
Välkommen till  

ICDP NORDISK NÄTVERKSKONFERENS 

för första gången i Finland, på kongresscentret Hanaholmen  

9-10.5.2019! 

 

Temat för konferensen är Lekfullhet och kroppslighet och vi har två huvudföreläsare, 
Jukka Mäkelä och Cecilia Waldekranz. 

 

Jukka Mäkelä, barnpsykiater, barnpsykoterapeut (VET) och Theraplay-
utbildare och handledare är sakkunnig i frågor om växelverkan mellan 
barn och vuxna och hur man kan stödja samspel med hjälp av 
videofilmning. Som expert vid Institutet för Hälsa och Välfärd har han 
under det senaste årtiondet arbetat med de nationella 
utvecklingsprogrammen. Han har fördjupat sig i beröringens och den 
fysiska lekens betydelse och detta talar han om på torsdagen i sin 
föreläsning ”Lekens kroppsliga väsen: hur vårt nervsystem möjliggör 
och drar nytta av upprymd gemenskap”. Denna föreläsning går på 
finska och översätts till engelska. I fredagens anförande ”Children, 
playing, and the future” pratar Jukka engelska och översätts inte. 

Cecilia Waldekranz, psykolog, psykoterapeututbildare och 
handledare i kroppsorienterad psykoterapi föreläser på fredagen 
under rubriken ”Show with a gesture”. Hon visar hur vi, genom att 
använda kroppen på ett lekfullt sätt, kan utforska nya sätt att relatera 
till oss själva och andra. Tillsammans med Bodil Lindfors har hon 
redigerat boken ”Keho ja mieli” (Duodecim) som kom ut 2018, där 
den kroppsfokuserade psykoterapin beskrivs från olika terapeutiska 
synvinklar. Cecilia leder också en workshop (först på svenska och 
sedan på engelska) med samma tema under torsdagseftermiddagen. 
Hon håller sitt anförande på engelska (tolkas inte). 



Program 
 

Torsdagen den 9.5.2019 

9.00 Anmälning och morgonkaffe 

10.00 Öppning av nätverkskonferensen 

10.30 Jukka Mäkelä: ”Lekens kroppsliga väsen: Hur vårt nervsystem möjliggör och drar nytta av 
upprymd gemenskap” (på finska och översätts till engelska) 

12.30  Lunch 

13.30  Workshop se programmet på hemsidan  

14.45 Kaffe 

15.30  Workshop se programmet på hemsidan  

16.45  Avslutning för dagen 

19.00  Festmiddag med program på Hanaholmen  

 

Fredagen den 10.5.2019 

9.00  Öppning TGIF (Thank God it´s Friday) 

9.30  Cecilia Waldekranz: ”Show with a gesture” 

10.30 Kaffe 

11.00  Jukka Mäkelä: ”Children, playing, and the future”  

12.00  Avslutande tack och adjö  

12.30  Hemfärd 

 

Workshop 
Presentation av alla workshops finns på hemsidan: https://icdp.fi/sv/nordiskkonferens2019/ 

1. ICDP Ensikoti Pinjassa 
2. Musikaalinen tunnematka monikulttuurisessa varhaiskasvatusyhteisössä 
3. ICDP i introduksjonsprogrammet for flyktninger bosatt i Norge; en pilot-intervensjon 
4. "Because parents to youngsters deserve it"; parental support intervention at a universal and selective level 
5. Participants´ experiences from ICDP-groups for professionals; comparing results after two years from facilitating the group 
6. Att möta den andra 
7. Ensimmäinen ICDP/Kannustava vuorovaikutus perheleiri Suomessa 
8. ICDP/Kannustava vuorovaikutus Vaasan kaupungin sijaishuollossa 
9. Person-centred care? International Caregiver Development Programme (ICDP) for Employees in Care for elderly; a pilot 

project focusing on communication and interaction in practice 
10. Fra udviklingsstøttende samspil mellem børn og voksne til relationsledelse på private og offentlige arbejdspladser 
11. Forskning och vidgad tillämpning av Vägledande samspel ICDP i Sverige 
12. Kannustavan vuorovaikutuksen keskiviikko 
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Hanaholmen 
 

https://www.hanaholmen.fi/sv/ 

https://www.hanaholmen.fi/sv/sa-har-kommer-du-hit/ 

 

Kostnad 
 

Kostnad för deltagande är 285€, då ingår program samt kaffe, lunch och middag på torsdagen 
och förmiddagskaffe på fredagen. Priset för nätverkskonferensen utan middag på torsdag är 
240€. Enbart middagen kostar 60€. Moms tillkommer inte. 

Deltagaravgiften faktureras genast efter anmälningen, då avgiften är betald är deltagandet 
bekräftat. Anmälan är bindande, d.v.s. avgiften betalas inte tillbaka. 

 

Boende 
 

Boende ingår inte i deltagaravgiften. Hanaholmens hotell har reserverat en viss mängd rum för 
konferensdeltagare.  Då du bokar rum ska du kontakta Hanaholmens reception via e-post: 
reception@hanaholmen.fi och nämna ICDP konferens. Du kan inte boka ditt rum via 
Hanaholmens webb-sida eller andra hotellbokningssidor. Boka ditt rum i god tid! 

 

Anmälning 
 

Anmälningen görs elektroniskt via https://icdp.fi/sv/nordiskkonferens2019/. Sista 
anmälningsdag är 20.3.2019. När du anmäler dig på anmälningsblanketten på vår webbsida får 
du genast ett automatiskt meddelande till din e-post om att anmälan har lyckats.  

Vi sänder en bekräftelse och annan praktisk information till alla deltagare per e-post efter 
anmälningstidens slut. 

Annulleringsvillkor: 
Anmälan är bindande, d.v.s. avgiften betalas inte tillbaka. 
En anmäld kan kostnadsfritt ge sin plats till en annan person. Alla platsbyten bör göras skriftligt per e-post: 
info@icdp.fi 
ICDP Finland rf förbehåller sig rätten att annullera nätverkskonferensen ifall deltagarantalet är för litet. I detta fall 
betalas deltagaravgiften tillbaka.  
 
 

Frågor 
 

För mer information kontakta: info@icdp.fi 
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