
Nordisk Nätverkskonferens 2022
Socialförvaltningen Centrum

Konstnär: Britt Selander

Nordisk  
Nätverkskonferens
1–3 september 2022 Göteborg
Tema: Delaktighet

goteborg.se

http://www.goteborg.se


2 2

Välkommen!
Nordisk Nätverkskonferens, den 10:e i ordningen arrangeras 
denna gång av Socialförvaltningen i Göteborg. Konferensen 
är en mötesplats för alla oss med nätverksperspektivet 
som grund i vårt arbete. Temat för 2022 års konferens 
är Delaktighet. Struktur- och processorienterade 
nätverksmöten kommer att stå i fokus. 

Konferensen vänder sig till yrkesverksamma i Norden 
men är även öppen för deltagare från andra delar 
av världen. Vi kommer bland annat att gästas av 
Nora Bateson, grundaren av Bateson Institute, USA och 
Johannes Herwig-Lemp, Professor Systemic Social Work 
Universitet i Merseburg, Tyskland.

Under tre dagar kommer vi varva föreläsningar i storgrupp 
med workshops i mindre grupper, där vi delar aktuella 
kunskaper och erfarenheter om nätverksinriktat arbete.

I anslutning till konferensen kommer det att finnas 
en utställning där offentlig verksamhet och idéburen 
verksamhet kommer att presentera sitt arbete. Meddela 
om ni har önskemål att ställa ut material.

Vi ses 1–3 september på Dalheimers Hus, 
Slottsskogsgatan 12, Majorna i Göteborg! 

1 september torsdag

Registrering
Kl. 12.30

Konferensen öppnar
Kl. 13

Warm Data Lab 
Kl. 14

Introduktion till metoden Warm Data Lab följt 
av en gemensam workshop. Paus med fika 
ingår i passet.

Nora Bateson, Bateson Institute USA.

Äppeldoft 
Kl. 16

En poetisk och musikalisk resa från andra 
världskriget till idag.

Janne Larsson, poet och f.d nätverksledare 
och Magnus Ekman, körledare

Mingel 
Kl. 17

2 september fredag

Inledning 
Kl. 9

Föreläsning
Kl. 9.30

Samforskande samtal
Ett försök att bli bättre på det vi gör genom 
att lära av dem vi möter i ett utforskande och 
reflekterande samtal. 

Björn Holmberg, socionom, legitimerad psyko-
terapeut, psykoterapihandledare/utbildare

Paus
Kl. 10.30

Workshop 1
Kl. 11

a) Relationell Välfärd 
Nätverksmöten – och sen då?

Relationell Välfärd, ett mindset som förutsätter 
delaktighet. 

Hilde Rikter Svendsen och Lars Ljungman 
GCK Göteborgs Centrum för  
Kompetensutveckling 

b) ”Det här med barnen” 
Att göra barnet delaktigt i nätverksprocessen, 
från bebis till tonåring. 

Zara Gatu, Lisa Andersson, Jesper Krosness, 
Maria Troeng Nätverkslaget Farsta

c) Livets träd – narrativ metod för 
kartläggning av och samtal kring 
nätverk, resurser, mening och framtid 
Torbjörn Vennström, Upplands Väsby  
Nätverkslag

d) Hur kan vi skapa goda 
nätverksmöten mellan människor 
inom ramen för SIP-arbetet? 
Samtal och erfarenhetsutbyte. 

Pär Thunström och Jan Magnusson,  
Mölndals Nätverkslag

e) Sociala nätverk, droger och 
exitprocesser
Vilken roll spelar familj, partner och vänner för 
hur exitprocessen utvecklas, och vad kan ett 
relationsorienterat perspektiv tillföra den  
professionella hjälpen? 

Anette Skårner, socionom, professor i  
Socialt arbete, Göteborgs Universitet

Lunch
Kl. 12.30
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Föreläsning
13.30

Humans, Rights and US  
– Systemic Can Also Political
The systemic approach with its theories, 
methods and attitudes provides not only ways 
how to work with clients. It offers strategies 
ways how to encounter political dissenters as 
well in a useful manner.

Johannes Herwig-Lemp, Professor Systemic 
Social Work Universitet i Merseburg Tyskland.

Föreläsningen hålls på engelska

Paus
Kl. 14.30

Workshop 2
Kl. 15

a) Delaktighet i vår praktik,  
Familjevårdsstiftelsen 
Familjevårdsstiftelsen delar med sig av sitt 
unika arbetssätt i ett familjehemssammanhang 
där delaktighet är den röda tråden. I alla upp-
drag ingår ett arbete med biologiska nätverket. 

Annika Dahlin och Bo Rundberg,  
Familjevårdsstiftelsen i Göteborg. 

b) ”Hur kan det bli så fel kring ett 
barn, ungdom eller vuxen trots att 
alla har gjort så rätt?”
Om mellanrum, samarbete, engagemang, 
gränsöverskridande och behovet av nätverks-
ledare i 2020 talets välfärdssystem. 

Maria Moody Källberg och Barbro Tenerz  
Nätverkskompaniet Mälardalen 

c) Nettverksarbeid i et organisasjons- 
perspektiv
Trondheim kommune laget i 2018 en barne-
vernstrategi med store ambisjoner om å imple-
mentere  nettverksmetodikkens tankesett og 
verdigrunnlag i hele kommunens arbeid med 
barn, unge og familier i sårbare livssituasjoner.

Jørn Are Aune, avdelningsleder,  
omsorgsenheten Ggartnerhaugen.

d) SIP som framgångsrikt verktyg inom 
Barn- och elevhälsa utifrån förskolan och 
skolans perspektiv 
Åsa Davidsson, Magnus Eklund,  
Maria Bergens, Maria Björk.  
Järfälla Barn- och elevhälsas SIP-team. 

e) Nätverksmötesledare i 
Säkerhetsplan 
Förtjänster med oberoende mötesledare och  
processledare i Säkerhetsplaner.  

Ida Ingesten, Nadja Gürsoy, Natasha Anderlund 
Nätverkslaget Familjestödsenheten Rinkeby- 
Kista stadsdelsförvaltning i Stockholm stad

Återsamling och avslutning av dagen
Kl. 16.30

Konferensmiddag
Kl. 18.30

3 september lördag

Inledning
Kl. 9

Workshop 3
Kl. 9:30

a) Nätverksmetoden i medborgardialog 
i komplexa samhällsfrågor
Om hur människor kan göras delaktiga på 
riktigt!

Ingrid Persson, Susanna Nolin, Ulrika Stöök,  
Liv Utan Våld, Göteborgs stad 

b) A Variety of Thoughtful Answers 
to Thoughtless Comments
How can we respond, when we are suddenly 
confronted with racist, sexist, anti-Semitic or 
homophobe comments and remarks? Using 
our systemic expertise, we will find a myriad 
of ways how to react.

Johannes Herwig-Lemp, Professor Systemic 
Social Work Universitet i Merseburg Tyskland.

Workshopen hålls på engelska 

c) One size doesn´t fit all! 
Att skynda långsamt med en fördjupad  
förberedelseprocess. 

Maria Moody Källberg och Barbro Tenerz  
Nätverkskompaniet Mälardalen 

d) Erfarenheter från en digital 
nätverkspraktik
Praktiska lärdomar, teoretiska reflektioner, etis-
ka överväganden och utvecklande av metoder.

Erik Hjort Norrköpings Nätverkslag.

e) Föräldrars separation, hela 
nätverkets angelägenhet 
Familjerådslag för att stärka förändrings- 
potentialen i behandlingsarbete med föräldrar 
i konflikt.

Sandra McGinn, Patric Eriksson, 
Sara Bautista Fredriksson, Helene Carlsson,  
Samtalsmottagningen Botkyrka 

Paus
Kl. 11

Föreläsning
Kl. 11.30

Nätverksboken igen! 
Ett samtida rop om ökad tillit mellan personli-
ga och professionella nätverk. Bokens författa-
re berättar och reflekterar om bokens bidrag i 
en form som kan liknas vid en vattentrappa till 
vilken deltagarna bjuds in, där samtalen flödar 
och berikas av reflektioner i de olika grupper-
na. 

Johan Wallmark, Gunnar Forsberg med flera

Avlutning med gemensam lunch
Kl. 13

Tillbakablick på dagarna, reflektion och 
blicken mot nästkommande  
Nordiska Nätverkskonferens 2025!

Konferensen avslutas
Kl. 15 

Tack för den här gången! Ses 2025 i        ?



Kontakt och 
anmälan
Anmäl dig här senast 15 maj  
Anmälan är bindande. Begränsat antal platser

Konferensavgift 2 450 kr exklusive moms  
Lunch fredag och lördag samt fika under hela 
konferensen ingår

Konferensmiddag fredag kväll 450 kr

Claes Johansson  
Konferenssamordnare 

Susanne Wiklund 
Millaray Rubilar Pastenes 
Susanna Nolin 
Ingrid Persson 
Conny Gustafsson 
Anna Lindgren 
Cristy Vilhelmsson

E-post: nordisk.natverkskonferens.2022@ 
socialcentrum.goteborg.se
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