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Anmäl dig redan idag!
www.expomedica.se

–  V I  U T B I L D A R  V Å R D S V E R I G E !

        En ny

 inbjudan 

        frå
n

22 oktober kl: 09.00–16.00 Registrering från kl: 08.30

Målgrupp: 

Tid:        

Plats:        Grillska huset, Stortorget 3, Stockholm

Kursdagen vänder sig till alla som arbetar med personer som på grund av sjukdom, 
psykisk störning, ålderdomssvaghet eller annat liknande förhållande behöver hjälp med 
att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. 

2495 kr exkl. moms  
För- och eftermiddagsfika, lunch, samt kursintyg ingår.Pris:        

Enklast anmäler du dig på 
www.expomedica.se!

Många personer med olika former av sjukdomar, psykisk 
störning eller liknande har ställföreträdare, dels i formen av 
god man eller förvaltare, dels i formen av personligt ombud 
eller fullmaktshavare. Dessa stödpersoner är i många fall 
mycket viktiga för den som behöver hjälp med att bevaka 
sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. I 
dagens samhälle finns långtgående rättigheter till stöd i 
form av olika slag av insatser från det allmänna, men det är 
inte säkert att dessa rättigheter verkligen kommer alla som 
behöver till godo. 

En anledning till att så inte är fallet är att vissa personer 
saknar förmåga att veta varifrån och hur hjälpen ska kunna 
fås. I dessa fall kan hjälp från en ställföreträdare i många fall 
vara avgörande för personens livskvalitet. I vilka situationer 
som de olika ställföreträdarrollerna kan aktualiseras, vad 
som ingår i deras uppdrag och vilka befogenheter dessa 
har, råder det i praktiken ofta osäkerhet om. 

Inom ramen för denna kursdag reder jur. dr och socionom 
Therése Fridström Montoya från Uppsala universitet - som 
bland annat har skrivit en avhandling om sociala rättigheter 
och ställföreträdarskap - ut följande frågor:

- Under vilka förutsättningar ska/kan legalt 
ställföreträdarskap i formen av godman- eller förvaltarskap 
anordnas?

- Vad skiljer dessa två uppdrag åt och vad är deras syfte?

- Vad ingår respektive ingår inte i uppdraget för en god man 
eller förvaltare?

- Vad skiljer god man och förvaltare från andra former 
av ställföreträdarskap såsom personligt ombud, 
framtidsfullmaktshavare eller avtalsfullmaktshavare?

Kursdagen vänder sig till alla som arbetar med 
personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, 
ålderdomssvaghet eller annat liknande förhållande behöver 
hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller 
sörja för sin person.

F Ö R E L Ä S A R E  U N D E R  DAG E N

STÄLLFÖRETRÄDARSKAP FÖR VUXNA -  
VAD, VARFÖR, FÖR VEM OCH HUR?

Therése Fridström Montoya, jur. dr och socionom 



 
Inom ramen för denna kursdag 
reder jur. dr och socionom Therése 
Fridström Montoya från Uppsala 
universitet - som bland annat har 
skrivit en avhandling om sociala 
rättigheter och ställföreträdarskap - 
ut följande frågor:
- Under vilka förutsättningar ska/
kan legalt ställföreträdarskap 
i formen av godman- eller 
förvaltarskap anordnas?
- Vad skiljer dessa två uppdrag åt 
och vad är deras syfte?
- Vad ingår respektive ingår inte 
i uppdraget för en god man eller 
förvaltare?
- Vad skiljer god man och 
förvaltare från andra former 
av ställföreträdarskap 
såsom personligt ombud, 
framtidsfullmaktshavare eller 
avtalsfullmaktshavare?

08.30–09.00 Registrering

09.00 – 10.15 Föreläsning

10.15–10.45 Förmiddagsfika

10.45–12.00 Föreläsning

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.15 Föreläsning

14.15–15.00 Eftermiddagsfika

15.00–16.00 Föreläsning

16.00 Dagen avslutas, kursintyg 
delas ut 
      

P R O G R A M  F Ö R  D A G E N      

     KURS:        STÄLLFÖRETRÄDARSKAP FÖR VUXNA - VAD, VARFÖR, FÖR VEM OCH HUR?

TID: 22 oktober, kl: 09.00–16.00 
Registrering från kl: 08.30
PLATS: Grillska huset, Stortorget 3, 
Stockholm 
 
PRIS: 2495 kr exkl. moms, för- och 
eftermiddagsfika, lunch samt kursintyg
MÅLGRUPP: Kursdagen vänder sig till 
alla som arbetar med personer som på 
grund av sjukdom, psykisk störning, 
ålderdomssvaghet eller annat liknande 
förhållande behöver hjälp med att 
bevaka sin rätt, förvalta sin egendom 
eller sörja för sin person.



Namn, deltagare 1 (Kontaktperson)

Titel/yrke

E-post

Företag/organisation

Postnummer             Ort

Kontaktperson/beställare

Företag/organisation

Postnummer             Ort

Ev. kostnadsställe/inköpsnummer

Adress

Organisationsnummer

E-post

Adress

Organisationsnummer

Fakturareferens

Namn, deltagare 2

Titel/yrke

E-post

FAKTURERINGSADRESS (OM ANNAN ÄN OVANSTÅENDE)

DELTAGARUPPGIFTER                                                         

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? 
KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. 
Arrangören organiserar utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i 
enlighet med vederbörandes personliga medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behan-
dling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar själv för sitt kursinnehåll. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid 
otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så påkallar.

Specialkost eller övrig information

FEM ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Tel: 08- 23 73 10 
Post: Expo Medica, Västmannagatan 15, 111 24, Stockholm

Expo Medica skickar information om 
nya kurser via e-post. 
Kryssa i rutan om du vill ha denna service.

I KURSAVGIFTEN INGÅR: Lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika och kursintyg. 

Ja tack! Jag anmäler mig till: Ställföreträdarskap för vuxna - vad, varför, för vem och hur?
Grillska huset, Stortorget 3, Stockholm kl 09.00–16.00.  
Registrering från 08.30. 

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Kursavgift: 2495 kr per person exkl moms. 

Enklast anmäler du dig på www.expomedica.se!


