
Inbjudan 
Kurs 14-301 

Seminariedag 

”Att möta och förstå personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar som påverkats av sexualbrott” 

Seminariedagen riktar sig till: politiker, personal på boende med särskild service, 

daglig verksamhet, assistansföretag och kooperativ, personal inom socialtjänst, sjukvård, skola, 

polis och åklagare, enhetschefer och personal inom LSS-verksamhet, gode män, förvaltare m.fl. 
 

 

Margareta Nordeman 
Legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk sexologi, vårdlärare och utbildad i 
kroppsorienterad psykoterapi. Hon har mångårig erfarenhet av utbildning, hand-
ledning/konsultation, sex och samlevnadsrådgivning och psykoterapi. Hon har 
också lång erfarenhet av psykoterapi med personer med utvecklingsstörning och 
en sexuell problematik. I 20 år hade hon en samlevnadsspalt i tidningen Land. 

 
 

DATUM/TID Onsdagen den 12 februari 2014, kl 08.30-15.15 

PLATS AF Borgen, Lilla Salen, Sandgatan 2, Lund 

PROGRAM 

08.30 - 09.00 Kaffe och registrering. 

09.00 - 10.00 Inledning. 

10.00 - 10.15 Bensträckare 

10.15 - 12.00 Föreläsning av Margareta Nordeman. 

12.00 - 13.00 Lunch. 

13.00 - 14.00  forts föreläsning 

14.00 - 14.30  Puss-projektet, Eslövs kommun berättar om sin verksamhet. 

14.30 - 15.00 Eftermiddagskaffe och diskussion i samtalsgrupper. 

15.00 - 15.15 Summering av dagen. 

15.15 Avslutning. 
 
KURSAVGIFT 200 kr inkl. fm-kaffe, lunch och em-kaffe. Faktureras i efterhand. 

UPPLYSNINGAR lämnas av Sofia Aronson, Brottsofferjouren Mellersta Skåne, 
 telefon 046-32 32 98 eller info@mskane.boj.se 

ANMÄLAN på bif. anmälningsblankett senast den 4 februari 2014 eller direkt via 
 SVs hemsida www.sv.se/skane  (Kurser och arrangemang). 

Anmälan är bindande, vid utebliven närvaro debiteras full avgift! 

BEKRÄFTELSE skickas till anmälda deltagare vecka 6. 

Antalet platser är begränsat – först till kvarn…! 

Välkommen med Din anmälan! 
 

Seminariedagen anordnas av  

”Rådgivningsgruppen i Mellersta Skåne kring utvecklingsstörning och övergrepp” 

i samarbete med Brottsofferjouren Mellersta Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan (SV). 



Om referens-/ID-nummer eller dylikt 
tillämpas skall detta anges vid anmälan. 
Det är upp till kunden att själv ta reda på 

vilket ref.-/ID-nr eller dylikt som ska 
belastas. Om ref./ID-nr. saknas innebär 

detta extraarbete för oss och kostnaden för 
detta kommer att faktureras. 

 
Anmälan 

Kurs 14-301 

Seminariedag 

”Att möta och förstå personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar som påverkats av sexualbrott”. 

12 februari 2014, AF Borgen, Lilla Salen, Sandgatan 2, Lund 
 
Namn:  _____________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________  
 
 ___________________________________________________  
 
Arbetsställe:  ________________________________________________________________  
 
Adress:  ____________________________________________________________________  

(hit skickas bekräftelsen) 
 
Postnummer:  _______________________________________________________________  
 
Postadress:  _________________________________________________________________  
 
Telefon, dagtid:  _____________________________________________________________  
 
Mobiltelefon:________________________________________________________________  
 
E-postadress: _______________________________________________________________  
 
Övrigt (t.ex. specialkost):  ______________________________________________________  
 
 
Faktureringsadress: __________________________________________________________  
(om annan än ovan) 
 ___________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
Ev. ID eller ref.nr:  ___________________________________________________________  
 
Avbokning: 
Om du får förhinder att delta ber vi dig meddela oss 

snarast på tel 046-10 26 60 eller e-post: 
christina.persson@sv.se. 

Om återbud lämnas senare än tre dagar före seminarie- 

dagen debiteras 75% av avgiften. Om återbud inte lämnas 
debiteras hela avgiften.  

(Observera möjligheten att någon annan tar din plats). 

 
Anmälan skall vara SVs regionförbund i Skåne tillhanda senast den 4 februari 2014 under adress:  
Studieförbundet Vuxenskolan, Regionförbundet i Skåne, Fabriksgatan 2 F, 222 35 LUND. 

 
2014-01-14/Cn 

Om du önskar anmäla fler 
personer, uppge namn på 
samtliga! 


