjuder in till utbildningstillfälle och 

lunch till lunch konferens med övernattning den 5-6 september 2019! 

Alla behövs och är varmt välkomna!! 
 

Tanken med att ses under en lite längre tid än vanligt är att vi ska hinna ha djupare 

samtal om våra mest aktuella frågor och komma vidare med planeringen. Vi får 

möjlighet till trevlig samvaro och avkoppling och söker oss åter till Sätra Bruk, en 

vacker gammal herrgård i norra Skaraborg. Stiftelsen Allmänna Barnhuset, en 

välkänd aktör som bl a arbetar med kunskapsspridning kring socialt utsatta barn och 

som även är ägare av Sätra Bruk, har erbjudit oss ett bra pris på vistelsen. Det betyder 

att arbetsgivaren får betala resan, arbetstid samt en kostnad på 2500kr där det senare 

kan faktureras. På Sätra bor vi bekvämt och vackert, får väldigt god mat och kan även 

koppla av med promenader eller bastubad med efterföljande dopp i ån som rinner 

förbi.  

 

Vi får besök av chefen för Barnafrid, nationellt kunskapscenter kring våld mot barn, 

och räknar med givande diskussioner kring hur vi kan hjälpas åt i det fortsatta arbetet. 

Preliminärt program innehåller: 

 Fallbaserade diskussioner – case-based learning 

 Presentation av nationellt kunskapscenter Barnafrid och diskussion kring barn- 

och ungdomsmedicin – hur gör Barnskyddsteam och Barnahus mest nytta och 

hur kan Barnafrid stötta detta? 

 Barnahus i Sverige – hur ser det ut och vad är barnmedicins roll i nuläget? 

 Internationell utblick och nyheter  

 Presentation av förslag till målbeskrivning/checklista kring barn som far illa 

ST-utbildning Barn- och ungdomsmedicin  

 

Vi kommer också att passa på att hålla årsmöte – var med och påverka! 

Möjlighet finns till hämtning vid närliggande tågstation Töreboda – vi återkommer 

med information.  

 

Först till kvar gäller och vi är tacksamma för intresseanmälan så snart som möjligt 

men definitiv anmälan senast den 10 augusti till peter.wide@regionostergotland.se 

 

Styrelsen genom 

 

Peter Wide, Linköping 

 

Länk till Sätra Bruks hemsida 

mailto:peter.wide@regionostergotland.se
http://www.satrabruk.se/

