TRE FÖRELÄSNINGAR
1. Värdegrundens människor
Allas lika värde – det dyr(bar)aste vi har
Två alternativa titlar för ett likartat innehåll, i en tid där ”allas lika värde” lyfts, kanske mer än
någonsin, och där varje myndighet måste ha en tydligt formulerad värdegrund, som man
också arbetar med. Men verkligheten bjuder på motstånd med ekonomiska begränsningar
stress, subjektiva erfarenheter och – oftast outtalade – värderingar. Hur långt kan ”alla” vara
ALLA? Hur förankras värdegrunden i den levande vardagens verklighet? Hur tar vi vara på
det dyr(bar)aste vi har?
2. Anhörigkompetens – vad är det?
För bara några årtionden sedan ansågs anhöriga inte själva klara av vården av sina barn med
”sinnesslöhet”, rörelsehinder och andra komplikationer. Idag finns en generation av
anhöriga som vet att det går, vars kompetens att vårda överträffat alla förväntningar.
Anhörigkompetensen har visat sig vara en av samhällets starkaste resurser – hur tar vi vara
på den utan att den slits ut? Samspelet med samhällets insatser är viktigt – hur skapas ett
förtroende? Anhörigkompetens – vad är det?
3. Det barn vi fick
Den personliga berättelsen som bygger på boken med samma namn, att få ett oväntat barn,
att ta sig igenom krisen, att växa upp tillsammans, att kunna och få lov att släppa taget.
Berättelsen stannar då och då av i en sång eller en dikt ur Från änglavärlden.

Tid: 60-90 minuter.
Möjlighet finns till uppföljning med frågor och reflektion, eller en kombination där program 1
eller 2 efter en paus får en stillsammare avslutning med delar ur program 3.
Utrustning: Kanon för bild och ljud, samt headset eller annan mikrofon.
Åsa Hagberg, författare och föreläsare, bosatt i Förslöv, NV Skåne.
Förutom att själv vara anhörig har hon bakom sig en bred arbetslivserfarenhet inom både
vård och omsorg, diakonalt arbete, samt undervisning och drama, allt för att ge
föreläsningarna sitt levande och verklighetsförankrade tilltal.

Åsa Hagberg
Föreläsning: 3.600 kr
författare och föreläsare
Konferens: 5.500 kr
0431-451661, 070-527 43 97
Moms och resa tillkommer
www.asahagberg.se
+ ev omkostnader (ex logi)
asahagbe@gmail.com
https://www.facebook.com/abchagberg/?ref=bookmarks

