
 
 

 

  

 

 

 
Samordningsförbundet i Södertälje, Ängsgatan 1A, 151 34 Södertälje 

Samordningsförbundet i Södertälje skapar förutsättningar för ett självständigt och jämställt liv, öppnar upp och håller samman 

gränsöverskridande samverkan med utgångspunkten från en helhetssyn på individens behov.  

 

 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 

 

  
Välkommen på webbinarium den 22 september! 

 

Tema: Arbete och återhämtning för unga vuxna med psykisk 
ohälsa utifrån aktuell forskning! 

Varför integrera arbetsrehabilitering med psykiatri för unga vuxna med psykisk ohälsa?  

På webbinariet presenteras forskning kring arbete och återhämtning för unga vuxna med psykisk 

ohälsa. Fokus blir främst på nyligen publicerad forskning kring hur integrerad psykiatrisk 

behandling och arbetsinriktade insatser påverkar unga vuxna. Även forskning gällande vad som 

händer när unga vuxna utvecklar arbetsidentitet och studentidentitet. Webbinariet avslutas med 

tillfälle att ställa frågor till föreläsaren. 

Läs den nyligen publicerade forskningsartikeln här: http://dx.doi.org/10.1002/nop2.560 

Medverkande: Ulrika Liljeholm, utvecklingsledare på Enheten för Arbetsrehabilitering i Södertälje 

kommun. Ulrika forskar om rehabilitering för unga vuxna med psykisk ohälsa med fokus på arbete, 

studier och återhämtning vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. 

Datum:  22 september 2020 

Tid: kl. 14.00-15.30 Vi testar tekniken från kl. 13.45 så välkommen på digital fikastund 

Plats: Zoom-länk som skickas via e-post till anmälda inför webbinariet. 

Anmälan: Via vår hemsida →  senast den 21 september!  

Vi använder Zoom. Du får en möteslänk via e-post innan webbinariet. Du kan antingen öppna 
möteslänken i webbläsare (Chrome, Firefox, dock ej Internet Explorer) eller via Zoom-appen som 
du laddar ned gratis. För dig som inte kan öppna Zoom-länk i webbläsare eller installera Zoom-
appen på jobbdatorn rekommenderar vi att du använder, om möjligt, privat dator, Ipad eller 
telefon. 

Koppla upp dig till webbinariet i god tid, så att du ser att det fungerar med tekniken. Har du frågor 
eller behöver hjälp för att koppla upp dig till webbinariet kan du ta kontakt med vår kommunikatör 
för support: Elisabeth Afram Söderström, 072 - 507 73 01.                                                                                    
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