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

I verksamheter som skola, vård, omsorg 
och olika former av behandling sker 
dagligen möten med barn, unga och vuxna 
som i vissa fall saknar specifik diagnos men 
som har bekymmer med problemskapande 
och utmanande beteende.

Situationer som kan uppstå i dessa möten 
innebär en påfrestning för alla berörda. För att 
hantera det har förhållningssättet lågaffektivt 
bemötande blivit en vanligt förekommande 
metod.
   Lågaffektivt bemötande ingår i den standard 
som Socialstyrelsen rekommenderar för LSS-
verksamheter. Det fokuserar på personalens 
bemötande av personen och inte på själva 
beteendet. Metoden går ut på att undvika att 
bidra till en ökad konfliktnivå. Genom att 
personalen reglerar sina egna affekter kan de 
sänka stressnivån hos motparten och därmed 
undvika utmanande beteenden. Metoden 

tillämpas i huvudsak i mötet med personer som 
har särskilda behov/ökade sårbarhet, men har 
även visat sig användbar vid bemötande av 
personer som saknar diagnos.
   Att anpassa bemötandet efter individens 
känsloläge kräver att personalen är lyhörd inför 
personens känslouttryck och vad de betyder. För 
att lyckas med införandet av metoden krävs 
därför konkreta verktyg som fungerar för perso-
nalen i verksamhetens dagliga arbete.

Dagen kommer ha följande innehåll:
• Grunderna i lågaffektivt bemötande
• Bakgrund
• Vad är/är inte lågaffektivt bemötande?
• Laglighet & lämplighet
• Vår syn på människan
• Ansvarsprincipen
• Kontrollprincipen
• Affektsmitta
• Avledningar
• Kravanpassning
• Arbete med människor som har ökande 

sårbarheter och utmanande beteende
• Hantera, utvärdera & förändra
• Affektregleringsmodellen
• Hur och när gör vi vad?
• Om konsten att göra rätt saker vid rätt tillfälle

Ni kommer även få konkreta verktyg i hur vi 
omsätter lågaffektivt bemötande i det dagliga 
arbetet.

Plats & datum: centrala Malmö 30 mars, 
centrala Helsingborg 3 april 2020

Tid: 09.00–16.00

Pris: 2 800 kronor exkl moms. 

Föreläsare: Jeanette Johansson-Ånmark har 30 års 
erfarenhet av socialt arbete i olika former, bland 
annat med personer som har ökade sårbarheter och 
stresskänslighet. Hon har arbetat inom kommunal 
socialtjänst med förändringsarbete och förebyggan-
de arbete runt barn, unga och deras familjer. 
Jeanette har även flera års erfarenhet av privat vård 
och omsorg där hon har startat upp och drivit 
HVB-hem, skola och LSS-verksamheter. 

I kursavgiften ingår: för- och eftermiddags kaffe, 
lunch och kursdokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Anmäl dig idag på 

www.expomedica.se

!

E N  N Y  K U R S  F R Å N  E X P O  M E D I C A

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE
i skolans värld
Malmö 30 mars   Helsingborg 3 april 2020

Målgrupp: lärare, lärarassistenter, resurspersonal, 
specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och 
andra speciellt intresserade.



Jag anmäler mig till: Lågaffektivt bemötande i skolans värld I KURSAVGIFTEN INGÅR: för- och 
eftermiddags kaffe, lunch och kurs- 
dokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Alla priser är exklusive moms.
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FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Tel: 08- 23 73 10 
Post: Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Enklast anmäler du dig 
på www.expomedica.se!

Centrala Malmö 30 mars 2020, 2 800 kronor exkl moms. 

Centrala Helsingborg 3 april, 2 800 kronor exkl moms. 

Avsändare: 
Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö

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 behandling 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. Expo Medica sparar dina 
kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.expomedica.se. Du kan när som helst kontakta oss för 
att bli struken ur vårt register. Arrangören reservarar sig för eventuella fel i denna kursinformation.


