
 

 

 

 

 
INBJUDAN TILL KONFERENS 

25 SEPTEMBER 2020 KL. 10-16 

KONFERENS FÖR STÖDPERSONER, KONTAKTPERSONER OCH GODE MÄN 
Civil Rights Defenders (CRD) och Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) 

anordnar en konferens för stödpersoner, kontaktpersoner och gode män för att ta reda 

på hur de ser på sin roll och uppdraget samt vilken typ av stöd de önskar. 

Vi välkomnar stödpersoner och kontaktpersoner med aktuellt uppdrag och personer 

som nyligen haft ett sådant frivilliguppdrag. Vi välkomnar även gode män som har 

uppdrag för personer inom tvångsvård. Det finns ett begränsat antal platser så passa 

på att anmäla dig redan nu via länken nedan. Deltagare på plats bjuds under dagen på 

lunch och fika.  

OM KONFERENSEN 

Intagna som vårdas inom tvångsvård i Sverige har i olika utsträckning tillgång till 

stödjande aktörer under eller efter tvångsvårdstiden, såsom stödperson och 

kontaktpersoner. Dessa aktörer kan bidra med viktigt stöd för den enskilde som 

befinner sig inom vården. Att stödja en medmänniska i en utsatt situation ger ofta 

mycket tillbaka men kan samtidigt vara känslomässigt krävande.  

Att vara stödperson eller kontaktperson är ett ensamt uppdrag och det finns lite 

kunskap om vilka behov uppdragstagarna har av löpande stöd, utbildning och 

erfarenhetsutbyte. Civil Rights Defenders (CRD) och Riksförbundet frivilliga 

samhällsarbetare (RFS) önskar därför kartlägga dessa behov för att ta reda på hur 

stödpersoner och kontaktpersoner ser på sin roll samt vilken typ av stöd de önskar. 

Under konferensen kommer deltagarna ges möjlighet att gemensamt diskutera synen 

på sin roll som stödjande aktör, kring uppdraget och vilken typ av stöd de själva 

efterfrågar för att utföra sina uppdrag väl. Det kan exempelvis handla om 

utbildningsmaterial, digitala eller fysiska erfarenhetsutbyten eller föreläsningar. 

Slutsatserna från konferensen är viktiga för att se hur våra verksamheter kan svara 

mot de behoven och för att ta reda på hur stöd och utbildning kan utvecklas och 

förbättras i förhållande till enskildas behov.  

Var: I Stockholm med plats för 10 externa deltagare. För övriga deltagare är det möjligt 

att medverka digitalt. Länk mailas ut till anmälda deltagare. Beroende 

på Covid situationen i september kan konferensen i dess helhet komma att hållas 

digitalt.  

När: fredag 25 september, kl 10-16  

Anmälan: senast 24 augusti via den här länken. Vid frågor, kontakta 

natalia.durkalec@civilrightsdefenders.org.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rg-NRnfqhUKtjcfgSgkMJKPNIlAlGANBtMTVQJ26EjNUOEdRNEZUQ1NPWlg4QUlQR0g0QkZNVjVMNCQlQCN0PWcu
mailto:natalia.durkalec@civilrightsdefenders.org


  

 

 

 

Mer information och program för dagen kommer att skickas ut 1–2 veckor före 

konferensen.  

OM ARRANGÖRERNA 

Civil Rights Defenders (CRD) är en global människorättsorganisation. Tillsammans 

med expertorganisationer inom funktionsrättsrörelsen bedriver Civil Rights Defenders 

i Sverige ett arbete för att sätta fokus på mänskliga rättigheter inom svensk tvångsvård. 

Arbetet har erhållit medel från Allmänna Arvsfonden och syftar till att stärka enskildas 

mänskliga rättigheter, men även att se över möjligheterna att stärka samverkan med 

stödjande aktörer, däribland stödpersoner och kontaktpersoner, som är viktiga för den 

enskilde som befinner sig inom vården.  

Inom arbetet har CRD även erhållit medel från Allmänna Arvsfonden för att kartlägga 

den utbildning, fortbildning och material som stödpersoner kan få, som kommer att 

presenteras under konferensen. Motsvarande kartläggning har även påbörjats vad 

gäller övriga stödjande aktörer.   

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, organiserar personer med 

lagreglerade frivilliguppdrag, bland andra stödperson (LPT, LRV och 

smittskyddslagen), kontaktperson (SoL och LSS) och god man. RFS har fått 

statsbidrag från folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för att arbeta att utveckla 

stödet till stödpersoner och kontaktpersoner. Det kan tex handla om att utveckla 

studiematerial för stödpersoner, bidra till ytor för erfarenhetsutbyte, utveckla 

verksamheten för stödpersoner och kontaktpersoner i våra lokalföreningar samt 

utveckla studiematerial och utbildningar för de som har ett frivilliguppdrag. 
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