
Familjeterapiföreningen Norr bjuder in till 

FÖRELÄSNING OM 

SKAM  
Med Lena Lillieroth, leg. Psykolog 

Lena Lillieroth är leg. psykolog och har 
arbetat många år inom yrket. Under de 
senaste åren har hon kommit att intressera 
sig för fenomenet skam och de följder som 
oadresserad skam kan få i utrednings- och 
behandlingssammanhang. Lena har varit 
verksam inom rättspsykiatri, psykiatri och 
beroendevård. Särskilt har hon intresserat 
sig för hur utredningsarbete kan göras till 
terapeutisk process. Därutöver har Lena 

erfarenhet av psykologiska behandlingsinsatser inom 
beroendevård, PDT, MBT, ADHD-grupper samt EMDR. 

 

Dagen är indelad i två delar:  

Del ett avhandlar frågan vad skam är. Hur och varför utvecklas 
skam? Vad är skillnaden mellan hälsosam och patologisk skam? 
Skammens utseende – hur ser, låter och beter sig en person i 
skam? Hur gör vi människor för att hantera skamreaktioner? Skam i 
familjen.  

 

Del två av föreläsningen handlar om skam i utrednings- och 
behandlingssituationer. Hur gör vi när skam hos klient lägger sig i 
vägen för fortsatt terapeutiskt arbete? Hur handskas vi 
professionella med vår egen skam i behandlings/utredningsarbete? 

 

Det blir också inslag med praktisk övning/diskussion. 

 

Målgrupp är personer verksamma inom hälso- och sjukvård, 
psykiatri, beroendepsykiatri, socialtjänst, skola med mera, både 
inom offentlig och privat sektor, och som möter barn/unga och 
vuxna i rådgivning, behandling, terapi och i utredning samt andra 
intresserade. 

 

Familjeterapiföreningen Norr www.sfft.se  

 

                                        

När?                              

17/9 2019                       

KL 09.30 – 15.00  

Lena börjar föreläsa 

kl. 10.00                       

____ 

Var? 

Frälsningsarmén i 

Umeå             

Kungsgatan 47 B 

____ 

Kostnad: 600 kr för 

medlemmar                                  

950 kr för övriga                               

(Det kostar 350 kr att bli 

medlem, om du blir medlem 

nu gäller det även för 2020)      

____ 

Fika på för- och eftermiddag 

ingår. Lunch står man för 

själv, enkel lunch kan köpas 

på plats 

____ 

Anmälan senast 31 augusti 
till: 
ulricaholmbom@gmail.com 

anmälan=inbetald avgift på 
pg 4089635-9 

Kom ihåg att skriva 
avsändare! 

 
 

http://www.sfft.se/

